Aronic™ Dirt Közműdíj nyilvántartó program
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
minden

vásárlónk

számára

biztosított,

a

szoftver
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képező

felhasználói
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(szoftverdokumentáció) pedig részletességével segíti a program adottságainak teljes körű
hasznosítását.
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nézve.
a

Állandó

folyamatos

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).
Az Aronic™ Dirt program általános ismertetője
Szoftverünk önálló programként segíti egy vagy több
vállalkozás, önkormányzati költségvetési szerv, közhasznú
társaság közműdíj nyilvántartását, valamint számlázását,
elkészíti

az

ahhoz

kapcsolódó

különféle
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kimutatásokat. Nyilvántartható, számlázható és nyomon
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Programunk használatával a gazdálkodó intézmény azonnal képet kaphat ügyfelei számláinak
állásáról, egyenlegéről, gazdálkodása eredményességéről. Automatizált algoritmusai lehetővé
teszik egyszerre akár több ezer számla automatikus kiállítását, a bankkal való elektronikus
kommunikáció segítségével pedig a számlák kiegyenlítése is elintézhető egy gombnyomással. A
program néhány kattintás után felszólító és egyenlegközlő levelek százainak elkészítésére képes.
Az ehhez hasonló funkciók teszik lehetővé a felhasználó számára, hogy az adminisztrációs munka
lényegi

részeire

(egyenlegek,

lekérdezések,

forgalmi

kimutatások,

összesítések

készítése)

koncentrálhasson, és ne kelljen elvesznie az aprólékos és sok hibalehetőséget magában rejtő
adatrögzítés fárasztó munkájában.

Kezelése gyorsan megtanulható, átlagos számítástechnikai ismeretek
segítségével is könnyen használható. Programunk Windows operációs
rendszer alá íródott, 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.
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.

Az Aronic™ Közmű nyilvántartó szoftver helye az integrált ügyviteli csomagban
Programunk önmagában is használható. A szoftver része
azonban az integrált ügyviteli rendszernek is, így további
lehetőségeket

lehet

kihasználni

segítségével.

A

program

kapcsolódik a Házipénztár programhoz, és megkezdődött a
szoftver beillesztése a Főkönyv (ld. a mellékelt ábrán), Készlet
+ Számlázás, a Tárgyi eszköz nyilvántartás programok által
alkotott Integrált Ügyviteli Rendszer keretei közé. 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.
Szerződési feltételek
Az Aronic™ Dirt program teljes ára 260 000 Ft. Ha a szoftver árát magasnak, vagy az általunk
kínált szolgáltatások körét alacsonynak találja, kérjük, jelezze azt felénk. Minden megkeresés felé
nyitottak vagyunk.
A díj tartalmazza:


a telepítő CD-t egy számítógépre érvényes licence kulccsal, 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:

