Kedves Partnerünk!

Összhang a Hivatalban
Teljesül egy régi álom
Végre megteremtheti az összhangot az egyes osztályok, nyilvántartások között!
Egy számla automatikusan egyszerre megjelenik a pénzügyön, a könyvelésben, iktatóban, tárgyi eszközöknél,
kataszterben. A kataszter átadja a könyvelésnek a negyedéves zárást, az iktató és pénzügyi rendszer átveszi az
önkadó adatait. Az étkeztetés és konyha számlái, befizetései automatikusan könyvelődnek. A hivatal vezetői mobilon
bárhonnan le tudják kérni a bank, pénztár egyenlegeit, kintlévőségeket, kimutatásokat. Az étkezők interneten,
mobilon mondhatják le az étkezést, érhetik el a számláikat, étlapokat.
Mindezt egyszerűbben, mint gondolná!

Jöjjön el!
Ismerje meg évzáró előadás sorozatunkon, hogyan alakítható ki az összhang (akkor is, ha még nem felhasználója
valamelyik programunknak), hogy jövőre egy hibátlan, tökéletes éve legyen! Információ: www.eszoft.hu

Mennyibe kerül?
Amennyiben Ön már EPER, E-IKTAT és E-KATA felhasználó, az új integrációs funkciók használata ingyenes!
Más programokból áttéréshez kérje ajánlatunkat! Keresse helyi képviselőnket, vagy írjon az info@eszoft.hu címre.

Adatok átvétele
Az adatok átvétele problémamentes bármely programból.

Térjen át a Katawin-ről az E-KATA rendszerre! Az EPER integráció csak az internetes E-KATA-val valósítható meg,
a Katawin-nel már nem. Egyúttal töltse át a Befesz, Sáfár tárgyi eszköz adatait is az E-KATA-ba (segítünk benne)!
Az EPER-re csak az idén 180 település tért át más integrált programokból, így már 2.018 település vezeti naprakészen
könyvelését. Legyen Ön is EPER felhasználó, számláit, törzsadatait átvesszük!
Az Étkeztetés és Konyha programok az ellenőrzések során bizonyították, hogy a legtökéletesebben megfelelnek az
EMMI rendeletnek, miközben mindent tudnak az étlap tervezéstől a kártyás beléptető rendszerig. A teljes körű raktár
kezelés és az étkezés számlázás integrált kapcsolatban működik a könyveléssel. Az EPER-ben már 3.600 darab tíz napos
étlapot hoztak létre, és 124.000 étkező számlázását, befizetését kezelik (automatikusan könyvelve).
E-IKTAT tanúsított iratkezelő programunk rendszerkövetése továbbra is ingyenes (már 1.342 településen), így az
áttéréssel Ön is jelentős összeget takaríthat meg. A korábbi évek adatait átvesszük.
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