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Obowiązuje od dnia 08 listopada 2019 r.   Wszystkie podane ceny są cenami netto 

 

 

Cennik  
Pakiety 

Podstawowy Rozwojowy Optymalny 

Funkcjonalności 0 zł m-c 20 zł m-c 50 zł m-c 

proste wystawianie faktur (PLN)   

możliwość wystawiania faktur w różnych językach i walutach   

bezpłatne automatyczne wprowadzanie dokumentów za pomocą OCR* 
  

3 szt. m-c 10 szt. m-c 20 szt. m-c 

możliwość eksportu danych z wybranych dokumentów do pliku   

możliwość generowania pliku JPK_FA   

nielimitowane wystawianie faktur   

zarządzanie firmą bez wychodzenia z domu przez bankowość internetową   

dostęp do e-faktur i wszystkich dokumentów 24 godziny na dobę   

prosty przelew - automatyczne zaczytywanie danych z faktury   

monitorowanie należności i zobowiązań   

miękka windykacja   

automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z GUS   

możliwość generowania raportów przychodów i rozchodów   

helpdesk merytoryczny   

możliwość sporządzania KPiR i zamknięcia miesiąca   

możliwość sporządzania deklaracji podatkowych   

prowadzenie ewidencji środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych   

sporządzanie remanentu   

prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu - kilometrówka   

prowadzenie rejestru zatrudnionych pracowników oraz ewidencji czasu pracy   

rozliczanie umów o pracę/zlecenie/o dzieło oraz sporządzanie listy płac   

sporządzanie deklaracji ZUS   

rozliczanie delegacji krajowych   

sporządzanie dokumentów magazynowych   

inwentaryzacje stanów magazynowych   

monitorowanie stanów magazynowych   
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Usługi dodatkowo płatne poza pakietami: 

*OCR dokumentów 10 szt 25 szt 100 szt 

Cena 5 zł 10 zł 30 zł 

 

Opłata reaktywacyjna 

Opłata naliczana w sytuacji, gdy zmiana z Pakietu podstawowego na wyższy jest dokonywana  
przez Klienta po raz kolejny w czasie obowiązywania Umowy 

Nie dotyczy 40 zł 40 zł 


