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Zestaw Biuro rachunkowo-placowe *
Cena brutto

4 180,77 zł

Cena netto

3 399,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

ZEST.B.RACH.PŁAC

Producent

INSERT S.A.

Opis produktu
Zestaw Biuro rachunkowo-placowe *

Subiekt GT w zestawach dla biur rachunkowych
Od 1 lutego 2013 wszystkie zestawy programów dla biur rachunkowych i doradców podatkowych zamiast
mikroSubiekta zawierają Subiekta GT. Ceny zestawów pozostają bez zmian.
Programy w zestawach kosztują znacznie mniej niż te same programy kupowane osobno (oszczędność nawet 1070 zł!).
Subiekt GT to wszechstronny system sprzedaży, który znacznie ułatwia i automatyzuje obsługę klientów biura
rachunkowego. Jest zintegrowany z programami Rachmistrz GT, Rewizor GT,Gratyfikant GT, Gestor GT i Biuro GT zapewnia m.in. wygodne fakturowanie klientów obsługiwanych za pomocą Biura GT. Ponadto umożliwia wystawianie
wszystkich typów dokumentów handlowych, obsługę finansów i rozrachunków, prowadzenie rozbudowanych kartotek
(kontrahentów, usług itp.), tworzenie zestawień i raportów itp.
Oferta jest skierowana wyłącznie do podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości,
doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta. Tylko takie podmioty będą mogły
zarejestrować programy zakupione w poniższych zestawach.

W skład Zestawu Biuro Rachunkowo-płacowe * wchodzą :
1. Subiekt GT
[sprzedaż detaliczna i hurtowa, fakturowanie, zamówienia, towary, usługi, komplety, obsługa magazynów, rozrachunki]

Wszechstronny system sprzedaży, zintegrowany z programami Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT i
Biuro GT. Zapewnia m.in. wygodne fakturowanie klientów obsługiwanych za pomocą Biura GT, umożliwia wystawianie
wszystkich typów dokumentów handlowych, obsługę finansów i rozrachunków, prowadzenie rozbudowanych kartotek
(kontrahentów, usług itp.), tworzenie zestawień i raportów.
2. Rachmistrz GT
[uproszczona księgowość, ryczałt, środki trwałe, podstawowa obsługa płac]

Program przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów, a także dla płatników rozliczających się w
formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W wersji podstawowej programu biura rachunkowe mogą rozliczać do 30
podmiotów. Istnieje możliwość zakupu rozszerzeń do wersji podstawowej. Program pobiera dane z Gratyfikanta
GT,mikroSubiekta dla Windows i Subiekta GT.
3. Rewizor GT
[elastyczny plan kont, rozbudowana dekretacja, rozrachunki, sprawozdania i zestawienia finansowe, środki trwałe, podstawowa obsługa płac]

Program do prowadzenia pełnej księgowości. Oferuje funkcje szczególnie przydatne w pracy biura rachunkowego, m.in. import
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dokumentów z pliku oraz archiwizację wszystkich podmiotów jednocześnie. W wersji podstawowej biura rachunkowe mogą
rozliczać do 15 podmiotów (istnieje możliwość zakupu rozszerzeń). Program pobiera dane z Gratyfikanta GT,mikroSubiekta
dla Windows i Subiekta GT.
4. Gratyfikant GT
[ewidencja osobowa, umowy o prace, zlecenia, akordy, ECP, wypłaty, deklaracje PIT i ZUS, współpraca z Płatnikiem]

System kadrowo-płacowy umożliwiający m.in. prowadzenie ewidencji osobowej, wystawianie różnego rodzaju umów,
ewidencjonowanie wypłat. System obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji
skarbowych oraz ZUS. W wersji podstawowej biura rachunkowe mogą rozliczać do 5 podmiotów (istnieje możliwość zakupu
rozszerzeń). Program współpracuje z Rachmistrzem GT i Rewizorem GT. Możliwe jest przeniesienie do niego danych
zgromadzonych w Gratyfikancie 3oraz mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.
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