Ujé vi fogadalmaink
Az újesztendő beköszöntével
általában új fogadalmakat teszünk.
Elhatározzuk, hogy az új évben
egészségesebben élünk, többet
sportolunk, leadjuk azt a pár kilót.
Türelmesebbek leszünk, többet
törődünk barátainkkal. Nem volt ez másként a mi
életünkben sem. A céges év végi értékeléssel együtt
a mi fogadalmi listánk is jelentősen bővült. Sok új
ötlet, ígéret, jobbítási szándék fogalmazódott meg
bennünk.
A lendülethez hozzásegít minket dinamikus fiatal
csapatunk lelkes munkatársa, Csák Balázs, akit jelen
hírlevelünkben szeretnénk egy kicsit más
szemszögből is bemutatni.
Pénzügyi rovatunkban szeretnénk segítséget
nyújtani az évkezdettel kapcsolatos feladatok
elvégzéséhez az elhatárolások, pénzügyi riportok a
leltár könyvelésének bemutatásával. Ötletek és
tippek rovatunkban a folyamatos teljesítések év végi
kezeléséhez adunk ötletet.
A RÉCIA csapata nevében eredményes, boldog
újesztendőt kívánok!
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Hiszek a
sokoldalú sá gban
Mostani hírlevelünkben Csák Balázs
kollégánkat szeretnénk bemutatni
Önöknek, aki három éve dolgozik az
Dynamics üzletágban, így biztosan
többeknek ismerősen hangzik e név.
Elsősorban tanácsadással foglalkozik,
ami magába foglalja szoftverrel kapcsolatban
felmerülő kérdések megválaszolását és a kérések
megoldását egyaránt, de fejlesztési feladatokkal is
szívesen foglalkozik. Házon belül Ő felelős a saját
rendszerünk üzemeltetéséért, hardveres és szoftveres

oldalon is, így tapasztalatira támaszkodva szívesen
nyújt
segítséget
a
különböző rendszerek
paraméterezésére. Szabadidejét, ha teheti, akkor a
hobbijaival tölti, amatőr fotós és kedveli a
küzdősportokat, amit Ő is nagy lelkesedéssel űz.

Aktuá lis hı́reink
Az végi zárlati teendők rengeteg
adimisztratív feladatot rónak a
könyvelőkre,
pénzügyesekre,
adminisztrátorokra
és
a
cégvezetésre egyaránt. Ahhoz, hogy
a feladatokat hatékonyan el lehessen
végezni és azok mind a törvényeknek, mind a
menedzsment elvárásainak megfeleljenek a
Navision számtalan segítséget nyújt. Ezeket most
röviden, a legfontosabb teendőkre fókuszálva – de
nem teljes körűen - soroljuk fel:
- Fordulónapi leltározás – a leltárnapló
segítségével az elkészült fizikai leltár
rögzítését követően a különbözetek
könyvelése, egyeztetések készítése egy
mozdulattal megtörténhet. Természetesen a
leltárív
elkészítése
is
a
NAV
adatállományán alapuló listából készül.
- Befektetett
eszközök
egyeztetése,
befektetési tükör készítése, több szempontú
egyeztető listák, analitikák, befektetett
eszköz leltár készítésére van lehetőség.
- Egyenlegközlő
levelek
készítése
automatizált formában.
- Követelések, kötelezettségek korosításának
lehetősége.
- Projektkezelés
esetén
a
projektek
lezárásával, az év végi befejezetlen
teljesítmény könyvelésének megadásával
megfelelő analitikus kimutatás készíthető és
a befejezetlen termelés átvezetésének, év
eleji
rendező
tételeinek
rendezése
automatizált folyamatként készül.
- Devizás tételek átértékelése automatizált
folyamatként készülhet, így egy mozdulattal
át tudja értékelni devizás eszközeit és
forrásait.
- Saját
termelésű
készletek
utókalkulációjának
elkészítésére,
a
helyesbítések végrehajtására a dimenziók
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megfelelő
használatával
különböző
kimutatások lekérésével nyújt segítséget a
rendszer.
Eredménykimutatás, egyéb, a menedzsment
részére készítendő kimutatások dinamikusan
változtathatóak, új riportok egyszerűen
elkészíthetőek.
Számozási körök megfelelő beállításának
segítségével elkülönülve (akár egy évszámra
utaló karakterrer) láthatóak a 2013-as és
2014-es bizonylatok.
Az üzleti év zárásának segítségével a
rendszer automatikusan le tudja generálni az
eredményszámlák lezárásához szükséges
naplót.

Tippek é s trü kkö k
Tudta Ön, hogy van arra lehetőség hogy a számlák
ÁFA teljesítési dátuma és a számviteli teljesítés
dátuma egymástól elkülönülten kerüljön kezelésre?
Egy átvezetési számla segítségével kerül átvezetésre
az ÁFA összege a két teljesítési időpont között.
Ezáltal az időszaki eredmény, illetve az év végi
eredménykimutatás
készítésekor
egyszerűen,
automatikusan megoldható a folyamatos teljesítésű
számlák ÁFA tartalmának törvényi kezelése.
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