KBiP
System Księgowość Budżetowa
System Księgowośd Budżetowa posiada możliwośd
prowadzenia księgowości zadaniowej z uwzględnieniem
naliczania inwestycji. Każdą inwestycję system porządkuje
według zawartych umów. Jednocześnie mamy możliwośd
prowadzenia ksiąg pomocniczych w takiej ilości, w jakiej
potrzebujemy. Do ksiąg pomocniczych i pozostałych rejestrów
system
tworzy
zintegrowaną
sprawozdawczośd
współpracującą m. in. z rejestrami Bilansu i systemem WIZJA
oraz BeSTi@. Jeśli uprzednio zdefiniowane typy dokumentów
nam nie wystarczą, to możemy definiowad swoje dokumenty.
Dodatkowo, w sytuacji księgowania dokumentowego,
możemy korzystad z automatów księgowych.
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zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i
analitycznych
ewidencja
dokumentów
księgowych
według
wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych
ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian
sporządzanie sprawozdao budżetowych m.in. RB27S,
RB28S, RB30, RB31, RB50
jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej
możliwośd prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym,
tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych
zadaniach
wydzielony słownik zadao
wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i
klasyfikacjach dokumentem
jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności
wykonywania kolejnych instalacji programu
duża różnorodnośd wydruków
ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla
wszystkich jednostek
wiele możliwości konfigurowania programu
rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję
wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu
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jednostek,
tzn.
sumaryczne
zestawienie danych z kilku jednostek
na jednym RB
możliwośd przenoszenia danych do
systemu BeSTi@
śledzenie zmian obrotów kont i
klasyfikacji w trakcie dekretacji
parowanie dokumentów rozliczeo z
kontrahentami
potwierdzanie sald kontrahentów
kontrola
poprawności
wprowadzanych
dekretacji
i
przekroczenia planu
szybki dostęp do słowników jako
podpowiedzi przy wyborze danych i
w trakcie dekretacji
uzupełnianie słowników w trakcie
dekretacji, przy braku danych, bez
konieczności uruchamiania innych
opcji programu
pełna swoboda w modyfikacji
wprowadzonych dokumentów, a
jeszcze nie zatwierdzonych
możliwośd
przeglądania
dokumentów już zatwierdzonych
możliwośd
wyszukiwania
dokumentów według dowolnych
kryteriów

CZY WIESZ, ŻE…
System działa na nowoczesnej, wydajnej i
bezpiecznej bazie danych SQL Firebird.
Do programu dołączony jest moduł
sprawozdawczości budżetowej.
KBiP umożliwia jednoczesne prowadzenie
księgowości budżetowej i planu dla wielu
jednostek
oraz
wielu
lat
rozrachunkowych jednocześnie.

