
Ewa - Program Wspomagania Sprzedaży

Ewa - Fakturowanie i magazyn

  

Wersja MINI
Idealna dla małych firm fakturujących, nie prowadzących magazynu.

  

Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT,
dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych
dokumentów. Posiada raporty i zestawienia umożliwiające analizę struktury oraz wartości
sprzedaży. Program Ewa pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7/8. Posiada przejrzysty i
czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży
nacisk położony na prostotę, logikę i ergonomię co powoduje, że program staje się przyjaznym
narzędziem codziennej pracy.

    
    -  Wystawianie dokumentów sprzedaży: Faktura, Rachunek, Faktura konsumpcyjna, Faktura
handlowa, Paragon, Wydanie na zewnątrz (WZ).   
    -  Prowadzenie kartoteki kontrahentów.  
    -  Prowadzenie kartoteki towarowej.  
    -  Graficzna analiza obrotów.  
    -  Zestawienie sprzedaży.  
    -  Rejestr VAT sprzedaży/zakupu.  
    -  Wydruk przelewu i dokumentu wpłaty.  
    -  Eksport dokumentów do programu księgowego Ala.  
    -  Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych (typ klawiaturowy).  
    -  Adresowanie kopert.  
    -  Faktury w języku obcym.  
    -  Import kartotek oraz kontrahentów z plików tekstowych.  
    -  Możliwości generowania statystyk obrotów.  
    -  Numeracja dokumentów miesięczna i roczna.  
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Wersja trial 60 dniowa:  Pobierz program Ewa

  

Cena wersji MINI: 90 zł netto 110,70 zł brutto

  

Cena wersji MINI wersja sieciowa: 126 zł netto 154,98 zł brutto

  

  

Wersja MIDI
Idealna dla małej firmy prowadzącej sprzedaż i magazyn.

  

Pogram wspomaga sprzedaż i zarządzanie stanami magazynowymi. Wystawia wszystkie
niezbędne dokumenty sprzedaży, zakupu i magazynowe. Posiada raporty i zestawienia
umożliwiające analizę struktury oraz wartości zakupów i sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne.
Program Ewa pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7/8. Posiada przejrzysty i czytelny
interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk
położony na prostotę, logikę i ergonomię co powoduje, że program staje się przyjaznym
narzędziem codziennej pracy.

  

W wersji MIDI dostępne są wszystkie opcje z wersji MINI oraz opcje dodatkowe:

    
    -  Wystawianie dokumentów: faktury eksportowe, faktura walutowa, faktura pro forma,
dokument dostawy wewnątrzwspólnotowej, faktura zaliczkowa, faktura VAT RR, przyjęcie z
zewnątrz(PZ).   
    -  Prowadzenie magazynu.  
    -  Wystawianie dokumentów wewnętrznych: przesunięcie międzymagazynowe (MM),
rozchód wewnętrzny (RW).   
    -  Zestawienie zakupów.  
    -  Naliczanie stanów magazynowych na dany dzień, w oparciu o ostatnią zamkniętą
inwentaryzację i obroty w zadanym okresie.   
    -  Rozliczanie inwentaryzacji w cenie zakupu i w cenie sprzedaży.  
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http://www.stream.com.pl/regtrial/SetTrial?AKC=LINK&amp;ARG=H19G2H71H47H1G4DH78H31H24
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    -  Obsługa drukarek fiskalnych:  Vento ,  Vento LED ,  Delio ,  Delio Prime ,  Elemis Giga ,
POSNET i ELZAB.
 
    -  Obsługa kodów PKOB.  

  

Wersja trial 60 dniowa:  Pobierz program Ewa

  

Cena wersji MIDI: 190 zł netto 233,70 zł brutto

  

Cena wersji MIDI wersja sieciowa: 266 zł netto 327,18 zł brutto

  

  

Wersja MAX
Idealna dla małej firmy prowadzącej magazyn i sprzedaż z odroczonym terminem
płatności.

  

Program wspomaga sprzedaż i zarządzanie stanami magazynowymi. Wystawia wszystkie
niezbędne dokumenty sprzedaży, zakupu i magazynowe. Umożliwia pełną kontrolę należności i
zobowiązań, kasy oraz banku. Posiada raporty i zestawienia umożliwiające analizę struktury
oraz wartości zakupów i sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. Program Ewa pracuje w
środowisku Windows XP/Vista/7/8. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający
obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na prostotę,
logikę i ergonomię powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy.

  

W wersji MAX dostępne są wszystkie opcje z wersji MINI i MIDI oraz opcje dodatkowe:

    
    -  Prowadzenie kartoteki kontrahentów z możliwością wprowadzenia terminu płatności i
limitu kredytu.   
    -  Prowadzenie kasy.  
    -  Zamykanie okresów i wydruk raportów kasowych.  
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http://kasy.itserwis.pl/drukarka-fiskalna-novitus-vento.html
http://kasy.itserwis.pl/drukarka-fiskalna-novitus-vento-led.html
http://kasy.itserwis.pl/drukarka-fiskalna-delio.html
http://kasy.itserwis.pl/drukarka-fiskalna-delio-prime.html
http://kasy.itserwis.pl/drukarka-fiskalna-elemis-giga.html
http://www.stream.com.pl/regtrial/SetTrial?AKC=LINK&amp;ARG=H19G2H71H47H1G4DH78H31H24
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    -  Pobieranie wyciągów bankowych i powiązanie z fakturami.  
    -  Pełna kontrola należności i zobowiązań.  
    -  Syntetyczne i analityczne wydruki zobowiązań i należności.  
    -  Wezwania do zapłaty.  
    -  Możliwości wprowadzania dokumentów dla podatników rozliczających się metodą
kasową.   

  

  

Wersja trial 60 dniowa:  Pobierz program Ewa

  

Cena wersji MAX: 290 zł netto 356,70 zł brutto

  

Cena wersji MAX wersja sieciowa: 406 zł netto 499,38 zł brutto

  

Klienci otrzymują od momentu zakupu 12 miesięcy bezpłatnych aktualizacji oraz pomocy
HotLine.
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http://www.stream.com.pl/regtrial/SetTrial?AKC=LINK&amp;ARG=H19G2H71H47H1G4DH78H31H24

