enova365
dla biur rachunkowych
enova365 oferuje dedykowane rozwiązania dla biur rachunkowych. Oprogramowanie
pozwala na obsługę Klientów, którzy prowadzą uproszczoną księgowość oraz tych,
prowadzących księgowość w oparciu o plan kont.

System umożliwia:
kompleksową obsługę księgową w zakresie ewidencjonowania
i księgowania dokumentów,
sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań bieżących
i okresowych,
generowanie i wysyłkę JPK,
prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami (w tym rozrachunków
walutowych),
pełną obsługę kadrową i płacową,
prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Dużym udogodnieniem są Pulpity
Pracownicze, gdzie nieobecności
wnioskowane przez pracowników
są automatycznie zapisywane
w programie. Dodatkowo
pracownik ma wgląd w swoje
dane finansowe i osobowe.
Ponadto enova365 ma możliwość
przygotowania wielu raportów
bezpośrednio z systemu, co
usprawniło prowadzenie różnego
typu analiz.
Joanna Lewandowicz, Biuro IDA

opinia Klienta enova365,
korzystającego z oprogramowania
dla Biur Rachunkowych

Zalety

1

Korzyści dla biur rachunkowych

2

automatyzacja czasochłonnych,
powtarzających się czynności,
możliwości indywidualnego dostosowania
świadczonych usług do potrzeb każdego
klienta niezależnie od tego z jakiego
oprogramowania korzysta,

mobilny

wielobazowy

wzrost efektywności pracy księgowego,
lepsza komunikacja z klientem,

3

4

czynności związane z np. JPK_VAT,
deklaracjami można wykonywać
jednocześnie w wielu bazach.

Korzyści dla Klienta:

gotowy na zmiany

polecany i używany
przez Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce

brak konieczności dostarczania do biura
dokumentów w formie papierowej,
szybszy dostęp do danych,
sprawna komunikacja z biurem
rachunkowym,

Pulpit Klienta biura rachunkowego usprawnia
pracę. Pulpit ułatwia dostęp do rozliczeń
podatkowych i rozrachunkowych, 24 godziny
na dobę, nawet z urządzeń mobilnych.
Z enova365 w łatwy sposób przygotujesz
JPK_VAT, deklaracje i eDeklaracje dla VAT
oraz podatku dochodowego.
Oprogramowanie pozwala na ich jednoczesne
generowanie i wysyłkę w wielu bazach.

oszczędność czasu,
wygoda.

Obszary dedykowane biurom
rachunkowym:
enova365 Praca na Wielu Bazach,
enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego,

System enova365 zapewnia obsługę w pełnym
zakresie kadrowo-płacowym. Eksport deklaracji
ZUS do programu Płatnik – wbudowane raporty
umożliwiają przygotowanie deklaracji Z-03,
Z-06, DG-1 dla GUS. Oprogramowanie pozwala
na obsługę wszystkich deklaracji podatkowych
(PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1),
zgłoszeń ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA,
ZWUA, ZCNA) oraz rozliczeniowych (DRA,
RCA, RSA, RZA).

enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe,
enova365 Importy Księgowe,
enova365 Eksporty Księgowe,
enova365 DMS + OCR,
enova365 Faktury,
enova365 Workflow.

www.enova.pl

