ZÁPOČTY
HELIOS Red

Modul Zápočty váže na Účetnictví a Daňovou evidenci aplikace HELIOS Red, zahrnuje zpracování
a zaúčtování zápočtů.
V případě vystavování zápočtů je možné kromě sestavení návrhu
na zápočty pro jednotlivé partnery vystavovat i zápočtové listy, a to
buď automaticky z celkového seznamu neuhrazených faktur nebo
i ručně zadáním individuálních položek. Tyto zápočtové listy je možné též zaúčtovat, tj. provést zápis úhrad na jednotlivé faktury a v případě modulu Účetnictví lze vystavit i doklad ze zápočtového účtu se
spárováním jednotlivých faktur.
Velice praktická je sestava pohledávek a závazků, která obsahuje položkově všechny vydané faktury a přijaté dobropisy s údajem o jejich
zaplacení setříděné podle jednotlivých odběratelů, období, středisek
a druhů faktur. Pro obchodní jednání je možno kdykoliv získat „kartu“
zákazníka s informacemi o jeho platební disciplíně, vystavených upomínkách i penalizačních fakturách. Statistika platební disciplíny slouží
pro řízení financí firmy. Podle volby uživatele je možno získat měsíční, týdenní nebo dokonce denní údaje o vývoji plateb od zákazníků
od placení v termínu až po zpoždění v různých intervalech.

Celý modul Zápočty je možné používat pouze ve spojení s moduly
Účetnictví nebo Daňová evidence, které jsou součástí aplikace
HELIOS Red. Stejně jako u všech modulů je k dispozici celá řada
standardních funkcí jako je systém přístupových práv, generátor
sestav, definice tiskáren, zálohování dat, centrální konfigurace a další.

Základní rysy modulu ZÁPOČTY
•

•
•
•
•

Modul plně navazující na moduly Účetnictví a Daňovou
evidenci a modul Obchodní partneři Návrh na vystavení
zápočtových listů včetně automatického nebo selektivního
vystavení položek zápočtů
Přehledy vystavených zápočtů včetně exportu do účetnictví kniha faktur a jejich zaúčtování
Možnost vystavení dokladu o uznání pohledávek a závazků
Statistika platební disciplíny (denní, týdenní, měsíční, roční)
Přehledná sestava pohledávek dle jednotlivých odběratelů
(aktuální pohledávky a dobropisy položkově)

•

Karta zákazníka obsahující vydané zaplacené faktury včetně
úhrad, vydané nezaplacené faktury, vydané dobropisy, průměrnou splatnost, počet upomínek, procento upomínek z počtu
vydaných faktur, počet penalizačních faktur, procento penalizačních faktur z počtu vydaných faktur, termíny vystavení jednotlivých upomínek a penalizačních faktur

•
•

Volně definované texty na formuláře, procento penále, datum
vystavení 1. a 2. upomínky, číslování penalizačních faktur, hodnota upomínkovaných faktur, termíny pro upomínky a penalizace
Možnost uložení tisknutých sestav a formulářů do formátů pdf,
html nebo word, s možností přímého odeslání e-mailem.
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