INFO-SYSTEM
oprogramowanie zintegrowane

WIELE PRODUKTÓW – WSPÓLNA BAZA DANYCH
Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania,
wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca, umowa, lista płac) pomiędzy systemami.
Operator każdego systemu z którego wprowadzane są dane jest odpowiedzialny za ich jakość – dopiero po
zatwierdzeniu mogą one zos tać przesłane do centralnego rejestru dokumentów, skąd są automatycznie
księgowane przez system księgowości budżetowej.
Systemy wymiarowe typu Użytkowanie Wieczyste, Dzierżawy, OpłatyLokalne do rozliczeń wpłat wykorzystują
moduł Księgowości Zobowiązań, w którym operator ma wgląd do wszystkich zobowiązań wybranego
kontrahenta, bez względu na miejsce ich powstania. W ten sposób można w prosty sposób kontrolować
zaległości dłużników oraz egzekwować zobowiązania, poprzez wysyłanie upomnień czy tytułów dłużnych.
Moduł ten wykorzystywany jest również przez Uniwersalny Program Księgujący, który służy m.in. do szybkiego
księgowania elektronicznych wyciągów bankowych. Kolejną ważną funkcjonalnością Księgowości Zobowiązań
jest przesyłanie wprowadzonych w nim danych do systemu Księgowości Budżetowej. Skraca to znacznie czas
pracy pracowników, eliminuje powstawanie niepotrzebnych papierowych dokumentów księgowych,
wprowadzania kilkakrotnie tych samych danych w kilku miejscach (co może generować błędy operatorskie).
Pozwala to w praktycznie na bieżące
księgowanie oraz monitorowanie należności,
jak i wpłat w wydziale finansowym.
W
celu
zarządzania
przelewami
przychodzącymi stworzyliśmy Uniwersalny
Program Księgujący. Księgowanie przelewów
jest w pełni automatyczne i bezbłędne.
Wygenerowane
przez
bank
wyciągi
elektroniczne są wczytywane, a następnie
rozksięgowywane – i to w hurtowych ilościach.
Blankiety Poleceń Przelewu wygenerowanych z
Księgowości Zobowiązań bądź Księgowości
Budżetowej po zreali
zowaniu
przez petenta są automatycznie rozpoznawane
i księgowane. W sytuacji, kiedy urząd korzysta z
usługi bankowej - wirtualnekonta bankowe program także automatycznie rozpoznaje i
księguje przelewy.

Schemat współpracy programów

Aplikacja Integracja umożliwia podglądanie
rejestru dokumentów, z uwzględnieniem
dokumentów aktualnych i archiwalnych,
udostępniając pełną informację o ich
zawartości, oraz o czasie i operatorze
odpowiedzialnym za dane. Umożliwia także
dodawanie
i
zarządzanie integracj ami
poszczególnych aplikacji a także – w miarę
potrzeb – dodawanie i edytowanie typów
dokumentów przesłanych przez różne systemy.
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SYSTEM KADROWO – PŁACOWY
KADRY I PŁACE








Eksport danych płacowych wg klasyfikacji budżetowych do systemu księgowego.
Eksport danych przelewów bankowych na potrzeby bankowości elektronicznej .
Przygotowanie danych ZUS dla programu PŁATNIK.
Przesyłanie deklaracji PIT w postaci elektronicznej.
Import informacji z systemów RCP.
Eksport eDeklaracji.
Lista Płac do Rejestru Dokumentów.

SYSTEMY KSIĘGOWE
EGZEKUCJE



Zobowiązania danego podmiotu (osoby fizycznej lub osoby prawnej) dla konkretnej daty z Księgowości
Zobowiązań.
Informacja o zobowiązaniach podatnika w Krajowym Rejestrze Długów – poprzez eWydruki.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ


Dane do wystawiania faktur w programie Rejestr VAT.

KASA





Automatyczne dekretowanie raportów kasowych w programie Księgowość Budżetowa.
Kasa generuje kilka raportów odpowiadających wskazanym rejestrom w Księgowości Budżetowej.
Przesyła raport kasowy do Rejestru Dokumentów.
Kolejka dbf.

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA








Faktura zakupu i sprzedaży do Rejestru VAT.
Pobieranie dokumentów z Rejestru Dokumentów.
Automatyczne dekretowanie faktur sprzedaży z Rejestru do systemu Księgowość Budżetowa.
Możliwość wprowadzania faktur zakupu i sprzedaży do Rejestru VAT z systemu Księgowość Budżetowa w
trakcie księgowania.
Wysyłanie przelewów.
Eksport danych do systemu BeSTi@.
Pobieranie danych z Wizji.
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KSIĘGOWOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ





Księgowanie wyciągu bankowego odbywa się tylko w wydziale podatkowym. WB po zaksięgowaniu jest
automatycznie dekretowany w programie Księgowość Budżetowa. Automatycznie przesyłane są także
przypisy, odpisy i umorzenia.
Wyciąg bankowy, Polecenie Księgowania, Przeksięgowania Wewnętrzne wysyłane do Rejestru
Dokumentów.
Z programów wymiarowych (Podatki, Woda, Użytkowanie Wieczyste, Opłaty Lokalne itd.) przesyłane są
decyzje wymiarowe i przypisy.

MATERIAŁY


Eksport danych do Księgowości Budżetowej.

SPRAWOZDANIA


Wysyłanie danych do systemu BeSTi@

ŚRODKI TRWAŁE




Automatyczne przesyłanie danych o zmianach na kontach 011, 013, 071 itp.
Możliwość eksportu danych do drukarek kodów paskowych (etykiet) oraz elektronicznej inwentaryzacji
firmy SKK.
Eksport danych do Księgowości Budżetowej o umorzeniach i zmianach na odpowiednich kontach grupy 0.

UMOWY FV



Automatyczne księgowanie (rejestrowanie) faktur, umów przez wydziały merytoryczne, które podlegają
weryfikacji w WFK.
Program umożliwia wprowadzanie przez wydziały merytoryczne faktur i umów. Wprowadzone dane są
przesyłane do programu Księgowości Budżetowej i po akceptacji przez pracowników wydziału księgowego
automatycznie księgowane w programie.

UNIWERSALNY PROGRAM KSIĘGUJĄCY









Wczytywanie wyciągów bankowych i dekretowanie ich do Księgowości Zobowiązań i Księgowości
Budżetowej z jednego miejsca. Możliwość zautomatyzowania księgowania w Księgowości Zobowiązań
z wykorzystaniem wirtualnych kont bankowych.
Program umożliwia szybsze wprowadzanie wpłat z wyciągu bankowego. Wyciąg bankowy wczytywany jest
w postaci elektronicznej do programu i każdy wydział dekretuje swoje wpłaty.
Możliwość automatycznego księgowania wpłat do programów Księgowości Zobowiązań (wpłaty na konto
221), Księgowości Budżetowej i Opłat skarbowych.
Wykorzystanie programu minimalizuje możliwość pomyłki, a także przyspiesza dekretowanie wpłat –
wpłaty wprowadzane są tylko raz (wprowadzone w księgowości zobowiązań i opłacie skarbowej są
automatycznie księgowane w budżecie).
Księgowanie wpłat z wyciągów bankowych do programu Księgowość Budżetowa, Księgowość Zobowiązań,
Opłaty Skarbowe.
Księgowanie Kwitariuszy przychodowych generowanych z systemu Podatki.
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Księgowanie blankietu przelewu z systemu Księgowość Zobowiąza.
Księgowanie przelewu z systemu ePodatki.

WIZJA





Wysyłanie danych do systemu Legislator.
Eksport danych do systemu Księgowości Budżetowej.
Eksport danych do systemu BeSTi@.
Import wykonani a z Księgowości Budżetowej.

SYSTEMY WYMIAROWE
AUTA


Generowanie przez program Auta księgowań wg naliczonych należności dla poszczególnych kont.

CZYNSZE




Generowanie przez program Opłaty Lokalne księgowań wg naliczonych należności dl a poszczególnych kont
oraz składników.
Możliwość generowania decyzji wg określonego wzorca dla kont, na których występują zaległości
(bez względu na rok obrachunkowy lub zaległości tylko z bieżącego roku). – w przygotowaniu.
Możliwość generowania faktur i rejestrowania ich w Rejestrze VAT.

DZIERŻAWY



Generowanie przez program Dzierżawy i Najem księgowań wg naliczonych należności dla poszczególnych
kont oraz składników.
Możliwość generowania decyzji wg określonego wzorca dla kont, na których występują zaległości (bez
względu na rok obrachunkowy lub zaległości tylko z bieżącego roku).

OPŁATY LOKALNE





Generowanie przez program Opłaty Lokalne księgowań wg naliczonych należności dla poszczególnych kont
oraz składników.
Możliwość generowania decyzji wg określonego wzorca dla kont, na których występują zaległości (bez
względu na rok obrachunkowy lub zaległości tylko z bieżącego roku).
Możliwość generowania faktur i rejestrowania ich w Rejestrze VAT.
Możliwość importu danych z plików generowanych przez programy eMandat lub FetTraffic (obsługa
mandatów przez straż miejską/ gminną np. z fotoradarów).

PODATKI



Powiązanie z Księgowością zobowiązań (księgowanie, podgląd konta, saldo konta na decyzje)
Powiązanie z Bazą osobową (dowiązanie podatników do kont wymiarowych )
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Wysyłanie danych adresowych podczas drukowania decyzji do plików wymiany danych systemów
zewnętrznych (systemy kancelaryjne oraz obieg dokumentów)
Udostępnianie danych dla systemu ePodatki
Drukowanie kodów kreskowych na decyzjach (ułatwiają otwieranie konta w wymiarze, księgowości i kasie)
Obsługa kont wirtualnych (płatności masowych) przyspieszająca księgowanie za pomocą UPK
Wysyłanie kwitariuszy przychodowych do programu UPK w celu przyspieszenia księgowania
Wysyłanie danych XML do IPE-PN
Wysyłanie danych XML do GUS
Integracja z wewnętrznym systemem EGiB
Wysyłanie danych do programu Przelewy w module obsługi zwrotu podatku akcyzowego
Wysyłanie płatności do systemu Bilix za pomocą modułu eWydruki
Wysyłanie wiadomości e-mail do podatników korzystających z usługi Bilix

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE




Wystawianie faktur sprzedaży i rejestrowanie ich w rejestrze VAT.
Generowanie przez program Użytkowanie wieczyste księgowań wg naliczonych należności dla
poszczególnych kont oraz składników.
Możliwość generowania decyzji wg określonego wzorca dla kont, na których występują zaległości (bez
względu na rok obrachunkowy lub zaległości tylko z bieżącego roku).

WODA



Generowanie przez program Woda księgowań wg naliczonych faktur.
Możliwość generowania przypisów/ odpisów do faktur korygujących (w opracowaniu).

SYSTEMY POZOSTAŁE
DODATKI MIESZKANIOWE



Powiązanie z bazą osobową.
Wysyłanie danych o wypłatach dodatków do programu Kasa.

EPODATKI



Prezentacja danych z systemów wymiarowych (Podatki, Użytkowanie wieczyste, Dzierżawy, Auta, Oplok)
Prezentacja danych księgowych z systemu Księgowość zobowiązań dotyczących danych kont wymiarowych

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Możliwość generowania pliku eksportu danych do SAGED.

EWYDRUKI


wysyłanie e-Deklaracji (do serwerów Ministerstwa Finansów) PIT-11 z Kadr i Płac.
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odpytywanie i modyfikacja informacji o zobowiązaniach podmiotu w Krajowym Rejestrze Długów
z Egzekucji.

OPŁATY SKARBOWE


Kolejka dbf.

PRZELEWY


Rejestrowanie, drukowanie przelewów oraz generowanie plików przekazów elektronicznych.

REJESTR VAT





Przesyłanie faktur sprzedaży i automatyczne księgowanie w Księgowości Budżetowej oraz wprowadzanie
danych do Rejestru VAT z poziomu Księgowości Budżetowej (faktury zakupu).
Program umożliwia wystawianie Faktur VAT, a także prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów.
Dzięki połączeniu z Rejestrem VAT można wystawiać faktury z programów Dzierżawy i Użytkowanie
Wieczyste.
Wystawione faktury są automatycznie dekretowane w programie Księgowości Budżetowej (rozbijane na
kwoty netto i VAT) lub Księgowości Zobowiązań.

ZEZWOLENIA



Generowanie przez program Opłaty lokalne księgowań wg naliczonych należności dla poszczególnych
punktów oraz rodzajów zezwoleń.
Możliwość generowania decyzji wg określonego wzorca dla kont, na których występują zaległości (bez
względu na rok obrachunkowy lub zaległości tylko z bieżącego roku).
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