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Rachmistrz nexo (Licencja na 3st.)
CENA SPECJALNA
Cena brutto

429,27 zł

Cena netto

349,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

INSERT S.A.

Opis produktu
Rachmistrz nexo (Licencja na 3 stanowiska) UPGARDE CENA SPECJALNA
cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza)
Licencja na 3 stanowiska
Procedura zakupu :
- Zakup pudełkowej wersji Upgrade przez klienta, zapłata
- Klient najpierw wysła pocztą lub kurierem oryginalny certyfikat od programu Rachmistrza GT
- Sprzedawca po otrzymainiu certyfikatu, wysyła klientowi program w promocyjnej cenie

Jak skorzystać z promocyjnych cen
Aby zakupić program z linii InsERT nexo w promocyjnej cenie, wystarczy zwrócić sprzedawcy odpowiedni certyfikat programu z linii InsERT GT (np. kupując
Rachmistrza nexo, należy zwrócić certyfikat autentyczności Rachmistrza GT) .
Jeszcze przez 3 miesiące od daty rejestracji nexo będą Państwo mieli możliwość pracy na obu programach równolegle, co zagwarantuje płynne i
bezproblemowe przejście na nowy program.
Jeśli posiadają Państwo abonament do InsERT GT, zostanie on przeniesiony do InsERT nexo (cały niewykorzystany okres ważności abonamentu plus 3 miesiące
gratis).

Jak kupić rozszerzenia stanowiskowe w cenie promocyjnej
Istnieje możliwość zakupu rozszerzeń do dowolnej liczby stanowisk upgrade'owanej wcześniej licencji w cenie promocyjnej (upgrade'owej), jednak nie później
niż 5 dni od rejestracji nowej licencji.
Zakup rozszerzeń w cenie promocyjnej jest możliwy także w dowolnym momencie po dokonaniu upgrade'u pod warunkiem, że łączna liczba stanowisk
kupionych w takiej cenie nie przekroczy liczby stanowisk posiadanej przed dokonaniem upgrade’u.
W pozostałych przypadkach sprzedaż rozszerzeń stanowiskowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi cenami

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo
przebiega szybko i sprawnie.
Rachmistrz nexo został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i
pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są
m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.
Rachmistrz nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki
magazynowej oraz Rewizor nexo– system finansowo-księgowy.

Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:
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prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
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;
podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku
związanych z różnymi ulgami;
ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź
pełnego odliczenia VAT;
obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i on-line);
ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.
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