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Rewizor GT
(księga handlowa, środki trwałe i WNiP, Kasa, Homebanking)
Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich firm, prosty w obsłudze

Główne funkcjonalności
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena licencji: 1499 zł. netto,
bez limitu stanowisk

•
•
•
•
•

JPK VAT, porównanie JPK z VAT-7, sprawdzanie statusu podmiotów VAT/VIES, export/import
JPK do plików: xml, zip
e-Sprawozdania finansowe do KRS i KAS, export do plików xml, import z plików xml, korekty
Deklaracje skarbowe VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK, itd.
e-Kontrole podatkowe, generowanie JPK: KR, VAT, FA, MAG, WB, export do pliku
Pełna integracja z Subiekt GT i Gratyfikant GT
Import i dekretacja dokumentów z Subiekta GT, Subiekta 123, Gratyfikanta GT
Schematy dekretacji z ewidencji VAT zakupu
Rejestry księgowe, dzienniki, podsumowania dzienników, itd.
Bezpośrednie wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT
VAT: preproporcja, z odliczeniem, bez odliczenia, odwrotne obciążenie, itd.
Rozrachunki, rozliczenie rozrachunków z importu wyciągów bankowych
Elektroniczne wysyłanie dokumentów w prosty sposób: podpis kwalifikowany, ePUAP,
poświadczenie odbioru
Bilans, RZiS, zestawienie kosztów i przychodów pod względem podatkowym, przepływy
pieniężne
Środki trwałe i WNiP (OT, LT, ZA, MO, PT, NP, SP, amortyzacja bilansowa i podatkowa)
automatyczne księgowania
Homebanking import wyciągów bankowych, raporty kasowe, raporty bankowe
Windykacje - ewidencje: wezwań do zapłaty, not odsetkowych, cesje
Ochrona danych osobowych - RODO (cel przetwarzania, rejestr czynności, monitorowanie
przetwarzania danych)
Wiadomości SMS: skrzynka nadawcza, wysłane, robocze, szablony
Automatyczna archiwizacja według planów lub e-Archiwizacja, bezpieczna baza danych
Aktualizacja do nowych wersji na 12 m-cy w cenie 395 zł netto.
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Zrzuty wybranych Ekranów z Rewizora GT
Plan Kont
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Dekretacja i księgowanie – wprowadzanie dekretu na konta
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Dekretacja i księgowanie – wprowadzanie dekretu na konta – rozrachunki
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Dekretacja i księgowanie – wprowadzanie dekretu na konta, zakładka VAT
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