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IZBERI PRIHODNOST!

SPLETNA POSLOVNA
REØITEV ZA
RAŒUNOVODSTVA

SPLETNA APLIKACIJA E-RAŒUNOVODJA
•Ωelite zni∫ati stro∏ke poslovanja?
•Ωelite poslovati od kjerkoli in s komerkoli?
•Ωelijo tak na≠in poslovanja tudi va∏e stranke?
•Bi ∫eleli imeti pregled nad podatki 24 ur na dan?

KO DELO POSTANE UÆITEK
delu nam je bilo vodilo izdelati intranetni in
•Pri
internetni sistem, ki bo prilagojen zna≠ilnostim
va∏ega podjetja, posebej va∏im dolgoro≠nim potrebam.

•
•Na∏ pristop temelji na podpori klju≠nih
delovnih procesov, katerih cilj je
doseganje konkuren≠ne prednosti.

DA, vse to vam omogo≠a spletna aplikacija e-Ra≠unovodja!
POSLOVANJE IZ NASLONJA∞A

V modernem poslovanju so za uspe∏nost podjetja klju≠ni
nizki stro∏ki in kvaliteta storitev. Prav to vam omogo≠a spletna
aplikacija e-Ra≠unovodja, lahko ve≠ino storitev opravite tako
reko≠ iz naslonja≠a. Vse, kar potrebujete, je osebni ra≠unalnik
z dostopom do interneta. Spletna re∏itev omogo≠a poslovanje
ob katerikoli uri ali dnevu, ne glede na lokacijo.

POPOLNA USKLAJENOST PODATKOV
Spletna aplikacija e-Ra≠unovodja omogo≠a ra≠unovodjem
in podjetnikom (njihovim strankam), da so med seboj usklajeni
in imajo na voljo vedno najnovej∏e podatke. S pomo≠jo vgrajenega dokumentnega stre∫nika lahko stranka
sama pripravi vse dokumente in podatke, ki bodo osnova za vknji∫be ra≠unovodskega servisa.
Tako ji je preko kategorizacije zagotovljena ustrezna evidenca prejete/poslane po∏te, z vsemi potrebnimi
evidencami, vklju≠no z likvidaturo. Stranka lahko pripravi podatke prisotnosti zaposlenih, ki so osnova za
obra≠un pla≠ in podatke registra OS, ki so osnova za obra≠un amortizacije. Na drugi strani pa Ra≠unovodski
servis lahko zagotovi seznam vseh odprtih postavk, analize prometa kupcev in dobaviteljev ter ∏tevilne druge
ra≠unovodsko-finan≠ne analize.
Ve≠ o funkcionalnostih eRa≠unovodje pa si prosimo oglejte na www.pronet-kr.si.

NAJVIπJI NIVO VARNOSTI
e-Ra≠unovodja uporablja za delovanje najnovej∏e varnostne tehnologije (varni prenosi podatkov, po∫arni zid,
samodejno varnostno shranjevanje podatkov itd.). Uporabljena relacijska podatkovna baza ORACLE pa
omogo≠a ∏e posebej veliko ZANESLJIVOST in VARNOST podatkov!

KORISTNO IN VAR∞NO

SPOZNAJMO APLIKACIJO SKUPAJ
da vam delovanje in vse mo∫nosti
•Dovolite,
spletne aplikacije e-Ra≠unovodja, prika∫emo
na brezpla≠ni predstavitvi.

•
izobra∫evalnih programov oz. uvajanje
•Vsebino
v delo s programskimi re∏itvami, prilagajamo va∏im
potrebam in va∏emu ra≠unalni∏kemu predznanju.

SVETOVANJE IN POMOŒ
vsa vpra∏anja in te∫ave vam nudimo celodnevno
•Za
svetovanje in pomo≠ preko telefona, elektronske po∏te
ali preko na∏ih spletnih strani.
delu poudarjamo pomen tesnega sodelovanja
•Pri
z vami vse od zasnove, izdelave, testiranja
in postavitve ra≠unalni∏ke podpore va∏ega IS.
pomo≠jo sodobnih telekomunikacijskih storitev
•Slahko
v vsakem trenutku izvajamo vse storitve
na aplikaciji - ne glede na va∏o lokacijo.

Kak∏ne so prednosti tak∏nega poslovanja in kaj z uporabo e-Ra≠unovodja pridobite?
• Zni∫ate stro∏ke poslovanja.
• Vnos poslovnih dogodkov izvajate samo enkrat, s ≠imer se odpravi mo∫nost
neusklajenosti podatkov med podjetji in ra≠unovodstvom.
• Celotna dokumentacija ostane v podjetju, saj zaradi elektronske izmenjave
podatkov odpade fizi≠ni prenos dokumentacije.
• V vsakem trenutku je omogo≠en pregled poslovnih rezultatov.
• Koristite javne baze podatkov, ki se samodejno a∫urirajo.
• Samodejno uveljavljanje zakonskih sprememb in a∫uriranje programov.

KAKO DO NAS ?
Za vse dodatne informacije nas lahko pokli≠ete
po telefonu: (04) 2-800-800, ali nam pi∏ete
na elektronsko po∏to: prodaja@pronet-kr.si
Zelo pa bomo veseli va∏ega obiska na na∏i spletni strani
www.pronet-kr.si, kjer si lahko podrobneje preberete
vsebino programske opreme.

