Нуждаете се от функционални отчети?
Изберете Reporting Pack на LLP за SunSystems
LLP Reporting Pack е функционален инструмент за
генериране на отчети, разработен с помощта на
Microsoft SQL Reporting Services, даващ възможност на
потребителите за бързи и лесни отчети, използвайки
стандартизиран подход към нормативно установените
отчети.

LLP Reporting Pack включва:
Отчети и Справки:

За кого е предназначен ?

Към всички отчети, като Баланс и отчет за Приходи и
Разходи, е добавен анализ на по-детайлно ниво, който
улеснява проверката на данните. LLP Reporting Pack
разполага с богат набор от възможности за
визуализация – диаграми, таблици и графики. Имате
възможност да комбинирате различни източници на
данни в отчетите, както и да ги експортирате в други
формати като Microsoft Excel или PDF. Също така можете
да зададете определен момент, в който да бъде
генериран отчет и да бъде изпратен с автоматичен email.

 Потребители на SunSystems версия 6

Регистър на продажбите и електронни фактури:

 LLP Reporting Pack не зависи от никакви специфични
модули на SunSystems

Регистърът на фактури за продажби позволява лесно
визуализиране и печат на издадените фактури, както и
експорт в XML формат, необходим за генериране на
електронни фактури.
В съответствие с местното
законодателство и нарастващата тенденция за
"безхартиени офиси", LLP трансформира стандартната
фактура за продажби в специфичен формат,
комбиниращ множество изисквания

LLP Reporting Pack включва управленски, нормативни и
оперативни отчети, като регистър на фактури за
продажби и ДДС отчети. Пакетът също така разполага с
функционалност за управление на вземания и дава
възможност за създаване на специфични клиентски
уведомления.

Предимства:
 Генериране на нов отчет с един клик – спестява
време
 Лесен достъп до отчетите през уеб браузър или чрез
мобилен телефон
 Лесно публикуване и генериране на отчет в
предварително определен момент
 Изпращане на автоматичен e-mail с отчет
 Детайлен анализ въз основа на различни критерии
 По-добър анализ на ДДС и законово задължителните
отчети
 Генериране на електронни фактури
 Не е необходим достъп до SunSystems/ Vision за
всеки потребител
 Лесен за използване, лесен за настройка и
актуализиране и има множество възможности за
файлови формати (.xls, PDF, xml, txt)
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ДДС отчитане и експорт за местното законодателство:
ДДС отчетите са създадени основно за покриване на
законовите изисквания. Информация относно покупките
и продажбите е представена с по-голяма яснота и
отчетите включват директен експорт в необходимия
формат. Функцията за отчитане на ДДС подпомага
крайните потребители при проверката на отчетите чрез
бърз достъп и анализ до свързаните с отчетите
счетоводни операции
Управление не вземания:
LLP Reporting Pack автоматизира формалните процедури
по събиране на вземания чрез
осигуряване на
динамична функционалност за тяхното управление.
Модулът позволява да следите отблизо вземанията на
клиентите, да анализирате просрочените вземания по
дни и да прилагате строг контрол над паричните потоци.
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