PRO

rozszerzony system finansowo-księgowy

Rewizor nexo PRO to nowoczesny program do prowadzenia

rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych

pełnej księgowości w małych i średnich firmach. Doskonale

typów. Poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rewizora

sprawdza się również w biurach rachunkowych.

możliwa jest realizacja indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do specyfiki firmy.

Rewizor nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rewizora nexo,
stworzoną dla tych, którzy potrzebują elastycznego, otwarte-

Rewizor nexo PRO to część InsERT nexo PRO – zintegrowane-

go systemu finansowo-księgowego. Oprócz pełnej funkcjonal-

go pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo

ności standardowego programu zawiera wiele dodatkowych

PRO – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej,

rozwiązań. Pozwala m.in. wykorzystywać wielopoziomowe

Rachmistrz nexo PRO – program do prowadzenia uproszczo-

konta kartotekowe, tworzyć własne raporty i wydruki, na wła-

nej księgowości, Gratyfikant nexo PRO – system kadrowo-pła-

sny sposób opisywać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowy-

cowy oraz Gestor nexo PRO – system zarządzania relacjami

mi transakcjami VAT), dokonywać analizy zapisów wg różno-

z klientami.

rodnych cech wykorzystując tzw. pola własne, czy też rozliczać

Podstawowe możliwości:
○○ płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
○○ obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg;
kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
○○ elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont,
przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont
kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
○○ rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania,
różne stany dokumentu: w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany;
zaawansowana kontrola kręgu kosztów;
○○ ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża),
rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością
tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT i JPK_FA;
○○ ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji
z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji),
a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
○○ rozbudowana sprawozdawczość finansowa - dostosowanie sprawozdań do własnych potrzeb wraz z ich obowiązkową wysyłką
elektroniczną do KRS bądź Ministerstwa Finansów;
○○ definicje własnych przeksięgowań np. na wynik finansowy.

Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:
○○ Sfera dla Rewizora – możliwość dodawania własnych
rozwiązań;
○○ tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych
w planie kont;
○○ tworzenie kartotek księgowych filtrowanych po polach
własnych;
○○ definiowalne transakcje VAT;
○○ definiowanie własnych sprawozdań finansowych
i ich przesyłanie do centrali/oddziału;
○○ definiowanie własnych typów amortyzacji;

Dokumenty księgowe

○○ obsługa magazynu walut – ewidencja i rozliczanie
ruchu środków pieniężnych na kontach rachunków
walutowych;
○○ sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera
(w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza,
czy stan środków pieniężnych jest zgodny
z operacjami zarejestrowanymi w systemie);
○○ możliwość rozliczania rozrachunków za pomocą rat,

○○ ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń)
tworzonych automatycznie podczas dokonywania
rozliczeń;
○○ rozliczenia wielowalutowe (np. EUR – USD);
○○ kompensaty wielowalutowe.

własne rodzaje rozrachunków;

Cennik:
Rewizor nexo PRO

cena netto

2199

licencja na 1 stanowisko
cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – licencja na 1 stanowisko
cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – rozszerzenie na następne 1 stanowisko

1099
945

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – licencja na 3 stanowiska

1749

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – rozszerzenie na następne 3 stanowiska

1495

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!
Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować
wszystkie funkcje programu).

pobierz.insert.com.pl
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3499

licencja na 3 stanowiska

