R2œrodkiSBO

R2œrodkiSBO
ŒRODKI TRWA£E DLA

SAP® Business One
W dzisiejszych czasach

SPRAWDZONE ROZWI¥ZANIE

tylko szybki dostêp

R2œrodkiSBO to profesjonalny system do zarz¹dzania œrodkami
®
trwa³ymi przystosowany do wspó³pracy z SAP Business One .
Dziêki przemyœlanej strukturze zapewnia natychmiastowy
dostêp do pe³nej informacji o sk³adnikach maj¹tku trwa³ego
oraz posiada rozbudowan¹ ewidencjê zdarzeñ.
System ³atwo przystosowuje siê do sposobu amortyzacji
stosowanego w danej firmie, co automatyzuje proces dokonywania
odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego ksiêgowania. System
posiada rozbudowany modu³ analizy kosztów oraz modu³
definiowania w³asnych zestawieñ.

do informacji pozwala
na w³aœciwe zarz¹dzanie
i konserwacjê maj¹tku
trwa³ego.
Potrzebne jest profesjonalne
narzêdzie umo¿liwiaj¹ce
optymalne wykorzystanie
i analizê kosztów
u¿ytkowania œrodków
trwa³ych.
Jest co najmniej kilka
powodów, dla których
nowoczesne firmy decyduj¹
siê na wdro¿enie systemu
R2œrodkiSBO i korzystanie
z oferowanych przez system
mo¿liwoœci.
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Niskie koszty zakupu
i zgodnoœæ ze zmieniaj¹cymi siê przepisami

Koszt zakupu systemu dopasowany jest do iloœci obs³ugiwanych
œrodków trwa³ych. W przypadku rozwoju firmy mo¿na zawsze
rozszerzyæ wersjê. £atwa parametryzacja systemu i mo¿liwoœæ
importu danych z dotychczasowej ewidencji pozwala
na skrócenie czasu i kosztów wdro¿enia do minimum.
Prosta i intuicyjna obs³uga oraz rozbudowany system pomocy
kontekstowej redukuje okres szkolenia i pe³nego zapoznania
siê ze wszystkimi mo¿liwoœciami.
System nie wymaga ¿adnej okresowej konserwacji, co wp³ywa
na bardzo niski koszt u¿ytkowania. W cenie zawarty jest roczny
abonament na aktualizacje. Po roku mo¿na nabyæ abonament
na kolejny rok. Wszelkie aktualizacje zwi¹zane ze zmianami
w przepisach udostêpniane s¹ terminowo.
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RESET2 Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 23-25
50-504 Wroc³aw
tel.: 071 3771200
fax: 071 3771205
www.reset2.pl/sap

System stworzony dla Ciebie

W³aœciciele firm otrzymuj¹ do dyspozycji system, który pomo¿e
im w pe³nej kontroli maj¹tku trwa³ego i zmniejszeniu kosztów
ich u¿ytkowania.
Rozwi¹zanie to zapewnia:
- prowadzenie ewidencji zgodnie z wymogami prawnymi
- natychmiastowy dostêp do pe³nej informacji i historii zdarzeñ
- automatyczne odpisy amortyzacyjne i dekrety ksiêgowe
- analiza kosztów u¿ytkowania
- szybkie przygotowanie wymaganych zestawieñ.

SPECYFIKACJA SYSTEMU R2œrodkiSBO

- ewidencja œrodków trwa³ych, œrodków niskocennych
oraz wartoœci niematerialnych i prawnych
- ewidencja wyposa¿enia
- pe³na charakterystyka œrodka: producent, dostawca,
dane fabryczne itp.
- operacje przyjêcia, modernizacji i likwidacji oraz zmiany
lokalizacji i osoby odpowiedzialnej
- ewidencja dokumentów zakupu i sprzeda¿y
- ewidencja czêœci sk³adowych
- historia zdarzeñ i planowanie operacji terminowych
- mo¿liwoœæ rozdzielenia amortyzacji podatkowej
od bilansowej
- pe³na Klasyfikacja Œrodków Trwa³ych
- automatyczne generowanie planu amortyzacji
wg wszystkich standardowych metod
- automatyczne odpisy amortyzacyjne dla grupy œrodków
- dekrety ksiêgowe z mo¿liwoœci¹ rozbicia kosztów
amortyzacji na projekty i MPK
- kody kreskowe oraz arkusze inwentaryzacyjne
- wydruki wszystkich wymaganych ewidencji i dokumentów
- zestawienia wg ró¿nych kryteriów z mo¿liwoœci¹
definiowania w³asnych raportów

®
R2œrodkiSBO to zintegrowany z SAP Business One w pe³ni
funkcjonalny system do zarz¹dzania œrodkami trwa³ymi,
wartoœciami niematerialnymi i prawnymi, œrodkami
niskocennymi oraz wyposa¿eniem. Umo¿liwia ewidencjonowanie
œrodków zgodne ze struktur¹ organizacyjn¹ firmy, naliczanie
odpisów amortyzacyjnych, generowanie dekretów ksiêgowych
oraz wydruk wszystkich wymaganych ewidencji i dokumentów.
Posiada rozbudowane modu³y:
- ewidencji zdarzeñ (np. naprawy) z przypominaniem
o planowanych operacjach (np. przegl¹dach)
- inwentaryzacji œrodków trwa³ych i wyposa¿enia
- generowania w³asnych specyficznych zestawieñ
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