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Poznáte to. DPH-čka, kontrolný výkaz, tlačivá, faktúry, účtovná závierka, daňové priznania... A to je len zlomok toho, s čím sa musí
popasovať každý účtovník. Nehovoriac o sústavných zmenách a novinkách v zákonoch. So softvérom od KROSU v tom však nie ste sami.
Zjednodušte si život šikovnými funkciami a legislatívu nechajte na nás.
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Jednoduché účtovníctvo v ALFE plus
Či ste živnostník, podnikateľ alebo účtovná firma, s ALFOU plus hravo zvládnete jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu i paušálne
výdavky. So zaúčtovaním dokladov vám pomôžu automatické funkcie. Samozrejmosťou je vždy aktuálna legislatíva, ktorá sa postará
o správnosť celého účtovníctva.

Funkcie ALFY plus si zamilujete
V peňažnom denníku zaúčtuje príjmy a výdavky v hotovosti, na bankových účtoch alebo cez interné doklady. Za pár minút vytvoríte
profesionálne faktúry, s ktorými vám pomôžu automatické funkcie ako doplnenie klienta, produktu, nastavenie DPH či prednastavené texty.
Prijaté faktúry, odvody i daňové povinnosti pohodlne nájdete v evidencii záväzkov. So zaevidovaním vyúčtovacích faktúr vám pomôžu
pripravené vzory, ktoré vyplnia údaje za vás. V pohľadávkach si zas pozriete vystavené faktúry a jednoducho zistíte, kto vám ešte dlhuje
peniaze. Ak máte obchod, e-shop alebo predávate cez registračnú pokladnicu, skladové hospodárstvo vám poskytne prehľad o stave
a pohyboch na sklade. ALFA plus však toho dokáže oveľa viac. Navyše, len do 17. 2. 2019 ju môžete získať so zľavou 40 %.

Podvojné účtovníctvo v OMEGE
S OMEGOU pohodlne spracuje účtovníctvo, DPH-čku, faktúry aj skladové hospodárstvo. Zaúčtovanie dokladov a účtovných prípadov vám
s pripravenými vzormi pôjde ako po masle. Daňové priznanie i účtovnú závierku vytvorí OMEGA za vás.

Šitá na mieru účtovníkom
Výkazy súvisiace s DPH a uzávierku vytvoríte automaticky. Rýchlo a bezchybne vystavíte faktúry použitím kópie z iného dokladu. Faktúry
odberateľom odošlete e-mailom okamžite, lacno a hlavne ekologicky. Či už máte veľkosklad, kamennú predajňu, e-shop alebo predávate cez
komisný predaj, pre OMEGU to bude hračka. Vďaka skladu prepojenému s fakturáciou vygenerujete pohyby na sklade priamo
z fakturačných dokladov. Daňové priznania vyplníte na pár klikov. Spoľahnúť sa môžete na vždy aktuálne tlačivá a načas zapracovanú
legislatívu. Toto je len malá ukážka výhod, ktoré s OMEGOU získate. Zoznámte sa s ňou bližšie a užite si mimoriadnu zľavu 40 %.

Krosácka HOTLINE
Nechajte sa rozmaznávať spoľahlivou zákazníckou podporou k ALFE plus  a OMEGE. Naše šikovné konzultantky vám rady poradia cez
telefón, e-mail i Facebook každý pracovný deň od 8:00 do 15:30.
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