Konečné stavy účtů

VZaZ

Rozvaha
Odpisy

Účty

>TimeLine® Finanční účetnictví.
Účetní evidence//

www.tlfi.de

>Ergonomie//
Náš systém je vyvíjen v úzké spolupráci s našimi uživateli.
Znalosti a přání našich uživatelů oslovují naši středně velkou
softwarovou firmu přímo a bez výběru.
Přehlednost masek a menu, intuitivní obsluha a jednoduché
ovládání jsou důležitými atributy našich produktů Time Line®.

Z praxe - pro praxi
77přímý vstup z každé masky
do příslušných kmenových
údajů

77jeden obchodní případ v
jedné masce – není nutné
přeskakovat mezi maskami

77pohodlné vyhledávací funkce
dle textu nebo fragmentů

77možnost ovládání pomocí
klávesnice
77souvislá integrace do Excelu

Fragmentové vyhledávání dle jednoho účtu

77částečná tvorba zakázek
pomocí E-mailů (např. Outlook, David)

>Oblasti použití//
Software zahrnuje všechny oblasti obchodní správy až po plnohodnotné výstupy, zobrazující hospodářský výsledek.
Dodatečné moduly:
77Investiční majetek
• přehled o majetku
• denní informace o toku
hodnot

77Nákladové a
výkonové účetnictví
• klasická struktura dle
druhů nákladů, nákladových středisek a nositelů
nákladů
• zobrazení dle potřeb
podniku

Výpis z hlavního menu

>Charakteristické znaky//
Výkonová charakteristika:
77možnost pracovat s více mandanty
77možnost konsolidace
77k dispozici až 99 účetních období
77neomezený počet účetních okruhů a
daňových klíčů
77integrované účetnictví pohledávek a
závazků
77vedlejší účetnictví pro vedení více
pokladen

Účetní doklady:
77definování vlastních
druhů dokladů pro řízení
automatického účtování

77druhově orientované účetní doklady

77tabulka cizích měn s odkazy na denní
aktualizaci prostřednictvím internetu

77možnost definování vlastních druhů
dokladů pro automatické zaúčtování

77 tvorba dokladů dle účetních
okruhů a oborů podnikání

77přístup k účtům odběratelů /
dodavatelů pro samostatné či
hromadné zaúčtování

77 import účetních záznamů z
textových souborů

77neustálá kontrola vyrovnanosti
účetních stran, stejně tak u DPH
77pevně stanovená standardní pole a
řádky pro individuální textový záznam

77různé typy upomínek s odlišnými
•
•
•
•

77automatický návrh účetní kontace

texty
stupni
podmínkami
jazyky

77účetnictví v cizí měně s okamžitou péčí
o kurzy

Výkaznictví:
Již v základního modulu máte k dispozici
rozsáhlé a výkoné výkaznictví.
77vyhotovení bilance a výsledovky dle
obchodních a daňových pravidel
77rychlý přehled o
• pohybech a konečném stavu účtu
• výpis z účtu/ otevřený stav

Výkaz zisků a ztrát
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>Výběr jazyka//
Program může být ovládán
ve více jazycích:
77výběr jazyka mezi:
• německým
• českým
• polským
77UNICODE
77účetnictví je vedeno v souladu s
platnou právní legislativou

Vícejazyčné doklady pro
tvorbu upomínek:
77výběr z jazyka:
•
•
•
•
•
•
•

německý
anglický
francouzský
španělský
český
polský
slovenský

77odpovídající jazyk upomínek je
uložen u kmenového nastavení
odběratelů

Polské hlavní menu

Vložení textu při cizojazyčných upomínkách

>Nastavení//
Předvyplnění nových účetních okruhů
77převzetí kmenových údajů z
existujících účetních okruhů
•
•
•
•

účty hlavní knihy
daňové klíče
druhy dokladů
hospodářské roky

77základní instalace
pro
• bilanci
• výsledovku

Předvyplnění účetního okruhu

>Elektronická archivace//
77napojení na více archivů
77vložení/vyvolání přímo z aplikace

77automatické přiřazení nascenovaného
dokumentu k příslušným případům
77přímý tisk do archivu v pdf- formátu

77program přesahující dotazy na archiv
(TimeLine skladové hospodářství
-> finanční účetnictví)
77souvislá integrace,
prostřednictvím DMS-rozhraní,
až k programu archivace
• ELO
• Easy
• DocuWare
77nascenování všech dokladů
• během tvorby
• jako sada
77individuálně definovaná klíčová slova
pro všechny objekty při vkládání do
archivních schémat

Individuální klíčová slova
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>Kmenové záznamy//
Odběratelé/dodavatelé:
77kompletní správa kmenových údajů
77libovolné množství obchodních
partnerů, vč.
• FAX-/Telefonních čísel
• Email-adres
• komentářů

77souvislé napojení na
TimeLine skladové hospodářství
77možnost vložení až tří bankovních
spojení pro

77zákaznicky specifické nastavení, např
• je možno definovat libovolné
množství platebních podmínek
• blokování kvůli upomínkám

• vrubopisy
• platební příkazy

Správa kmenových záznamů

Účty hlavní knihy:
77volba účetní osnovy:
• SKR 03 (platí pro DE)
• SKR 04 (platí pro DE)
• volně definovatelná účetní osnova

77údaje k dlouhodobým případům, resp.
k úvěrům, pohledávkám, závazkům

77automatický přenos konečných
zůstatků u bilančních účtů

77vedení účtů v cizí měně

77přiřazení účtů k libovolnému množství
bilancí a výsledků zisků a ztrát

77další kmenové údaje pro
• daňové klíče
• účtování slev
• správa hlavní knihy - otevřených
položek
• zúčtování nákladů a výkonů

Výběr kmenového nastavení všeobecně u účtu v hlavní knize

>Hlavní kniha//
Pokladní kniha/banka:
77vedení libovolného počtu pokladen a
bankovních účtů

77vedení vedlejší knihy pro více pokladen

77výtisk pokladních dokladů, vztahujících
se k rozhodnému dni a tisk účetního
deníku

77okamžitý soupis otevřených pozic jako
platební návrh

77vložení a zpracování otevřených pozic
při přeplatku nebo stornu u:
• odběratelů
• dodavatelů

Pokladní kniha

Import bankovních výpisů:
77načtení následujících datových
souborů:
• SWIFT MT940
• Gemini
• TXT- formát
77pravidla pro rozpoznání dokladů je
možné volně definovat
77automatické generování návrhů k
zaúčtování
Import bankovních výpisů

Hromadné zaúčtování/
Skupiny dokladů:
77zobrazení stávajících dokladů z
ostatních modulů (např. majetkové
účetnictví)
• hromadně zaúčtovat
• jednotlivě zaúčtovat.

Trvalé doklady a účtování sad:
77Periodicky se opakující účetní případy
mohou být vytvořeny jako trvalý
doklad a načteny do sady dokladů.
Do doby zaúčtování mohou být
kdykoliv změněny.

Další funkce:
77automatické vytvoření časového
rozlišení
77automatické opravné položky
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>Odběratelé/ dodavatelé//
Evidence:
77evidence přijatých a vydaných faktur
77zobrazení v cizí a vlastní měně

77přímé přiřazení nákl. střediska /
nositele nákladů na dokladu

Vydaná faktura – účetní předpis v lokální měně

Správa otevřených položek:
77správa otevřených pohledávek /
závazků
• u všech odběratelů /
dodavatelů
• u konkrétního odběratele /
dodavatele

Otevřené pohledávky – odběratel

Vyhodnocení obratu:
77vyhodnocení obratů dle:
• tuzemský
• zahraniční
• celkem

Vyhodnocení obratu – odběratelé

77údaje o odlišném příjemci platby

>Upomínky / platební styk//
Upomínky:
Plně integrovaný upomínkový systém představuje komplexní a exaktní práci s upomínkami. Přitom umožňuje, aby vedle vedení různých
stupňů upomínek byly také vytvořeny různé druhy.

Upomínky

77upomínka
• pro libovolné časové období
• ve více jazycích

77výběr jednotlivých odběratelů pro
vytvoření upomínky
77zablokování tvorby upomínky na dokladu odběratele

77poslední stupeň upomínky a jeho
status je okamžitě viditelný u otevřené
pozice (zablokováno / povoleno)

Platební styk:
77Sepa-platební styk
77pro různé banky
77zahraniční platební styk

77souhrn dokladů v jedné skupině
dokladů

77datový přenos pomocí
• souborů pro platební styk
• šeků
• příkazu k úhradě

Provedení platebního styku
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>Vyhodnocení//
Informace o stavu účtu/přehled účtů:
77zobrazení zanesených účetních případů
v rámci časového období

Obratová předvaha:
77vytvoření individuálně upravených
tiskových sestav
77okamžitě vyvolatelný přehled zůstatků

77tisk výpisů zůstatků u
•
•
•
•

účtu hlavní knihy
odběratele
dodavatele
karty majetku

77zjištění salda za každé libovolné
časové období hospodářského roku
77přehledný výstup pohybů
• na obrazovce
• v tištěné podobě

Přehled účtů

Rozvaha / Výkaz zisků a ztrát:
77vytvoření rozvahy dle právních pravidel
(OZ, IFRS)
77porovnání za různá časová období

77konsolidace
• v rámci roku částečné uzávěrky,
stejně tak
• konsolidovaná uzávěrka

Kontroly:
77kontrola účetnictví pomocí přehledu o
• chybách
• upozorněních
• trvalých kontrolách
77další jistá dokumentace účetnictví
• zaúčtování deníku
• informace o stavu na účtu

Chybové hlášení a upozornění při kontrole účetnictví

77definice více kritérií pro srovnání
77individuální řízení rozvahy a VZaZ
77kdykoliv zpětně vyvolatelné

Přiznání k dani z přidané hodnoty:
77možné vystavit za
• měsíc
• kvartál
• rok

77konsolidace daňových údajů za více
mandantů

77možnost tisku důkazního protokolu,
že daň. přiznání k DPH bylo řádně
provedeno

77elektronický přenos dat na finanční
úřad prostřednictvím rozhraní „Perfidia“ (platné pro DE) tvorba daňových
formulářů za oblast DPH v HTMLformátu (platné pro CZ, SK)
• daň. přiznání k DPH
• řádné
• mimořádné

Sestavení daňového přiznání k DPH

Souhrnné hlášení:
77vyhotovení hlášení pro finanční úřad o
uskutečněných zdanitelných plnění v
rámci EU

77výstup na předepsaném
tiskopise pro souhrnné
hlášení (v České republice)

77přímý přenos zpracovaných dat do
příslušného formuláře ve formátu
HTML

Souhrnné hlášení
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>Zúčtování nákladů -výkonů / Controlling//
Kmenové údaje:
77podklady
•
•
•
•
•
•

druhy výkonů
jednotkové množství výkonů
nákladová střediska
nositelé nákladů
primární druhy nákladů
sekundární druhy nákladů

77druhy vyúčtování
• vyúčtování druhů nákladů
• vyúčtování nákladových středisek
• vyúčtování nositele nákladů

Druhy výkonů

77Zúčtování režijních nákladů přerozdělení z nákladových středisek
na nositele nákladů

Definice přerozdělení:
77rozdílné definice přerozdělení
•
•
•
•

dynamické
fixní
procentuální
časově závislé

77vnitropodnikové rozdělení nákladů
Nákladová střediska

Automatické přerozdělení nákladů:
77odlehčení nákladového střediska
pomocí definování cílových
nákladových středisek
77zpětná sledovatelnost až k původnímu
dokladu prostřednictvím informací z
účetnictví u objektu nákladů
77výpočet veškerých předdefinovaných
přerozdělení nákladů pomocí
jednoho automatického běhu
77možnost definování pořadí
přerozdělení nákladů
77seskupení všech automatických
účtování do jedné skupiny dokladů
77zobrazení výsledku hospodaření na
nákladových střediscích
• pro každou periodu
• kumulativně

Přerozdělení nákladových středisek

Evidence množství:

Účtování sazeb:

Na každé nákladové středisko může být v
daném období evidováno množství, např.
hodiny nebo kilometry

77sazby za druh výkonu jsou vloženy
na nákladová střediska
77zúčtování výkonů mezi
nákladovými středisky

77zobrazení a další zpracování
množství při vyúčtování
nákladových středisek

Evidence množství

Účtování sazeb

Vyúčtování nákladového střediska/
Vyúčtování nositele nákladů:
77Modul obsahuje různé elementy:
• volné textové řádky
• souhrn více
druhů nákladů
• řádky kalkulace s
interpretací vzorce
• různé druhy
výkonů
• řízení tisku

77použití statistických ukazatelů

77výpočet důležitých ukazatelů
nákladových středisek

Zúčtování provozního výsledku – nákladová střediska
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>Účtování hmotného majetku//
77druhy odpisů
• lineární
• degresivní
• progresivní
77časová období vztažena na měsíc,
vztažena na den

77evidence drobného hmotného
investičního majetku

77přehled o odpisech v následujících letech

77možnost manuálních nebo automatických odpisů

77možnost vlastní definice tabulky
odpisů, ale také předdefinování tabulky
odpisů (př. daňových odpisů)

77stanovení kalkulačních odpisů

77sestava přehledu majetku

77dokumentace o
•
•
•
•
•

přírůstcích
vyřazení
částečném vyřazení
přeúčtování
odpisech
Importování tabulky odpisů

77vytvořeni skupiny dokladů
při účtování
odpisů/majetkových pohybů

Skupina dokladů - účtování odpisů

77mnoho tiskových výstupů v
modulu investičního
majetku

Tisková sestava - účtování majetku

>Kontrolní hlášení k DPH//
V rámci modulu tiskových sestav je
možnost vytvářet automatizované exporty
na daňový portál v HTML-formátu.
77k dispozici jsou plně funkční standardizované formuláře v oblasti DPH
77definice vlastních exportních profilů

CZ Screenshot fehlt noch!

77pravidelný up-date daňových záležitostí
77automatický přenos firemních dat z
aktuálního účetního okruhu

Kontrolní hlášení

>Rozhraní / Provozní systémy//
Integrace do světa
Microsoft:

Rozhraní pro následující
systémy archivace:

Terminal-Server:

77 Excel

77ELO

77Citrix- a výkonné teminál-servery

77 Outlook

77Easy-Archiv

77speciální možnost práce s
redukovanými hloubky barev

Server provozní systémy:
77Windows
77Linux (server pro databanku)
Ostatní rozhraní:
77DATEV

77DocuWare-Dokumentmanagement systém
TimeLine® rozhraní:
77TimeLine skladové hospodářství
77TimeLine mzdové účetnictví
77TimeLine docházkový systém
77TimeLine Sociál

Standardní a systémová rozhraní:
77ODBC
77SQL

>Zákaznicky - orientované schopnosti//
Reporting:
77reporty ve zdrojovém formátu
77individuálně nastavitelné reporty
• rychlé vyhotovení nových sestav

Databanka:
77opírá se o SQL
• jednoduché vložení nových
polí a tabulek
• rychlé načtení dat v
ODBC-výkonném programu
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TimeLine Financials GmbH & Co. KG
v Grossröhrsdorf, část obce Bretnig (u Drážďan)

Business
Systems

>Z praxe pro praxi//
Získejte benefit z více než 25-letých zkušenností v oblasti vývoje software.
Naši vysoce kvalifikovaní spolupracovníci upraví program dle Vašich potřeb a i nadále jej budou vyvíjet.
Máme pro Vás vhodné řešení. Zavolejte nám!
Těšíme se na shledání.

Nákladové
účetnictví

Kompletní
Odběratelé/
dodavatelé

Banka/
pokladna

Majetek

Integrovaný
Platební
styk

Všeobecně platný

TimeLine Financials GmbH & Co. KG
část obce Bretnig
Weststrasse 5
01900 Grossröhrsdorf, Německo

Rozvaha/
VZaZ

Fon: +49(0)35952 341- 0
Fax: +49(0)35952 341- 22

Internet: www.tlfi.de
Email:
info@tlfi.de

