Orbitala poslovna programska oprema

Z lastnim raÄ•unovodstvom poslujem veliko bolje in ceneje
Dovolite, da Vam predstavimo model optimizacije stro&scaron;kov raÄ•unovodstva, ki je postal trend podjetij z zunanjimi
raÄ•unovodstvi. Z njim namreÄ• poveÄ•ate preglednost poslovanja in pomembno zniÅ¾ate stro&scaron;ke zunanjega
raÄ•unovodstva tudi do 50 odstotkov ali veÄ•! Kot kaÅ¾e praksa na&scaron;ih strank, ima veliko podjetij, ki uporabljajo
storitve zunanjih raÄ•unovodskih servisov, velike teÅ¾ave pri poslovanju kot so: - listine je treba osebno dostavljati
raÄ•unovodstvu, le-te pa se velikokrat po poti izgubijo ali zaloÅ¾ijo,
- potrebnih nujnih podatkov nimajo na voljo takoj, ko jih potrebujejo, - zamudno roÄ•no vodenje evidenc prejetih in
izdanih raÄ•unov,
- nenehne teÅ¾eve s pridobivanjem podatkov o odprtih terjatvah in obveznostih,
- visoki stro&scaron;ki raÄ•unovodstva. Kako doseÅ¾emo zmanj&scaron;anje stro&scaron;kov in preglednost poslovanja?

S kombinacijo na&scaron;ega raÄ•unovodskega programa (za katerega pa ne potrebujete raÄ•unovodskega znanja, saj je
enostaven za uporabo) ter strokovnjaka za raÄ•unovodstvo in davÄ•no poslovanje, ki Vas redno obiskuje na lokaciji, vedno
pa je za vpra&scaron;anja na voljo preko telefona ali internetne povezave. MoÅ¾nosti sodelovanja je veÄ•. Nekaj osnovnih
knjigovodskih del lahko opravite sami (ki jih morda opravljate Å¾e sedaj roÄ•no). V tem primeru nastopimo v vlogi svetovalca
in kontrolinga.
Lahko pa celoten raÄ•unovodski del prepustite nam in opravimo storitev pri vas v pisarni, ali pa oddaljeno preko internetne
povezave. O naÄ•inu sodelovanja se dogovorimo na neobvezujoÄ•i predstavitvi. Prednosti uporabe modela optimizacije
stro&scaron;kov raÄ•unovodstva in poslovanja podjetja:- vse podatke poslovanja in listine imate ves Ä•as v svoji pisarni in
na voljo,
- poveÄ•ana aÅ¾urnost vseh podatkov v podjetju,
- strokovnjaka za raÄ•unovodstvo in davÄ•no poslovanje vam pripeljemo v pisarno,
- omogoÄ•imo laÅ¾je in hitrej&scaron;e opominjanje,
- prepreÄ•ijo se dvojni vnosi (Ä•asovni in finanÄ•ni prihranek),
- prepreÄ•imo izgubo ali zaloÅ¾itev listin,
- niÅ¾ji stro&scaron;ki raÄ•unovodstva. Zakaj sodelovati z nami?VeÄ• kot 15 letne izku&scaron;nje z razvojem re&scaron;itev
za vodenje raÄ•unovodstva in poslovanja podjetja ter dolgoroÄ•no sodelovanje z na&scaron;imi strankami dokazuje, da smo
zaupanja vreden partner za Va&scaron;o programsko opremo. Smo &scaron;iroko usmerjeni, zato obvladamo celotno
sliko poslovanja podjetja. Nismo najveÄ•ji, niti najbolj&scaron;i, smo pa strokovni, odzivni in nam je mar za na&scaron;e
stranke. Mi in na&scaron;e stranke omenjeni model uporabljamo Å¾e nekaj Ä•asa, ker je uÄ•inkovit in cenej&scaron;i, zanj pa
porabimo le 2% delovnega Ä•asa.

Z omenjenim modelom optimizacije stro&scaron;ke raÄ•unovodstva zniÅ¾ate do kar 50 odstotkov in poveÄ•ate preglednost
poslovanja!
...in to brez negativnih uÄ•inkov! Za veÄ• inform
nas prosimo kontaktirajte na podpora@orbitala.si, ali telefonsko &scaron;t.: 02 426 02 76.

http://www.orbitala.si
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