AKTYN KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Program Aktyn KPR przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi
przychodów i rozchodów. Pozwala też na prowadzenie ewidencji sprzedaży dla podatku zryczałtowanego.
Możliwość obsługi wielu podmiotów gospodarczych jest przydatna w biurach rachunkowych. Obsługa programu
jest łatwa i szybka. Przejrzystość zapewnia zastosowanie licznych elementów opisowych oraz pomocy
kontekstowej.

WYGODNE WPROWADZANIE DOKUMENTÓW
Rejestry dokumentów

Dokumenty wprowadzane są do rejestrów dostępnych w programie lub tworzonych
na bieżąco (np. rejestr dokumentów sprzedaży VAT dla firmy albo dla działów,
rejestr zakupów, dokumentów wewnętrznych). Gotowe rejestry są podstawą
tworzenia zestawień pomocniczych przy kontroli kosztów. Zapewniono
automatyczne przenoszenie do księgi dokumentów wpisanych w poszczególne
rejestry.

Łatwe wprowadzanie
dokumentów

Użytkownik programu dysponuje licznymi mechanizmami ułatwiającymi pracę przy
wprowadzaniu dokumentów:
• Możliwość korzystania ze słowników opisów dokumentów np. poprzez wybór
kontrahenta, typu dokumentu,
• Możliwość sortowania dokumentów według różnych kryteriów (numeru, daty,
dokumentu, kontrahenta),
• Możliwość
automatycznego
generowania
numerów
dokumentów
(np. dokumentów wewnętrznych),
• Usprawnienie przy zapisywaniu dużej liczby dokumentów – poprzez użycie
ikony: Zapis + Kolejna Pozycja,
Program pozwala na powiązanie dokumentu wprowadzonego do danego rejestru
z innymi ewidencjami np. powiązanie dokumentu wprowadzonego do ewidencji VAT
z zapisami w księdze i ewidencją kosztów eksploatacji pojazdów.

Słowniki
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Program gromadzi powtarzające się w obrocie gospodarczym informacje w formie
słowników dostępnych w różnych modułach programu. Przykłady takich słowników:
• Podmioty gospodarcze obsługiwane przez program,
• Kartoteka danych o kontrahentach,
• Typowe zdarzenia gospodarcze,
• typy dokumentów,
• trasy przejazdów, cele wyjazdów, opisy rachunków,
• urzędy skarbowe.
Zapewniono możliwość dopisywania nowych elementów do listy danego słownika
z poziomu rejestrowania dokumentu.
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Automatyczne
wprowadzanie dokumentów
sprzedaży i zakupów

Współpraca z systemem sprzedaży Aktyn Pro zapewnia automatyczny import
dokumentów generowanych w module sprzedaży i zakupów tego programu.
Mechanizm importu oferuje bogate możliwości konfiguracyjne – pozwala na wybór
typów dokumentów, stanowisk magazynowych, określenie zakresu dat.

WSPOMAGANIE EWIDENCJI I OBSŁUGI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH
Ewidencja VAT

Program automatycznie tworzy i drukuje ewidencję VAT na podstawie dokumentów
wprowadzonych do systemu. Zestawienia zakupów i sprzedaży VAT są podstawą
do sporządzenia deklaracji VAT-7.

Rozliczenie kosztów
użytkowania samochodów
prywatnych

Funkcjonalność związana z ewidencją kosztów eksploatacji pojazdów obejmuje:
•
•
•

ewidencję prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych,
możliwość uzyskania zestawienia przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdów,
automatyczne generowanie dokumentu księgującego koszty eksploatacji
pojazdu.

Ewidencja środków trwałych
i wyposażenia

Zapewniono możliwość automatycznego księgowania odpisów amortyzacyjnych
ewidencjonowanych w programie Aktyn Środki Trwałe.

Ewidencja wynagrodzeń

Zapewniono możliwość automatycznego księgowania wynagrodzeń ewidencjonowanych w programie Aktyn Płace-Kadry.

Remanenty

Program umożliwia rejestrowanie i rozliczanie remanentów.
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KOMPLEKSOWE ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM
Księga

Program zapewnia automatyczne generowanie zapisów w księdze na podstawie
informacji wprowadzonych do poszczególnych rejestrów dokumentów.
W ramach comiesięcznego rozliczenia z urzędem skarbowym program zapewnia:

Rozliczenie firmy
i wspólników

•
•
•
•
•

automatyczne generowanie deklaracji VAT-7,
generowanie poleceń przelewu do urzędów skarbowych wynikających
z powyższych deklaracji,
możliwość uzupełniania bezpośrednio na deklaracji danych o przychodach,
kosztach czy odliczeniach nie wynikających z prowadzonej przez program
ewidencji,
wydruki księgi i dodatkowych ewidencji zgodnie ze wzorem Ministra Finansów,
przygotowanie bilansu rocznego firmy.

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA PROGRAMU
Czytelny interfejs

Interfejs programu jest czytelny i przejrzysty. Funkcje programu pogrupowane są
w sposób pozwalający użytkownikowi na szybkie dotarcie do poszukiwanej opcji.
Najważniejsze opcje programu można wywołać korzystając z prostych i intuicyjnych
symboli graficznych (ikon) lub za pomocą skrótów klawiszowych.

Szybkie wydruki

Program umożliwia generowanie licznych wydruków, których obsługa jest jednolita
dla całego programu. Program umożliwia określenie tytułu wydruku oraz opcjonalnie
daty i poziomu szczegółowości wszystkich dostępnych zestawień.
Wbudowane wydruki mogą być modyfikowane poprzez: rozbudowę o dodatkowe
dane, zmianę wyglądu wydruku np. kolejności czy szerokości kolumn, formatu
papieru, zmianę wielkości czy kroju czcionki.

Wygodna konfiguracja
programu

Program oferuje szerokie możliwości w zakresie konfiguracji programu:
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•
•
•

definiowanie parametrów wpływających na funkcjonowanie systemu,
wykorzystanie standardowych mechanizmów Windows,
przydzielanie uprawnień do korzystania z poszczególnych funkcji programu
poprzez definiowanie listy użytkowników programu.
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Bezpieczeństwo danych
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Korzystając z modułu administracyjnego można samodzielnie utworzyć zapasową
kopię danych i odtworzyć ją w przypadku awarii.
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