Aronic™ Integrált Ügyviteli Rendszer
A CIN Számítástechnika és Szoftverház tájékoztatója
Fejlesztési filozófiánk
Fejlesztési alapgondolatunk, hogy könnyen kezelhető és szakmailag kifogástalan programokat
készítsünk, melyek hibamentes működéssel biztosítják a zavartalan munkát. A szoftverek
mindegyike támogatja a hálózati (intranet vagy extranet) felhasználást. Alapjellemzőjük a
barátságos felhasználói felület, valamint a rugalmas kialakítás, a paraméterezhetőség, mely
lehetővé teszi, hogy bármilyen adókulcs-, jogszabályi-, vagy egyéb változás esetén a munka
megszakítás nélkül folytatódjon. Minden szoftverünk teljes mértékben megfelel a vonatkozó
jogszabályoknak. Programjaink egyszerűen kezelhetők, kezelésük könnyen megtanulható. A
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(szoftverdokumentáció) pedig részletességével segíti a program adottságainak teljes körű
hasznosítását.
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jogszabálykövetést, és szükség esetén szaktanácsadást adunk. Garancia: garantáljuk, hogy
szoftvereink hatékonyan, hibamentesen működnek. Esetleges programhibák előfordulása esetén
vállaljuk, hogy a hibát díjmentesen elhárítjuk. A kezelői hibából származó adatbázis-problémákat
kérésre megvizsgáljuk, és az adatbázist korrigáljuk. Felhasználóinkat minden esetben betanítjuk a
programok kezelésére (szoftvervásárlás esetén ezt díjtalanul biztosítjuk).
A központi modul általános ismertetője
Az Aronic™ Főkönyv a számos vállalkozás és könyvelő iroda
által

használt

és

megkedvelt

DOS

változat

WINDOWS

környezetre írt verziója. A program az Integrált Rendszer (IR) fő
moduljaként vagy önálló programként segíti egy vagy több
vállalkozás könyvelési nyilvántartását, valamint elkészíti az
ahhoz kapcsolódó különféle analitikákat. Gyorsaságával és
könnyű kezelhetőségével a könyvelő, a könyvelést előkészítő
(kontírozó) valamint a statisztikusok munkájának hatékonyságát növeli. Használatával egy
vállalkozás azonnal képet formálhat gazdálkodása eredményességéről. Másodpercek alatt adatot
kaphat a mérleg, az eredmény-kimutatás, a szállítók, vevők, folyószámla egyenlegek, ÁFA
kötelezettségek és analitikák, munkaszámok, ágazatok adatairól. A program többféle könyvelési
munkamódszer használatát támogatja, kezelése a könyvelő munkaszervezéséhez igazodik. A lekért
listák jelentős része exportálható a Microsoft Excel programba is, melynek segítségével további
műveleteket végezhetünk az adatokon (grafikonokat, összesítéseket, további statisztikákat
készíthetünk). Új szolgáltatás, hogy az új törvényi lehetőségnek megfelelően a program
segítségével módunk nyílik a devizában történő könyvelésre is.
Kezelése gyorsan megtanulható, átlagos számítástechnikai ismeretek segítségével is könnyen
használható. Programunk Windows operációs rendszerre készült, így kompatíbilis a Windows 95,

98, 2000, és a legújabb változat, az XP verzióival. A Windows felület,
számtalan előnye mellett a DOS-hoz szokott felhasználók számára az
egér kezelése miatt idegennek tűnhet. Ezt a program tervezése és
fejlesztése során szem előtt tartottuk és sikerült szoftverünket úgy elkészíteni, hogy a programot
mind a Windows-felületet kedvelők, mind a DOS felülethez szokott felhasználók könnyen
megtanulják és kezeljék. A papírtakarékosságot szolgálja, hogy minden lista egyaránt kérhető
képernyőre, majd azt követően nyomtatóra is.
A Kettős könyvelés nyilvántartás helye az integrált ügyviteli csomagban
Programunk önmagában is használható, viszont tudását az
integrált ügyviteli rendszeren belül lehet igazán kihasználni. A
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rendszerhez. A fenti nyilvántartásokban történt minden mozgás
főkönyvi feladás útján – természetesen beiktatva az ellenőrzési fázisokat – további manuális
beavatkozás nélkül lekönyvelésre kerül. A könyvelés megszabadul azoktól a munkafázisoktól, ami a
monoton munkavégzést jellemzi, így a könyvelőnek, statisztikusnak több ideje marad az egyéb
feladatokra.
Integrált rendszerünk működési elve a következő:
1. A számla kiállításával egyidejűleg a számla adatai bekerülnek egy számla, valamint egy
hátralékos nyilvántartásba. Így a főkönyvi könyveléstől függetlenül folyamatosan tájékoztatást
kaphatunk az ÁFA analitikáról, valamint a tartozások és követeléseink összegéről. A számláról
időszakonként (nap végén, hetente, hónap végén) feladás készíthető. Ekkor a program az adatokat
áttölti a kontírozás eljárásba, ahol a könyvelő ellenőrizheti a tételeket, majd egy gombnyomással
könyvelhet.
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nyilvántartásához. Ez azt jelenti, hogy a házipénztár vagy a banki forgalom rögzítésekor a
felhasználó figyelemmel kísérheti a befizető tartozásait, valamint a kifizető követeléseit és a
számlaszámra történő kattintással a befizetés azonnal számlára történik. Ezzel nem kell a
bizonylatot újra kézbe venni a kontírozás céljából, hanem az 1. pontban említett kontírozási
felületen keresztül minden adat a könyvelésbe kerül.
3. A rendszer része egy tárgyi eszköz rendszer, ami nyilvántartásait tekintve mind épületre,
mind gépjárművekre alkalmazható. Az időszak végén innen is kérhető főkönyvi feladás.
4. A rendszer része továbbá egy készletnyilvántartó modul, ami az anyagok ki- és befelé
irányuló mozgásait tartalmazza. A készletnyilvántartó modulban a cikkek tételenként főkönyvi
számlához köthetők, így a készletmozgás azonnal a kontírozás ponton keresztül könyvelhető.
5. A rendszer lelke a főkönyvi nyilvántartás. Használata egyszerű, gyors, rugalmas adatbevitelt
és kezelést tesz lehetővé. Számtalan lekérdezési lehetőséggel segíti a vezetői munkát.
A szoftverek jelszavas védelemmel vannak ellátva és az egyes felhasználókhoz különböző típusú
adatelérést lehet beállítani. Az adatok biztonságát szolgálja továbbá az is, hogy a programok

minden adatbeviteli és módosítási mozgást naplóznak, azaz minden mozgás mellé azt is rögzítik,
hogy ki végezte el.
Segítségükkel korlátlan számú felhasználó korlátlan számú könyvelési tételt rögzíthet. A
szoftverek Windows operációs rendszer alatt és többtípusú hálózaton (Novell és Windows) is
működnek, biztosítva a párhuzamos munkát.
A szoftverek teljes leírását a szoftverdokumentációban találja.
Szoftvereink minimális rendszerigénye:
Processzor:
Memória:
Szabad terület:
Operációs rendszer:
Hálózatos, többfelhasználós
működés esetén:
Nyomtató:
Képernyő:
Egér:

PI - 133 MHz
16 MB RAM
10-30 MB
(a rögzített adatok mennyiségétől függ)
Win 95, Win 98, Win NT, Win2000, WinMe,
vagy Win XP
Novell és Windows hálózatok, szerveres
vagy helyi hálózati megoldások
Bármilyen tintasugaras vagy lézernyomtató
800x600-as felbontású színes VGA
képernyő
Nem szükséges, de hasznos segítség lehet.

Szerződési feltételek
Az Aronic™ Integrált Rendszer ára az összes kért modullal együtt 623 000 Ft. Természetesen
mód

van

a

modulok

tetszőleges

megválasztására,

bizonyos

elemek

elhagyására,

illetve

feltelepítésére, ennek függvényében a végösszeg is változik. Ha a szoftverek árát magasnak, vagy
az általunk kínált szolgáltatások körét kevésnek találja, kérjük, jelezze azt felénk. Minden
megkeresés felé nyitottak vagyunk.
Vásárlásához kérésre egyedi fizetési konstrukciót biztosítunk:


Kérés esetén három hónapos kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
A programban történő kisebb módosítási kéréseket, a szoftver testreszabására vonatkozó

kéréseket rugalmasan kezeljük, a módosítás feltételei, árazása mindig egyedi megállapodás tárgyát
képezi.

A rendszer tartalma és a modulok ára:

I. árkategória: Mono gépen (nem hálózaton) egy cég
II. árkategória: Mono gépen (gépeken) tetszőleges számú cég könyvelése könyvelőiroda részére,
vagy hálózaton egy telephelyes cég (a programot csak egy telephelyén használja).
III. árkategória: Hálózaton tetszőleges számú cég könyvelőirodának, vagy több telephelyes cég.
Helyi hálózaton kívüli elérések esetén (modemes betárcsázás, DSL, bérelt vonal,
stb.)
Egy tulajdonosi körhöz tartozó külön jogi személyiségű cégek, amelyek a programot saját
telephelyükön kívánják használni, a további vásárlásokra 50%-ot elérő árkedvezményt kaphatnak.
Ha a programot a központ telephelyén kívánják használni, 70%-ot elérő árkedvezményt kaphatnak
Modul megnevezése
Integrált rendszer
Mely tartalmazza aFőkönyv, Készlet, Házipénztár
Bank és Tárgyi eszköz programot
Főkönyv:
Termelésirányítási rendszer:
Számlázás, készlet, gyártás nyilvántartás:
Számlázás, készletnyilvántartás:
Számlázás, készletnyilvántartás nélkül:
Házipénztár nyilvántartás:
Banki kivonat nyilvántartás:
Tárgyi eszköz nyilvántartás:
Útnyilvántartás:
Iktatás:

I.
416 000 Ft

II.
623 000 Ft

III.
754 000 Ft

99 000 Ft
260 000 Ft
220 000 Ft
180 000 Ft
69 000 Ft
49 000 Ft
49 000 Ft
39 000 Ft
39 000 Ft
29 000 Ft

149 000 Ft
390 000 Ft
330 000 Ft
270 000 Ft
103 000 Ft
73 000 Ft
73 000 Ft
58 000 Ft
58 000 Ft
43 000 Ft

179 000 Ft
468 000 Ft
369 000 FT
329 000 Ft
124 000 Ft
88 000 Ft
88 000 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft
52 000 Ft

A díj tartalmazza:


a telepítő CD-t egy számítógépre érvényes licence kulccsal, de hálózatos működésre,
valamint



a dokumentációt,



a szoftverfejlesztési nyilatkozatot és



a felhasználók betanítását.

A szoftverkövetési szolgáltatást egy évig díjmentesen biztosítjuk, ezután mód van (nem
kötelező) a szolgáltatás további igénybevételére is, jelenlegi áron 1 335 Ft + ÁFA / hó összeggel.
Ez a szolgáltatás a következőket foglalja magában:


a jogszabályok változásából adódó módosításokat automatikusan elvégezzük, és azt az Ön
számára biztosítjuk,



az aktuális programverzióval (annak új szolgáltatásaival egyetemben) automatikusan
ellátjuk,



kérdése esetén telefonon tanácsot adunk, illetve segítséget nyújtunk a hibaelhárításhoz,



adatbázis sérülés esetén a hibás fájlt elektronikus úton (pl. e-mailben) továbbítva a javítást
48 órán belül elvégezzük.

Szoftvereink ármegállapítása független a bevitt adatok mennyiségétől és a munkaállomások
számától, felárat nem alkalmazunk. A szoftver első telepítésének díját a fenti árak tartalmazzák. A
kiszállási díjakról érdeklődjön a viszonteladótól. A program használatának betanítása a szoftver
első telepítésének napján díjtalan, a további napok díjazása egyéni megbeszélés tárgyát képezi. Az
ajánlatban szereplő áraink ÁFA nélkül értendők.

A Fejlesztő elérhetőségei:
CIN Számítástechnika és Szoftverház
Internet: www.cin.hu
E-mail: cin@cin.hu
Regionális irodáink:
6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4.
Ügyvezető: Járdi Mihály
Mobil: (30) 9573-673
Tel., fax: (78) 435-081
A Viszonteladó elérhetőségei:

