Zakaj izbrati ProGRAM Računovodstvo
(za računovodje in računovodske servise)

•
•
•
•

nižji stroški poslovanja, večja konkurenčnost
brez skrbi za strojno in programsko opremo
velika dodana vrednost za vaše stranke
precej več prostega časa

Zakaj izbrati ProGRAM Poslovanje
(za podjetnike in managerje)
•
•
•
•

pogovor z računovodjo tudi ob njegovi fizični odsotnosti
e-računi in nov korak k brezpapirnemu poslovanju
„24 x 7” dostop do informacij iz poslovanja in finančnih kazalnikov
enkratna uporabniška izkušnja - 20 let razvoja in najboljših
poslovnih praks

Želite brezplačno predstavitev?

Sporočite nam!

PROGRAM
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Poslovanje še nikoli ni bilo tako preprosto!

PROGRAM
•
•
•
•
•

ProGRAM - pametna programska podpora za izzive
sodobnega računovodenja
Inteligenten, enostaven, pregleden in zanesljiv. Računovodji omogoča vodenje poslovnih
dogodkov z možnostjo neposrednega stika s stranko.
En ProGRAM, dvoje „vrat” - optimizacija, prihranek in ekološka osveščenost.

Funkcije ProGRAMa vključujejo:
- zajem poslovnih dogodkov v pomožnih knjigah fakturiranja, blagovnega in materialnega
poslovanja,
- zajem vseh knjigovodskih listin/temeljnic za potrebe bilance in drugih poslovnih poročil,
- samodejno generiranje obrazcev opredeljenih s strani DURS ali AJPES,
- prejemanje, knjiženje in izdaja računov v elektronski obliki,
- obračun plač, prispevkov zasebnika in drugih osebnih prejemkov.
Celoten nabor funkcionalnosti najdete na www.pronet-kr.si

On-line računovodstvo
Računovodski servisi, ki vodijo knjigovodstvo za stranke, lahko ponudijo sodoben način
vodenja poslovanja po sistemu e-računovodstva. Na tak način postaneta podjetje in
računovodski servis eno, v smislu obdelovanja podatkov in oblikovanja informacij.

je enostaven za uporabo
zagotavlja popolno usklajenost in ažurnost podatkov
posluje brezpapirno
ima popoln pregled nad poslovanjem, kjerkoli in kadarkoli
znižuje stroške poslovanja

ProGRAM in umetna inteligenca?
Vključena umetna inteligenca, ekskluzivna v poslovnem programju, nudi
možnost komuniciranja s programom v naravnem jeziku in uporabnika pri tem ne
obremenjuje s poznavanjem specifičnih strokovnih izrazov.
Podjetnikom, managerjem in računovodjem je vedno na voljo asistentka, ki ne
obvlada le razlage posameznih terminov in zakonskih določil, temveč zna besedilna
vprašanja spremeniti v ustrezne poizvedbe in jih predstaviti v primerni obliki - kot
poročilo, graf ali odgovor, zna svetovati in se na podlagi danih vprašanj in nasvetov
uči ter vztrajno gradi bazo znanja.

ProGRAM po vaši meri!
… izdelan za vas, s poslanstvom, da ustreže vsaki vaši zahtevi, rešuje vaše težave in
omogoča lažje in hitrejše delo.
Da računovodenje še nikoli ni bilo tako preprosto, pričajo tudi naše zadovoljne
stranke, katere je uporabniška izkušnja povsem prevzela.
Princip „plačilo glede na dejansko uporabo” omogoča uporabo brez začetnih
stroškov namestitve ali investicije v strojno opremo!
ProGRAM je na voljo v več edicijah, od preprostejše, ki je namenjena samostojnim
podjetnikom in malim podjetjem, do zahtevnejše za podjetja, ki sama vodijo
računovodstvo ter posebne edicije, namenjene računovodskim servisom.

