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Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? 

Czemu nie. :)



  

Linux. Rozwiązania dla małych firm 

QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny 
system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks.
 Umożliwia on wystawianie oraz drukowanie:

- faktur
- faktur pro forma
- faktur korygujących

 a także pozwala na łatwe zarządzanie:
- archiwalnymi fakturami
- towarami
- bazą kontrahentów
 Za pomocą programu QFaktury GPL możliwe jest również 
przygotowanie faktury w formacie PDF czy HTML. 

System integruje się z programem e-Przelewy GPL
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BambooINVOICE   jest bezpłatnym webowym oprogramowaniem Open Source do 
fakturowania dla małych firm i niezależnych wykonawców.

BambooINVOICE umożliwia wystawianie:

- faktur
- e-faktur
- faktur PDF

Pozwala również na zarządzanie:

- klientami
- notatkami

Pozwala  wysyłać faktury email-em

BambooINVOICE jest w dalszym ciągu rozwijany.

W obecnej chwili brak pełnej polonizacji.
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Invoicer Madar 3.0 To darmowy program na licencji 
freeware, pozwalający na wystawianie faktur VAT

Fakturowanie

Ciekawą możliwością jest definiowanie tzw. faktur cyklicznych, czyli 
wzorców faktur wystawianych tym samym kontrahentom. W programie 
można ponadto wystawiać faktury zaliczkowe, WNT i WDT.

Oprócz fakturowania umożliwia:

    * wydruki rejestrów sprzedaży, zestawień dokumentów,
    * tworzenie bazy klientów
    * tworzenie słownika towarów i usług. 
Inne dokumenty
Oprócz standardowych faktur istnieje możliwość wystawiania innych dokumentów, w szczególności związanych 
z obrotem zagranicznym oraz dokumentów wewnętrznych:

    * faktur wewnętrznych,
    * faktur eksportowych,
    * faktur WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów),
    * faktur wewnętrznych WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).
    * korekt, not korygujących
    * WZ, faktur wewnętrznych



  

Faktury cykliczne

    * projektowanie i zaplanowanie terminu wystawienia, kwoty oraz treści faktury,
    * kontrola wystawienia. 

Katalog kontrahentów

    * dane (adresowe, kontaktowe, numery telefonów itp.)
    * grupy klientów,
    * wyszukiwanie wg pierwszych liter, skrótu, NIP-u
    * rabaty, limit kredytowy. 

Katalog towarów

    * nazwa - zawierające podstawowe dane - nazwa, jednostka miary, stawka VAT,
    * wycena - poziomy cen, cenniki dewizowe,
    * opis - dodatkowe informacje: wielkość, nazwy angielska i niemiecka,
    * obraz - miejsce na dołączone zdjęcie bądź rysunek, 

Współpraca z drukarkami fiskalnymi

    * Elzab (Mera, Omega)
    * Posnet
    * ELEMIS Giga

Ewidencje w programie Invoicer

    * Fakturowanie
    * Odsetki - nota odsetkowa
    * Przelewy

Linux. Rozwiązania dla małych firm 
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Coś dla księgowości

aplikacji do zarządzania finansami dla systemów linuksowych.

Aplikacja przeznaczona jest głównie dla osób, które 
chciałyby mieć pod kontrolą swój domowy budżet, choć 
może być wykorzystywana również przy prowadzeniu 
niedużych firm.

KMyMoney obsługuje różne rodzaje kont, kategorie 
wydatków i dochodów, a także przelewów i wyciągów z 
banku. Analizę wspomaga funkcja wyszukiwania, dzięki 
której można w łatwy sposób znaleźć zarówno daną 
transakcję, jak i prześledzić poszczególne wydatki czy 
dochody w danym okresie.

Program zawiera również moduły, który przypomną 
użytkownikowi np. o konieczności opłacenia rachunków, 
oraz pomogą zaplanować inwestycje.
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Mała Firma to kompleksowy, intuicyjny i łatwy w
obsłudze system finansowo-księgowy
pozwalający na zarządzanie małymi i
średnimi firmami rozliczającymi się w
oparciu o Książkę Przychodów i
Rozchodów. 

Głównie funkcje programu:

- Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowym

- Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowani

- Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VA

- Obsługa zamówień na towary i usługi

- Kartoteka towarów i usług

- Moduł remanentów

- Ewidencja magazynowa - obsługa nieograniczonej ilości                 

  magazynów

- Pełen moduł CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i                    

  reprezentantach

- Ewidencja środków trwałych

- Rejestry VAT

- Wypełnianie i wydruk deklaracji                   

  podatkowych

- Podatkowa księga przychodów i                  

  rozchodów

- Obsługa kadr i płac

- Obsługa kasy i banku
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Dziękuje za uwagę  :)

Koniec części I


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8

