
Podstawowe cechy:

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest  
w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany 
do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla  
samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.

Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do 
sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od administrowa-
nia planami kont, poprzez dekretację i księgowanie, zarządza-
nie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze,  
o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergo-

 ○ elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu  
kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont  
kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych;

 ○ rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty  
zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie  
rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;

 ○ zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie);  
ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; 
rozrachunki wspólne z Subiektem GT;

 ○ ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą  
ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia),  
wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów,  
import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7 – rozliczanie miesięczne lub kwartalne;

 ○ automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu;  
rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie  
na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji);

 ○ moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT - umożliwia generowanie i wysyłkę danych z rejestru VAT w formacie JPK_VAT
 ○ moduł e-Kontrole podatkowe, z poziomu którego można generować pliki kontrolne na potrzeby US, między innymi JPK_VAT, 

JPK_KR, czy JPK_WB.

nomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdro-
żeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudno-
ści nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT - w pełni 
zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy  
z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprze-
daży - Subiekt GT, system kadrowo-płacowy - Gratyfikant GT 
oraz system zarządzania relacjami z klientami - Gestor GT.  
W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki 
dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

system finansowo-księgowy



Funkcjonalność Rewizora GT można wzbogacić, instalując specjalne pakiety rozszerzeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS 
dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dostosowanych do 
specyficznych potrzeb firmy, polecamy dodatek Sfera dla Rewizora GT.

Rewizor GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia 
zakup programu w promocyjnym zestawie.

Cennik:

Rewizor GT cena netto

system finansowo-księgowy 1499

cena specjalna (dla użytkowników Rewizora dla Windows) 999

cena specjalna (dla użytkowników Rachmistrza dla Windows) 339

Interaktywny podgląd dokumentu przeznaczonego
do dekretacji
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Podstawowe cechy:

 ○ dostosowanie do obsługi w mechanizmie podzielonej płatności 
(split-payment);

 ○ elektroniczne sprawozdania finansowe;
 ○ scalanie plików JPK_VAT- przeznaczeniem funkcji jest scalanie  

w biurach rachunkowych plików JPK_VAT wygenerowanych 
przez program księgowy z plikami zawierającymi dane  
sprzedażowe dostarczone przez podatnika; inny przykład  
jej wykorzystania to konsolidacja danych JPK_VAT dla firm  
wielooddziałowych;

 ○ porównywarka deklaracji VAT-7 z plikiem JPK - mechanizm 
umożliwiający zweryfikowanie zgodności kwot na deklaracji 
VAT-7 z dokumentami wykazanymi w pliku JPK-VAT  
za analogiczny okres;

 ○ współpraca z programem Biuro GT – systemem wspomagania 
pracy biura rachunkowego;

 ○ moduł Homebanking umożliwia integrację programu z systemami bankowymi różnych banków między innymi w zakresie eksportu 
i importu operacji bankowych i generowania poleceń przelewów;

 ○ Integracja z systemem bankowości on-line ING BusinessOnLine oraz mBank CompanyNet - Internetowe zlecenia przelewów, pobie-
ranie wyciągów bankowych, statusów, potwierdzeń przelewów i inne.

 ○ usługa e-archiwizacji (archiwizowanie, dearchiwizowanie, zarządzanie archiwami przechowywanymi w chmurze).

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować  

wszystkie funkcje programu). 
pobierz.insert.com.pl


