Moduły
Księga
Handlowa
i Inwentarzowa
Obecnie korzystamy ze złotego pakietu enova, który rozbudowaliśmy o Analizy Wielowymiarowe i moduł Projekty.
Główna korzyść ze stosowania tego systemu to gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu. Każdą informację o pracowniku lub zleceniobiorcy możemy uzyskać
bez zaglądania do dokumentacji papierowej. Program
jest na tyle funkcjonalny, że przy jego użyciu jesteśmy
w stanie łatwo sporządzić każde zestawienie, jakie tylko
przyjdzie nam do głowy.
Eliza Romaniak, dyrektor finansowy/prokurent,
Iwona Irzyk, główna księgowa, Fundacja Anny Dymnej
„Mimo wszystko”, www.mimowszystko.org

Dostosowana
do rozwoju firmy
www.enova.pl

Moduł Księga Handlowa
Księga Handlowa przeznaczona jest do ewiden-

i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym

cjonowania dokumentów, księgowania,

momencie roku obrachunkowego.

a także sporządzania deklaracji oraz spra-

Księgowość w systemie enova reprezentuje nową generację

wozdań bieżących i okresowych. Do podsta-

pracującego w środowisku Windows oprogramowania do pro-

wowych funkcji aplikacji zaliczają się: dziennik

wadzenia księgowości uproszczonej. Dzięki zastosowanym

z możliwością wydzielania sub-dzienników,

rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość

ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,

ewiden-

samodzielnego modyfikowana i dostosowywania funkcjo-

cja dokumentów, które nie są fakturami VAT

nalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych

(raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty

o ogólne zasady prowadzenia księgowości w ramach aplikacji do-

importowe, listy płac, memoriały), zestawienia

stępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewi-

sald i obrotów oraz

dencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych

rozliczenia z kontrahenta-

mi. Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów

dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Program przygotowany został z myślą przedsiębiorstwach

oraz automatycznym naliczaniem i ewiden-

prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfiguro-

cjonowaniem różnic kursowych, zarówno

walność systemu gwarantuje, że jest on otwarty na wiele sugestii

bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku).

operatora. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych,

System zawiera szereg dokumentów związa-

które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca

nych z rozrachunkami z kontrahentami

i roku obrachunkowego.

typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy
elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do

Ewidencja VAT

programu dokumenty oraz dekrety automa-

Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewiden-

tycznie sporządzane są i drukowane de-

cja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych do-

klaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7.

kumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub

System filtrów definiowanych dowolnie

kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać

przez użytkownika daje nieograniczone

VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczegól-

możliwości w zakresie sporządzania zestawień

ne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

www.enova.pl

Ewidencja Środków
Pieniężnych

Dziennik, bufor
księgowań

Aplikacja służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz

Aplikacja umożliwia prowadzenie zapisów księ-

wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie

gowych wg jednego dziennika lub sub-

których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na

dzienników , które grupują dekrety doku-

bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobo-

mentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi

wiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje nali-

bankowe itp.). Opisany w specyfikacji modułu

czania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, pona-

Księga Podatkowa bufor księgowań daje rów-

gleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu

nież możliwość dokonywania zapisów

(w tym przelewów elektronicznych). Program prowadzi również

w wielu okresach sprawozdawczych.

ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów

i automatyczną ewidencją różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

Ewidencja
dokumentów
Oprócz funkcji opisanych w specyfikacji modułu Księga Podatkowa aplikacja umożliwia automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

Zestawienie sald
i obrotów

Zestawienia
księgowe
Moduł pozwala użytkownikowi zdefiniować bilans firmy i inne zestawienia oraz wyliczyć i za-

prezentować wyniki działalności.

Schematy
księgowe
Działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich
dokumentów na podstawie informacji takich

Program umożliwia sporządzanie zestawień sald i obrotów,

jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny.

przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i anali-

Schematy księgowań są budowane przez użyt-

tycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy

kownika w oparciu o plan kont. Wraz z sy-

wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być (na życzenie klien-

stemem parametrów kontrolujących poprawność

ta) zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

zapisów moduł eliminuje pojawianie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.

enova Analizy
MS Excel

Moduł Księga Inwentarzowa
Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń
związanych ze środkami trwałymi. Moduł generuje zarówno

aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień.
Arkusz kalkulacyjny „enova-obrotowka.xls” to

Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości

przeznaczone dla wdrożeniowca narzędzie do

niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości

szybkiej i bezproblemowej implementacji

niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane

analiz księgowych w oparciu o moduł „obro-

są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania.

tówka”. Umożliwia ono łatwe tworzenie arkuszy

Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową

przez głównych księgowych i analityków, którzy

amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych

sami najlepiej wiedzą, jakie zestawienia

niepodlegających amortyzacji. Przy zastosowaniu degresywnej

są im potrzebne , a jednocześnie dysponują

metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu

zaledwie podstawowym know-how w zakresie

raty amortyzacyjne powinny być liczone za pomocą algorytmu

projektowania arkuszy kalkulacyjnych. Księga

liniowego.

Handlowa systemu została wyposażona w biblio-

Aplikacja pozwala również na prowadzenie terminarza zda-

tekę, która po zainstalowaniu dodatku udostęp-

rzeń związanych ze środkami trwałymi, takich jak przeglądy,

nia jej dane w Microsoft Excel z planu kont

legalizacje czy wyceny. Moduł umożliwia też ewidencję zestawów

programu enova. Dzięki temu można konstru-

środków trwałych. Kolejnym jego atutem jest możliwość rozpoczęcia

ować bardzo zaawansowane zestawienia

w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne

księgowe , które podlegają dynamicznemu

wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub

uaktualnianiu z bazy danych enova. Moduł

wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka

wymaga odpowiedniej licencji.

trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej). Oprócz tego

Producent:
Soneta Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków
info@enova.pl
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funkcjonalność Księgi Inwentarzowej obejmuje m.in.:
ustawienia lat obrachunkowych,
szacowań w ujęciu historycznym,

dowolne

pełen dostęp do odpisów i przeautomatyczne obliczanie no-

wych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży,
likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych, inwentaryzację środków trwałych oraz rozliczanie
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ulg inwestycyjnych.
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