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Munkatársainak sokszor van szükségük készpénzes előlegre 

munkájuk során? Ezek elszámolása nehézkes és túl sokáig tart? 

A házipénztárhoz tartozó tranzakciók során előfordulhatnak 

hiányzó összegek, amelynek oka a nem megfelelő, hiányos 

adminisztráció. Az LLP házipénztár rendszere, szerves 

részeként az Infor SunSystemsnek, megkönnyíti a készpénzes 

fizetések adminisztrációját kezdve a munkatársaknak adott 

előlegektől a saját kiadásaik utólagos elszámolására. Az 

előlegek elszámolása automatikus. A rendszer képes többféle 

pénznemben felmerülő költségek kezelésére. 

Az LLP házipénztár előnyei 

Integráció 

Az LLP ezt az alkalmazást kifejezetten az Infor SunSystems 

pénzügyi moduljába integrálva fejlesztette, így – lehetőség 

szerint – közvetlenül annak törzsadatait (pl. ÁFA-analitikai és 

devizakódok) használja. 

Adatbázisok 

A rendszer képes több Infor SunSystems adatbázist / üzleti 

egységet is kezelni. De akárhány adatbázisra van is szükségünk, 

a használat megkönnyítése érdekében a Petty Cash-nek 

elegendő egyetlen adatbázis, mely lehet egy külön erre a célra 

létrehozott egység, de akár az egyik létező főkönyv is. 

Pontosság 

A kiadások és a készpénzes számlák nyilvántartása az aktuális 

könyvelési előírásoknak megfelelve biztosítja a hibamentes 

adminisztrációt. 

Átlagárfolyamok 

A házipénztár átlagárat használ a pénztárban lévő devizák 

árfolyamának meghatározására. 

Journal Import 

Annak érdekében, hogy a 

könyvelések feletti teljes 

ellenőrzés megmaradjon, a 

házipénztárból származó 

tranzakciók egy naplóimport 

fájlba kerülnek, és a standard 

JI-Napló Import funkció 

futtatásával kerülnek be a 

főkönyvbe. 

Házipénztár az Infor  

SunSystemshez 

 

Az LLP-ről  

Az LLP Group üzleti tanácsadási és szoftver szolgáltatásokat 

nyújt helyi és nemzetközi cégek számára Európában, Észak-

Amerikában és Mexikóban.  Az LLP tanácsadói és projekt 

menedzsment szakértelmét nemzetközi szoftver 

termékekkel ötvözve, megfizethető és reális megoldásokat 

kínál ügyfeleinek.  

A Csoport elsősorban a vállalati működés, a pénzügyek, az 

elemzések, az ügyfélkapcsolatok és a jelentéskészítés 

igényeinek kielégítésére koncentrál helyi, regionális és 

nemzetközi viszonylatban is.  

Az LLP a systems@work, az Infor SunSystems, az Infor 

d/EPM, a HxGN EAM, a Microsoft Dynamics 365, és a Pivotal 

CRM üzleti informatikai rendszerek kiemelt értékesítő és 

bevezető partnere az európai régióban.  

További információ: www.llpgroup.com  
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