
Podvojné účetnictví 

Program  je určen pro všechny typy firem, tj. hospodářské, příspěvkové, 
družstva atd. Pro jednotlivé firmy se program liší v přednastavené účtové 
osnově, kterou lze upravovat, a typem výkazů výsledovky a rozvahy. Program 
poskytuje kompletní výstupy jak pro finanční, tak i pro daňovou kontrolu, dále 
výstupy na kompatibilních médiích pro nadřízené instituce. Účetní výstupy lze 
sledovat za jednotlivá střediska, zakázky nebo obojí. 

Účetnictví lze využít jako samostatnou agendu, (veškeré údaje vstupují 
z interních dokladů přímo do účetnictví), nebo jako systémovou agendu, do 
které údaje vstupují z jiných subsystémů jako např.: mzdy, saldokonto, 
majetek, fakturace, sklady atd., přičemž účetní je umožněn další vstup pomocí 
interních dokladů. Program je velmi jednoduchý, neboť sestává ze tří jednoduše 
ovládaných základních funkcí, a to je pořízení dokladů (nebo převod z jiných 
agend), zaúčtování – výpočet obratů a zůstatků na jednotlivých účtech a tisky. 
Dodržením tohoto postupu velmi jednoduše dosáhneme požadovaných 
výsledků. 

 V programu však lze nastavit i parametry, jako je třeba počet uzávěrek, 
začátek a konec účetního období, které je ne vždy shodné s kalendářním rokem, 
nebo chování účtů při uzávěrce. Těmito kroky pak program plně přizpůsobíme 
potřebám svým i firmy. Výstupní sestavy: deník, hlavní knihy, obratové 
předvahy, rozvahy a výsledovky lze uživatelsky modifikovat a tím vytvářet 
varianty pro své specifické potřeby. Kromě velkého počtu sestav je součástí 
programu i výstup v grafické formě a tabulky výkazů pro statistiku. Vše lze 
získat i zpětně za již uzavřená účetní období. Obsahem programu je samostatná 
archivace a dearchivace na dostupná  média. 

 


	Podvojné účetnictví 
	Program  je určen pro všechny typy firem, tj. hospodářské, příspěvkové, družstva atd. Pro jednotlivé firmy se program liší v přednastavené účtové osnově, kterou lze upravovat, a typem výkazů výsledovky a rozvahy. Program poskytuje kompletní výstupy jak pro finanční, tak i pro daňovou kontrolu, dále výstupy na kompatibilních médiích pro nadřízené instituce. Účetní výstupy lze sledovat za jednotlivá střediska, zakázky nebo obojí. 
	Účetnictví lze využít jako samostatnou agendu, (veškeré údaje vstupují z interních dokladů přímo do účetnictví), nebo jako systémovou agendu, do které údaje vstupují z jiných subsystémů jako např.: mzdy, saldokonto, majetek, fakturace, sklady atd., přičemž účetní je umožněn další vstup pomocí interních dokladů. Program je velmi jednoduchý, neboť sestává ze tří jednoduše ovládaných základních funkcí, a to je pořízení dokladů (nebo převod z jiných agend), zaúčtování – výpočet obratů a zůstatků na jednotlivých účtech a tisky. Dodržením tohoto postupu velmi jednoduše dosáhneme požadovaných výsledků. 
	 V programu však lze nastavit i parametry, jako je třeba počet uzávěrek, začátek a konec účetního období, které je ne vždy shodné s kalendářním rokem, nebo chování účtů při uzávěrce. Těmito kroky pak program plně přizpůsobíme potřebám svým i firmy. Výstupní sestavy: deník, hlavní knihy, obratové předvahy, rozvahy a výsledovky lze uživatelsky modifikovat a tím vytvářet varianty pro své specifické potřeby. Kromě velkého počtu sestav je součástí programu i výstup v grafické formě a tabulky výkazů pro statistiku. Vše lze získat i zpětně za již uzavřená účetní období. Obsahem programu je samostatná archivace a dearchivace na dostupná  média. 


