
Saldokonto 
Program je určen k evidenci a zpracování dokladů, jako jsou faktury vydané a 
přijaté, dobropisy, banka a pokladna. Program poskytuje kompletní výstupy jak 
pro finanční, tak i pro daňovou kontrolu, dále různé výstupy na kompatibilních 
médiích a propojení se všemi bankami pomocí médií nebo internetu – tzv. 
homebanking. 

Všechny doklady lze sledovat nejenom z hlediska účetního, ale i podle 
jednotlivých středisek nebo zakázek. Doklady ze zahraničí nebo do zahraničí se 
zpracovávají i v cizí měně a v ní je možné realizovat i výstupní sestavy.  
Pro zpracování DPH je možné též evidovat doklady o vrácení DPH, překročí-li 
zboží hranici, a dále je možné evidovat JCD při vývozu i dovozu. 
 
Program sestává ze tří základních funkcí: pořízení dokladů a jejich kontrolní 
opisy, zaúčtování nebo-li zpracování dokladů a tisky saldokontních sestav.  Při 
pořízení záznamů se provádí okamžitá kontace dokladů, důsledná kontrola na 
číselník účtů, středisek, zakázek nebo číselník firem a na bankovní účet firmy – 
modulo11. Kontrolní tisky slouží nejenom ke kontrole, ale i k tisku různých 
přehledů podle zvolených kritérií.  Zaúčtování dokladů si uživatel volí sám, lze 
jej  provést   opakovaně. 

 Do účetnictví se převádí buď jednotlivé doklady, nebo sumáře těchto dokladů. 
Tiskové sestavy lze uživatelsky modifikovat, takže vzniká rozsáhlý přehled 
výstupů potřebných pro řízení firmy a výstupů pro externí organizace. Kromě 
běžných saldokontních přehledů,  program poskytuje i tisk upomínek,  
penalizačních faktur nebo vybírá faktury vhodné ke kompenzaci i s tiskem o 
vzájemném zápočtu. Zpracování DPH poskytuje výstupy od kontrolních tisků 
přes tabulky, formulář DPH až po příkaz k úhradě odeslaný přímo do banky. 
Program pracuje v reálném čase, takže doklady lze vkládat tak, jak vznikají a 
není třeba čekat na zpracování a uzavření minulého období. Nejenom  že 
uživatel může pracovat v několika měsících současně, ale hlavně má možnost 
získat okamžitý stav například pohledávek a závazků. 
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