mFaktura
Program do wystawiania
faktur, rachunków,
zarządzania stanami
magazynowymi*

Program charakteryzujący się intuicyjnym a przy tym nowoczesnym
interfejsem. Nie powinien sprawiać kłopotów nawet początkującym
użytkownikom.

Główne cechy programu mFaktura, to :
- bogata funkcjonalność przy jednoczesnym zachowaniu prostoty
obsługi,
- intuicyjna nawigacja,
- niska cena,
- możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb.

www.matsol.pl, biuro@matsol.pl, tel./fax. : 12 282 18 62

Rodzaje licencji programu
mFaktura

Wersja Magazyn

Wersja Standard

Fakturowanie i magazyn

Uproszczona wersja programu

Wersja elektroniczna

Wersja BOX

Wersja elektroniczna

Wersja BOX

Tylko klucz aktywujący

Program na nośniku CD

Tylko klucz aktywujący

Program na nośniku CD

Jednorazowy koszt

Jednorazowy koszt

Jednorazowy koszt

Jednorazowy koszt

58 zł

68 zł

130 zł

140 zł

Powyższe ceny są cenami brutto

www.matsol.pl, biuro@matsol.pl, tel./fax. : 12 282 18 62

Podstawowe moduły programu i ich dostępność
w wersjach Standard i Magazyn
Moduł

Standard

Towary/usługi
Zapisane w bazie towary i usługi. Edycja, dodawanie, usuwanie

Klienci
Klienci zapisani w programie. Edycja, dodawanie, usuwanie

Dokumenty sprzedaży
Wyszukiwanie, tworzenie nowych, edycja i usuwanie faktur, rachunków i innych.
Ponadto : druk seryjny, wydruk listy dokumentów, wprowadzanie wpłat, itd.

Dokumenty sprzedaży wg klientów
Dokumenty sprzedaży z wyraźnym podziałem na kontrahentów.

Kopie robocze
Wygodny moduł pozwalający zapisywać bieżący stan pracy nad dokumentami.

Druki
Tworzenie, edycja, usuwanie druków, np. przelew do ZUS, przelew zwykły

Słowniki
Możliwość definiowania własnych jednostek, form płatności, stawek VAT, itp.

Raporty podstawowe
Raporty sprzedaży, ewidencja sprzedaży VAT, księga przychodów, cennik, lista
klientów, terminy płatności – łącznie 13 różnych raportów

Zarządzanie bazą danych
Opcja wykonywania kopii zapasowej bazy danych i przywracania bazy z kopii

Magazyn

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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Moduł

Standard

Magazyn
Przyjęcia na magazyn (PZ, PW) i wydania z magazynu (WZ,RW) – dodawanie,
edycja, usuwanie. Stany magazynowe w dowolnym dniu, itp.

Dokumenty zakupu
Wyszukiwanie, tworzenie nowych, edycja i usuwanie faktur zakupu i korekt.
Ponadto : druk seryjny, wydruk listy dokumentów, wprowadzanie wpłat, itp.

Raporty dodatkowe

Magazyn

V
V
V

Raporty zakupów, ewidencja zakupów VAT, zyski ze sprzedaży, druki
inwentaryzacji, historia operacji magazynowych -łącznie 12 raportów

Kasa fiskalna

V

Obsługa kas fiskalnych opartych o protokół Posnet Thermal

Edytor szablonów dokumentów
Oprócz możliwości wyboru spośród czterech gotowych szablonów dokumentów,
wyboru własnego logo w program wbudowany został edytor , umożliwiający
dokonywanie dowolnych zmian w wyglądzie dokumentów.

www.matsol.pl, biuro@matsol.pl, tel./fax. : 12 282 18 62

Przykładowe zrzuty ekranów z programu
Dokumenty sprzedaży

www.matsol.pl, biuro@matsol.pl, tel./fax. : 12 282 18 62

Okno tworzenia – edycji dokumentu

www.matsol.pl, biuro@matsol.pl, tel./fax. : 12 282 18 62

Stany magazynowe

www.matsol.pl, biuro@matsol.pl, tel./fax. : 12 282 18 62

Towary/Usługi

www.matsol.pl, biuro@matsol.pl, tel./fax. : 12 282 18 62

Dane kontaktowe i odnośniki do stron związanych z
programem mFaktura
F.P.H.U. MatSol – Usługi informatyczne
Nowa Góra 133
32-065 Krzeszowice
tel./fax. : 12 282 18 62
kom. 792 438 845
www : www.matsol.pl
email : biuro@matsol.pl
Adres strony internetowej

Opis

http://matsol.pl/produkty/32

Bezpośredni odnośnik do opisu programu mFaktura z
Magazynem w naszym sklepie internetowym

http://matsol.pl/produkty/122

Bezpośredni odnośnik do opisu programu mFaktura w
wersji Standard w naszym sklepie internetowym

