Rövid képesség leírás
elkészített számlák főkönyvi feladása
9 féle előkészített számla típus
nyugtás értékesítés kezelése
szállítólevél közvetlen számlázása
C6, C5 boríték címzése
pénztár bizonylat nyomtatása
tételsoronkénti és a végösszegből adható kedvezmény
kezelése
raktárkészlet és beszerzésiár kezelés
vevő- és tételadatok tárolása, módosítása, importálása
bármely rendszerből
listák készítése
kintlévőség kezelés a számlák alapján

•
•
•
•
•

A MINI Számla 2003 egy professzionális ügyviteli rendszer, melynek segítségével könnyedén elkészítheti számláit,
nyilvántarthatja vevőit, termékeit és raktárkészletét. A termék további előnye, hogy olcsón kínáljuk hasonló
kategóriájú termékekhez képest, továbbá a professzionális tudás mögött rendkívül egyszerű kezelhetőség rejlik.
A program magyar és angol nyelven is használható, számlát és szállítót viszont bármilyen nyelven képes nyomtatni.
Tárolja a vevő és tételtörzs adatait, és az előre beállított 9 féle számla formátum közül választhat. A számla
végösszegéből és tételsoronként is adható százalékos kedvezmény.
A program különféle listákat képes készíteni: készletlista, számlalista, ki nem fizetett számlák listája, tartozó
partnerek listája stb. Minden lista szűkíthető (szűrhető) különféle szempontok szerint.
Különös figyelmet fordítottunk az adatmentésre és az adatbiztonságra. Amennyiben naponta alkalmazza a beépített
biztonsági funkciókat, kiküszöbölheti az adatvesztés és meghibásodás lehetőségeit.
A programmal készített bizonylatok megfelelnek a 2001-től érvényes rendeleteknek. A program dokumentációja és a
törvényi kötelezettség szerinti tanusítvány a CD-n található, a programból behívható.

Képesség leírása

MINI Számla 2003

MINI Számla 2003+

Tétel és terméktörzs, partnertörzs és az alaptörzsek karbantartása

o

o

Deviza számlázás, a windows által ismert idegen nyelvek hasznával

-

o

Számlázás, helyesbítő számla, számla másolat

o

o

Szállítólevél, helyesbítő szállító, szállító másolat

o

o

Vevői számlák nyilvántartása

o

o

Boríték nyomtatás (C5,C6 méretben)

o

o

Raktárkészlet kezelés, készlet lista, raktármozgás lista

-

o

Gyorsindító gombok a menüsor alatt

o

o

Adatok betöltése más rendszerből

o

o

Adat mentése és visszatöltése (ZIP)

o

o

Értékesítés statisztika

o

o

Szállítólevél számlázása

o

o

Számlát helyettesítő okirat kezelése

-

o

Nyugtás eladás pénztárgéppel

-

o

Szállítói számla nyilvántartása

-

o

Pénztár napló és pénztári bizonylat nyomtatása, kezelése

-

o

Számla másolása

o

o

Tanusítvány és programleírás nyomtatás a programból

o

o

Maximális adatbiztonság: rendszeres mentés, javítás

o

o

Termék ára az Általános Forgalmi Adó Nélkül
Termék frissítés ára az Általános Forgalmi Adó Nélkül

19.000,- + ÁFA
(7.100,- + ÁFA)

39.000,- + ÁFA
(19.000,- + ÁFA)

Mini Számla 2003 Felvásárlóijegy modul (Csak a MINI Számla program
egyik verziójával együtt üzemeltethető!)

További
35.000,- + ÁFA

További
35.000,- + ÁFA

Magyarországon forgalmazza a Multiszolg Bt. A programhoz csak akkor tudunk segítséget és támogatást nyújtani, ha a regisztrációs kártyát postán visszaküldte. Ezt a kiadványt
csak akkor vásárolja meg, ha alapfokú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik. Vásárláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát! A CD utólagos cseréje nem lehetséges. A
program használatát a CD-n elhelyezett dokumentáció fájl ismerteti. Ezt a CD-ROM kiadványt a szerzői jogok védik, ezért a lemez hamisítását, másolását, újracsomagolását a
törvény bünteti. A kiadó nem járul hozzá a kiadvány kölcsönzéséhez, nem vállal felelősséget a termék által indirekt módon okozott károkért, az elmaradt haszonért.
Multiszolg Bt. Szentes www.multiszolg.hu +36/30/535-1142

