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Funkcją grupy „Bank” w skład, której wchodzą moduły Przelewy i Wyciągi, jest dostarczenie
mechanizmów wspierających bezgotówkowy obrót pieniędzmi między podmiotami. Program
służy do ewidencji i edycji zarówno przelewów wystawianych w firmie jak i wyciągów
bankowych. Zastosowane mechanizmy pozwalają na pełne powiązanie operacji z
dokumentami źródłowymi. System umożliwia automatyczne generowanie przelewów na
podstawie danych z rejestru sprzedaży, rejestru zakupu, danych rozrachunkowych.

Grupa jest powiązana funkcjonalnie z modułami: Sprzedaż, Zakup, Finanse i Księgowość,
Płace, KZP, ZFM.
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FUNKCJE

Wystawianie przelewów i bankowych dowodów wpłaty; 

Powiązanie przelewu z pozycją lub pozycjami na wybranych fakturach z rejestru
sprzedaży lub zakupu;

Grupowane przelewów w paczki dla usprawnienia zarządzania;

Eksport przelewów do systemów bankowości elektronicznej;

Generowanie przelewu na podstawie faktury sprzedaży, lub faktury zakupu;

Generowanie przelewów z rozrachunku; 

Możliwość utworzenia zbiorczego przelewu dla kontrahenta;

Rejestrowanie wyciągów bankowych; 

Wydruki przelewów i bankowych dowodów wpłaty; 
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WYDRUKI

Polecenie przelewu

Wpłata gotówkowa

Zbiorówka (zbiorcze zestawienie przelewów do wskazanego banku)
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