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Czech Financial Package 

Czech Financial Package 
Nové zpracování modulu účetnictví, které je přizpůsobeno pro českého uživatele. 

Výhody řešení: 

• Formuláře jednotlivých modulů zpracovány formou Hlavička, Řádky 

• Provázanost se standardem pro výrobu, nákup, obchod 

• Možnost oprav jednotlivých dokladů zpětně uživatelem i po zaúčtování, storno dokladů 

• Jednoduché, jednotné formulářové zpracování faktur vydaných ze zakázek, režijní apod. 

• Jednoduché, jednotné formulářové zpracování faktur přijatých, párování s příjmem, párování dopravy a ostatních 

nákladů, stav faktury 

• Nové jednoduché zpracování finančních operací, daňových dokladů, využití záloh 

• Jednodušší volba sestav, definice výkazů, zpracování elektronických výstupů 

• Zajištění legislativy ČR 

Vybrané funkcionality 

Partneři, Faktury vydané, Faktury přijatéPartneři, Faktury vydané, Faktury přijatéPartneři, Faktury vydané, Faktury přijatéPartneři, Faktury vydané, Faktury přijaté    

Jeden partner pro zákazníka i dodavatele se všemi vazbami, místa dodání, kontakty. Jednotná fakturace ze zakázky, 

režijní, hromadné faktury, zaokrouhlování, slevy. Jednotná fakturace na základě příjmu, párování dopravy, párování 

ostatních nákladů, režijní, automatické odchylky. Volby tisku dle potřeb uživatele i zákazníka, volby a umístění textů a 

poznámek. 
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Czech Financial Package 

Finance, Pokladna, BankaFinance, Pokladna, BankaFinance, Pokladna, BankaFinance, Pokladna, Banka    

Nové zpracování Pokladny včetně možností uzávěrek. Bankovní příkazy, výpisy, párování plateb, Daňové doklady, 

náhledy na primární doklady. Lepší zaúčtování výpisů mezd a jiných pravidelných plateb. 

 

Interní dokladyInterní dokladyInterní dokladyInterní doklady    

Interní doklady zadávané ručně a generované systémem, Zápočty.  

Sestavy,Sestavy,Sestavy,Sestavy,    Výkazy, DPH, KontrolyVýkazy, DPH, KontrolyVýkazy, DPH, KontrolyVýkazy, DPH, Kontroly    

Větší variabilita tisku sestav nad jednotlivými moduly z jednoho formuláře. Legislativní sestavy. Kontrolní sestavy 

saldokontních účtů. Vylepšená a jednodušší možnost definice Výkazů a jejich změn. Elektronické výstupy pro daňové 

účely. 

TransakceTransakceTransakceTransakce    

Všechna účetní data jsou v nově vytvořených tabulkách, nad kterými jsou nové sestavy a možnost povolených oprav i 

po zaúčtování dokladu. Jsou zabezpečeny všechny provázané transakce ze standardu. Lepší práce s formuláři, podobné 

náhledy a ovládání nad celým systémem.  

 

Zaujala Vás tato nabídka?  

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktuje naše obchodní oddělení emailem obchod@iteuro.cz či telefonem 

+420 776 797 584. 

 


