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>Z praktyki dla praktyki//
Nasz produkt TimeLine Księgowość finansowa jest rozwijany w ścisłej współpracy z użytkownikami naszego programu. Średnia wielkość
naszej firmy ułatwia i przyspiesza kontakt oraz wymianę doświadczeń z naszymi klientami. Przejrzystość okien i menu programu, intuicyjna i prosta obsługa to tylko niektóre atrybuty naszych produktów.
Funkcje/Właściwości

Dowody księgowe

77możliwość zarządzania wieloma jednostkami
gospodarczymi oraz ich konsolidacji

77automatyczne kontowanie zdarzenia księgowego według
ustawień poszczególnych dowodów księgowych

77możliwość księgowania nawet do 99 period w
roku rozrachunkowym

77definiowanie własnych rodzajów dowodów księgowych dla
automatycznego księgowania

77zarządzanie nieograniczoną ilością jednostek
gospodarczych i kluczami podatkowymi

77bezpośrednie księgowanie kont osobowych za pomocą
pojedyńczego lub zbiorczego zaksięgowania

77zintegrowana księgowość dłużników i
wierzycieli (klientów i dostawców)

77permanentne sprawdzanie równości między stronami
„Winien“ –„Ma“ jak również sprawdzanie naliczonego
podatku VAT

77różnorodne rodzaje monitowania płatności z
możliwością definiowania tekstów, wielu
etapów monitowania, kondycji płatności oraz
wielojęzyczność
77księgowość poboczna z możliwością
prowadzenia wielu kas
77księgowanie w walucie obcej z jednoczesnym
przeliczaniem na walutę własną
77definiowanie własnych dowodów ksiegowych
77możliwość codziennej aktualizacji kursów walut z internet
77oddzielność dowodów księgowych dla różnych działów
gospodarczych
Możliwość obsługi programu w wielu
językach:
• niemiecki
• czeski
• polski
77kompatibilność z tabelą znaków UNICODE
77księgowanie z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawnych
Dane podstawowe
77Instalacja standardowych schematów ram kont, bilansu,
analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, tabeli środków
trwałych
77dodawanie i zapis poszczególnych punktów menu do
ulubionych
77definiowanie wielu zasad płatności
77definiowanie wielu kluczy podatkowych z dokładnym
przyporządkowaniem do deklaracji VAT i deklaracji
podsumowującej (VAT-EU)
77kompletne zarządzanie podstawowymi danymi
klientów i dostawców
77przyporządkowanie do trzech powiązań bankowych w
danych osobowych klienta lub dostawcy

77szybsze zaksięgowywanie dzięki możliwości określenia
standardowych pól w oknie dowodu księgowego
77możliwość stornowania zaksięgowanych dowodów
księgowych
77obsługa wielu banków i kas
77drukowanie zestawień i dzienników zaksięgowanych w
systemie zdarzeń gospodarczych
77wyksięgowywanie otwartych pozycji między klientem a
dostawcą za pomocą specjalnego rodzaju dowodu
księgowego
77natychmiastowa kontrola powstałych otwartych pozycji
powstałych przy księgowaniu kont osobowych
77możliwość księgowania regularnie powtarzających się
zdarzeń gospodarczych za pomocą zdefiniowanych
trwałych dowodów księgowych
Ramy kont
77standardowe ramy kont
77dowolnie definiowalne ramy kont z maks. 10 miejscowym
numerem konta
77permanentne przenoszenie sald kont
Sprawozdania
Już moduł bazowy programu umożliwia sporządzanie i drukowanie obszernych sprawozdań:
77Sporządzanie bilansów i analiz ekonomicznych
przedsiębiorstwa według przepisów prawnych
77szybkie rozeznanie w ekonomicznej sytuacji firmy
dzięki:
• wykazowi sum i sald
• informacja o saldach kont i stanie otwartych pozycji

>Ustawienia//
Elektroniczne przesyłanie danych/Eksport
77sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji
EU-VAT i VAT oraz jeśli przez urząd skarbowy
umożliwione, przesyłanie danych drogą elektroniczną
77generowanie plików dla elektronicznego obrotu
pieniężnego np. płatność w formacie SEPA
77możliwość eksportu danych do programu DATEV
77sformatowany i niesformatowany eksport danych
do MS Excel, itp.
Import wyciągów bankowych
77wczytywanie plików w formacie:
• SWIFT MT940
• Gemini
• *.TXT

Elektronicza archiwizacja danych
77obsługa wielu archiwów
77przyporządkowanie/otwarcie dokumentu bezpośrednio w
programie
77zintegrowane połączenie z programami do archiwizacji
• ELO
• Easy
• DocuWare
77skanowanie wszystkich dowodów
• podczas tworzenia dowodów
• jako grupy dowodów
77indywidualnie definiowalne indeksowanie wszystkich
dokumentów poprzez tworzenia schematu archiwum

77dowolnie definiowalne reguły
rozpoznawania
77automatyczne generowania propozycji
kontowania i tworzenie dowodów
księgowych

Rachunek kosztów/Controlling
77definicja rodzaju usług z podziałem na rodzaj jednostek
tych usług, miejsca powstawania kosztów, nośniki kosztów,
pierwszorzędne i drugorzędne rodzaje kosztów
77różne rodzaje rozliczania rachunku rodzajów
kosztów,rachunek miejsc powstawania kosztów, rachunek
nośników kosztów
77rachunek kosztów pośrednich przy rozłożeniu miejsc
powstawania kosztów na nośniki kosztów
77indywidualne definiowanie schematu rozrachunku
gospodarczego
77definiowanie dynamicznego, procentowego,stałego
zmiennego w czasie księgowania rozłożeń (poboczne
główne miejsca powstawania kosztów )

Księgowość środków trwałych
77komfortowe dodawanie nowych środków trwałych
77Amortyzacja liniowa, degresywna i uproszczona,
obliczana z dokładnością do jednego dnia lub miesiąca
77Tworzenie pozycji zbiorczych dla środków trwałych o
niskich wartościach
77możliwość generownia automatycznego dowodu
księgowego po każdej zmianie w danych środka trwałego
oraz amortyzacja wartości samodzielnie obliczonych
77możliwość generownia automatycznego dowodu
księgowego po każdej zmianie w danych środka
trwałego oraz amortyzacja wartości samodzielnie
obliczonych

77zaksięgowania ilościowe i taryfowe
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TimeLine Financials GmbH & Co. KG
w Großröhrsdorf powiat Bretnig (koło Drezna)

Timeline Grupa

przedsiębiorstw

TimeLine® Grupa przedsiębiorstw
Osiem przedsiêbiorstw. Cztery firmy pracuj¹ce nad rozwojem oprogramowañ.
Cztery firmy konsultingowe.
Wspólna idea. Rozwój i dostarczanie innowatywnych rozwi¹zañ systemowych
z najlepszym stosunkiem jakooeci do ceny na rynku niemieckim.
TimeLine Financials GmbH & Co. KG
OT Bretnig
Weststraße 5
01900 Großröhrsdorf

Dział sprzedaży dane kontaktowe.
Telefon stacjonarny: (071) 7199 723
Faks:
(071) 7199 724
Telefon komórkowy: 511 911 593

Fon: +49 (0)35952.3410
Fax: +49 (0)35952.34122
info@tlfi.de
www.tlfi.de

TimeLine Financials
GmbH & Co. KG
OT Bretnig
Weststraße 5
01900 Großröhrsdorf

Gebauer GmbH
Obere Dammstraße 8 -10
42653 Solingen

TimeLine Neo GmbH
Obere Dammstraße 8 -10
42653 Solingen

ODS GmbH
Nordwestring 133
90419 Nürnberg

TimeLine Consulting
GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 4
79331 Teningen Nimburg

TimeLine Consulting
GmbH & Co. KG
Äußere Nürnberger Str. 62
91301 Forchheim

TimeLine Business Systems k.s.
Námestie Slovenského povstania 5
90031 Stupava
Slovenská republika

TimeLine ERP India Pvt. Ltd.
905, Matrix (Near Divya Bhasker)
S G Road, Ahmedabad - 390 051
Gujarat - India

S.C. TimeLine
Business Systems S.R.I.
Gimnasticii 9
550172 Sibiu
Romania

