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System dla Mobilnego Inkasenta

incaso
G-Incaso - Mobilny Inkasent to system informatyczny wspierający
pracę inkasentów zbierających opłaty za: prąd, wodę, odpady
komunalne, śmieci, ścieki, gaz, paliwa itp.
Praca inkasenta w terenie wspomagana jest przez komputer przenośny - terminal
mobilny - poprzez który ma dostęp do aktualnej bazy danych oraz informacji na temat
poprzednich odczytów, stanów licznika. Dzięki drukarce mobilnej może na miejscu u
klienta wydrukować aktualny stan należności, potwierdzenie, paragon, kwit czy
fakturę.
Oprogramowanie to we współpracy z systemem magazynowo handlowym lub ERP
jest kompleksowym rozwiązaniem dla Zakładów Gospodarki Komunalnej, Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych instytucji dostarczających energii, wody bądź innych usług.
G-Incaso to nowoczesne rozwiązanie dzięki któremu mamy natychmiastowy dostęp
do aktualnych danych, dzięki czemu usprawniamy pracę jednostek , klient dostaje
rzetelną informację na temat rzeczywistego wykorzystania usług i mediów.
Usługodawca natomiast ma aktualną i zawsze rzetelną informacje na temat popytu na
swoje usługi i media, aktualnych poborów, aktualnego stanu zużycia itp. Każdy
program mobilny może być dostosowany do poszczególnych aplikacji nadrzędnych
bądź zintegrowany z już istniejącym systemem informatycznym.

G-Incasso

Zintegrowany System Zarządzania
Jako podstawę informatyzacji Państwa firmy oferujemy Zintegrowany
System Zarządzania firmy humansoft. Są to nowoczesne rozwiązania
informatyczne, które zwiększą efektywność działania
przedsiębiorstwa, pomagając mu w budowaniu silnej przewagi
rynkowej. Specjalizacja poszczególnych modułów systemów czyni je
profesjonalnym rozwiązaniem do prowadzenia działalności o
charakterze handlowym, produkcyjnym i usługowym.

Sprzedaż i Logistyka
•
•
•

Finanse i Księgowość

To jeden spójny system, który tworzy kilkanaście modułów
wspomagających funkcjonowanie poszczególnych obszarów
działalności przedsiębiorstwa. Firma może od razu zdecydować się
na zinformatyzowanie całej prowadzonej przez nią działalności i
zakupić komplet niezbędnych modułów programu, lub nabyć je
stopniowo zgodnie z jej bieżącymi potrzebami.
Pakiet podstawowy stanowi główny moduł programu. Jest on
odpowiedzialny za dostarczenie wsparcia w obszarze zarządzania
gospodarką materiałową, dystrybucją, zamówieniami własnymi i
obcymi, sprzedażą towarów i usług, zakupami, promocjami a także
kartotekami kontrahentów, artykułów, pracowników i innych
podmiotów. Umożliwia obniżenie kosztów zaopatrzenia i współpracy z
dostawcami a także podniesienie efektywności gospodarki zapasami.
Poprzez automatyzację wielu czynności wykonywanych przez dział
sprzedaży w znaczny sposób wpływa również na obniżenie kosztów w
tym dziale, pozwalając skupić się na aktywnych działaniach prosprzedażowych. Zawiera wiele sparametryzowanych i gotowych do
użycia analiz związanych m.in. ze sprzedażą produktów, ich
rentownością oraz analiz dotyczących klientów i dokonywanych przez
nich zakupach. Dzięki uzyskanym z systemu statystykom
menadżerowie otrzymują wiedzę ułatwiającą im podejmowanie
trafnych decyzji związanych z dalszym rozwojem przedsiębiorstwa,
jego produktami oraz wielu innych mających wpływ na dalsze, lepsze
prosperowanie firmy.
Program pozwala prowadzić efektywną gospodarkę środkami
finansowymi udostępniając mechanizmy kontroli stanu rozrachunków
z klientami i dostawcami. Firma dysponuje aktualnymi informacjami na
temat przewidywanych terminów spływu należności oraz koniecznych
płatnościach, wspomagając decyzje w zakresie zarządzania
budżetem firmy i planowaniem działań inwestycyjnych.
System posiada generator rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7 i
VAT7K ułatwiający comiesięczne lub kwartalne rozliczenia z Urzędem
Skarbowym.

sprzedaż i zakupy
G-incasso - mobilny inkasent
gospodarka magazynowa
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należności i zobowiązania
import wyciągów bankowych
księga handlowa
kadry i płace
środki trwałe

Obsługa Klienta
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zarządzania kontaktami
serwis i usługi
plany tranzakcji

Kadry i Płace
Kadry i płace – to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich
czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za
prowadzenie kadr i rachubę płac. Pozwala odciążyć pracowników tej
komórki, dostarczając im mechanizmów automatyzujących czynności
związane m.in.: z naliczaniem płac, wyliczaniem wynagrodzeń za czas
choroby, księgowaniem list płac, sporządzaniem deklaracji
zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
Umożliwia przygotowanie kompletnej sprawozdawczości wewnętrznej
firmy w zakresie danych kadrowych i placowych, tworząc wszystkie
potrzebne zestawienia, wydruki i raporty. Dzięki mechanizmowi
pozwalającemu definiować własne składniki płacowe oraz ich formuły
obliczeniowe, moduł ten jest uniwersalnym programem kadrowoplacowym przeznaczonym dla firm handlowych, usługowych,
produkcyjnych oraz instytucji budżetowych a nawet zakładów pracy
chronionej.
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Finanse i Księgowość
Księga handlowa – oferuje silne wsparcie informatyczne dla działów
zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości. Z myślą o nich
powstały rozwiązania umożliwiające łatwiejszą, szybszą i
efektywniejszą pracę jednej z najważniejszych komórek firmy. Moduł
oferuje im całą gamę funkcjonalności oraz automatów, które ułatwiają
właściwe zaksięgowanie dokumentów, wykonanie wielu sprawozdań
finansowych oraz dokonanie na czas obowiązujących rozliczeń z
Urzędem Skarbowym. Właścicielom firmy pozwalają dostarczyć
wszelkich zestawień i raportów dotyczących sytuacji finansowej firmy.
Definiowalny plan kont oparty o trzypoziomową analitykę pozwola
dopasować go do potrzeb każdej firmy. Moduł zgodny z przepisami
Ustawy o Rachunkowości.
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