Könyvelési szolgáltatás vállalatirányítási rendszerben
Belegondolt már abba, hogy a naprakész információ és a megbízható könyvelés a cég működésének egyik alappillére?
Az általunk nyújtott könyvelési szolgáltatásnak pénzben kifejezett
többletértéke van az által, hogy megfelelő időben megalapozott
döntéseket hozhat.
Célunk, hogy az alapszolgáltatásokon felül mindig tudjunk egy
olyan hozzáadott értéket nyújtani, mellyel az ügyfelünk ki tud
emelkedni saját versenytársai közül, és olyan előnyre tehet szert,
amelyből ő is profitál.

Könyvelési szolgáltatás vállalatirányítási rendszerben jelentősebb előnyei
A hagyományos könyvelési feladatok elvégzésén túl azonnali on-line információszolgáltatást biztosít ügyfeleink
részére Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerben.
Ügyfeleink részére hozzáférést biztosítunk interneten keresztül a vállalatirányítási rendszerhez, ahol naprakészen
nyomon tudja követni vállalata üzleti folyamatát, kintlévőségét, eredményét, pénzforgalmát.
Kérdéseit, kéréseit személyesen és interneten keresztül is felteheti
nekünk.
Dokumentumait, bizonylatait, számláit személyesen és elektronikus úton is el tudja juttatni számunkra.

Számviteli alapszolgáltatásaink
Könyvelés

Igény esetén, az Ön telephelyén is végezzük az általunk
kínált könyvelési szolgáltatást.

Adóbevallások kitöltése, benyújtása

Személyes konzultáció és tanácsadási tevékenység is szolgáltatásunk része.

Beszámolók összeállítása

Könyvelési munkánkért teljes szakmai felelősséget és garanciát
vállalunk. Könyvelői felelősségbiztosítással rendelkezünk.
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Bérszámfejtés, Bérügyvitel
Vezetői jelentések készítése
Vállalatirányítási rendszer biztosítása
Társasági adminisztráció biztosítása
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Az általunk alkalmazott online könyvelés vállalatirányítási rendszerben hozzásegíti a munkatársait és a cégvezetést, hogy teljes körű és
naprakész információhoz jusson vállalkozása pénzügyi, számviteli,
adózási helyzetéről.
Az online könyvelés segítségével nem kell időpontot egyeztetni,
nincs szükség várakozásra, mivel a bizonylatok feldolgozása után
minden adat és információ az online könyvelési rendszer használója
számára egyedileg kialakított felületen rendelkezésre áll.

Miér t érdemes nálunk választani az online
könyvelést?
A technikai feltételeket teljes mértékben megteremtettük az online
könyveléshez.
Gyors problémamegoldás, maximális ügyfél-centrikusság jellemzi online könyvelési szolgáltatásainkat is.
Könyveléssel foglalkozó munkatársaink nagy tapasztalattal
rendelkező mérlegképes könyvelők, akik több évtizede dolgoznak szakterületükön.
Jelentéseit igény esetén, több nyelven is elkészítjük.
Az integrált vállalatirányítási megoldásnak köszönhetően vállalatának
adatai mindig pontosak, naprakészek és megbízhatóak lesznek.
Adatait további elemzés céljából MS Excel formátumban is biztosítjuk.
Szaktudásunk magas szintű, melyet folyamatos továbbképzésekkel
fejlesztünk.
Olyan hazai és nemzetközi partnerkapcsolatokkal rendelkezünk, amelyek révén képesek vagyunk komplex üzleti, informatikai,
irodai alkalmazások kivitelezésére.

Egyszerű ügyintézés Munkatársai számára
Valamennyi információ egyetlen, áttekinthető lapon jelenik meg a
rendszerben.
Könyveléssel kapcsolatos kérdéseire – webes felületen, skype-on
vagy telefonon keresztül – szakszerű választ adunk.

Ügyféladatok az irodán kívül is – mobil hozzáférés
Az információkat nem csak a számítógépe böngészőjén keresztül
érheti el, hanem iPhone-on, iPad-en, Androidon, Blackberryn
vagy Windows okos telefonon / tablet számítógépen keresztül is!
info@consulo.hu • www.consulo.hu
Tel.: +36 30 958 0221, +36 30 239 9292
Cégj.: 09-09-014278 • Adósz.: 14149971-2-09
K&H Bank: 10403428-50494948-54541011
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