System ISOF w trybie SaaS w
ods³onie dla Biur Rachunkowych to
specjalnie opracowane
kompleksowe rozwi¹zanie,
wykorzystuj¹ce wieloletnie
doœwiadczenie firmy HEUTHES we
wspó³pracy z Biurami
Rachunkowymi, Kancelariami
Doradztwa Podatkowego, a tak¿e
dzia³ami ksiêgowo-rachunkowymi
firm i instytucji, reprezentuj¹cych
ró¿ne ga³êzie gospodarki

ISOF
dla

Biur
Rachunkowych

Proponowane Pakiety dla Biur
Rachunkowych konsultowane by³y
z praktykami
Dziêki temu ISOF dla Biur
Rachunkowych to nowoczesne oraz
funkcjonalne narzêdzie, maj¹ce na
celu zoptymalizowaæ dzia³anie
Biura Rachunkowego

www.br.isof.pl

Funkcjonalnoœæ

Wsparcie

Niskie TCO

ISOF dla Biur Rachunkowych zawiera
zestaw funkcji, które umo¿liwiaj¹
biurom rachunkowym ³atwiejsz¹
obs³ugê du¿ej liczby podmiotów
gospodarczych. Biura rachunkowe
obs³uguj¹ce rozliczenia wielu firm
loguj¹ siê do ISOF jednokrotnie i
jednym klikniêciem prze³¹czaj¹ siê
pomiêdzy systemami swoich klientów
przy zró¿nicowanych poziomach uprawnieñ. Klient mo¿e sam wprowadzaæ
do systemu faktury i biuro nie musi
ponawiaæ tej czynnoœci. Z kolei klient
mo¿e otrzymywaæ od Biura zaawansowane raporty ksiêgowe.

HEUTHES zapewnia wsparcie w
przypadku problemów technicznych
(Dzia³ Techniczny HEUTHES) oraz merytorycznych (Dzia³ Wdro¿eñ HEUTHES w
postaci zdalnego administratora).
Gwarantowana jest równie¿ bezpoœrednia pomoc techniczna poza godzinami pracy biura Dzia³u Technicznego
w formie dy¿urów telefonicznych, które
pe³nione s¹ przez wykwalifikowanych
pracowników od poniedzia³ku do
soboty w godzinach 6-22, w niedzielê i
œwiêta w godzinach od 10-18.

ISOF dla Biur Rachunkowych oznacza
zarówno dla biur, jak i dla ich klientów
mo¿liwoœæ ograniczenia kosztów
posiadania systemu informatycznego
(TCO). Oprócz kosztów samego
oprogramowania ERP przy wyborze
tradycyjnych licencji innych systemów
nale¿y mieæ na uwadze koszty
dodatkowe zwi¹zane z jego wykorzystywaniem. Koszty dodatkowe nie
wystêpuj¹ w przypadku trybu SaaS, tj.
koszty serwerów, systemów operacyjnych, baz danych, energii elektrycznej,
wykonywania kopii bezpieczeñstwa czy
aktualizacji wersji.

Cechy systemu
Kopia

Raporty

Niezawodnoœæ

Biura rachunkowe mog¹ zbudowaæ w
ISOF kokpit mened¿erski z informacjami o statusach deklaracji
podatkowych i koniecznoœci wygenerowania poszczególnych dokumentów
dla klientów. Mog¹ te¿ sprawdzaæ jaka
iloœæ dekretów ksiêgowych przypada
na obs³ugiwan¹ firmê, ile z nich i jakich
zosta³o wystawionych przez poszczególnych pracowników w ró¿nych
przedzia³ach czasowych. Jest to
pomocne w analizie nak³adów pracy
poniesionych przez pracownika Biura
Rachunkowego lub na poszczególnych
klientów biura.

Zapewnienie niezawodnoœci i bezpieczeñstwa jest jednym z najwa¿niejszych
zagadnieñ stawianych sobie przez
HEUTHES. Firma HEUTHES posiada
dwa niezale¿ne oœrodki outsourcingowe. W ka¿dym oœrodku jest
kompletna, redundantna infrastruktura
sprzêtowo-programowa zdolna obs³u¿yæ klientów systemu ISOF. Dane s¹
replikowane on-line miêdzy centrami.
W przypadku awarii oœrodka g³ównego
pracê mo¿e przej¹æ oœrodek zapasowy.
HEUTHES uzyskuje dostêpnoœæ systemu na poziomie 99,95% w skali roku.
Codziennie, w godzinach nocnych,
wykonywana jest pe³na kopia danych w
obu oœrodkach.

Mo¿liwe jest okresowe tworzenie
zgodnej z Ustaw¹ o Rachunkowoœci
kopii systemu na noœniku trwa³ym dla
biura i jego klienta. Kopia taka stanowi
pe³n¹ wersjê w trybie „tylko do
odczytu” umo¿liwiaj¹c przegl¹danie,
drukowanie i eksport. Kopia systemu z
koniecznym do uruchomienia serwerem aplikacyjnym HDB i baz¹ danych,
jest dostarczana na noœniku trwa³ym w
postaci maszyny wirtualnej, która jest
uruchamiana w lokalnej, standardowej
przegl¹darce internetowej. Pe³ne kopie
bezpieczeñstwa na noœnikach trwa³ych
standardowo wykonywane s¹ raz w
miesi¹cu. Kopie przyrostowe wykonywane s¹ codziennie w godzinach
nocnych i przechowywane do czasu
wykonania kopii pe³nej. Dane z ISOF s¹
w sposób ci¹g³y replikowane asynchronicznie na 2 serwerach rezerwowych w
oœrodku g³ównym i zapasowym.

O ISOF w skrócie
ISOF jest systemem obejmuj¹cym wszystkie, standardowe obszary funkcjonowania ka¿dej firmy, takie jak: Zamówienia,
Sprzeda¿, Magazyny, Rachunkowoœæ czy Sekretariat. Zawiera jednoczeœnie szereg najnowszych technologii biznesowych
stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiêbiorstw: CRM, DMS, Logistykê, Zamówienia Internetowe czy Portal Serwisowy.
ISOF umo¿liwia dostêp do informacji z dowolnego miejsca, o dowolnej porze z wykorzystaniem internetu. Nie ma potrzeby
instalowania oprogramowania na stacjach roboczych, a praca odbywa siê poprzez przegl¹darkê internetow¹. Biuro
rachunkowe nigdy nie utraci swoich klientów w przypadku ich rozwoju. Ma³e firmy - klienci Biura mog¹ pracowaæ w
podstawowej wersji - systemie ISOF-START, a wraz z rozwojem swojej firmy prze³¹czyæ siê na ISOF, z pe³n¹ funkcjonalnoœci¹.
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Wersje jêzykowe

Analizy

HEUTHES stale prowadzi rozwój
angielskiej i niemieckiej wersji jêzykowej systemu ISOF. Mo¿liwe jest
swobodne definiowanie bilansu oraz
rachunku zysków i strat nie tylko
wed³ug polskich przepisów prawnopodatkowych, ale równolegle równie¿
w wielu jêzykach, z ró¿nym przyporz¹dkowaniem kont bilansowych, zgodnie z
zasadami rachunkowoœci panuj¹cymi w
innym kraju. System umo¿liwia
wystawianie unijnych faktur i faktur
koryguj¹cych eksportowych w jêzyku
angielskim i niemieckim.

W ISOF mo¿liwe jest nie tylko tworzenie
raportów w przestrzeni czasu lecz
równie¿ z uwzglêdnieniem tzw. raportów przestawnych czyli z dowolnym
uk³adem wierszy i kolumn, które mog¹
stanowiæ elementy kont ksiêgowych.
Daje to mo¿liwoœæ przekrojowej analizy
dochodów i kosztów oraz u³atwia
budowanie raportów. Gotowy raport
mo¿e byæ wys³any emailem b¹dŸ
zapisany jako dokument DMS i
udostepniony klientowi w postaci tzw.
Tablicy wyników (ang. Dashboard)
stanowi¹c gotowe centrum informacji.

Szkolenia

Szablony

Oferujemy szkolenia z pracy w systemie
w formie atrakcyjnych cenowo video
konferencji, bezp³atnego e-learningu
lub w postaci tradycyjnej w siedzibie
biura rachunkowego lub firmy
HEUTHES. Szkolenia elektroniczne
zawieraj¹ obecnie kursy: Finanse i
Ksiêgowoœæ - krok po kroku (42 lekcje),
CRM - krok po kroku (14 lekcji), DMS krok po kroku (30 lekcji), Nowoczesne
systemy ERP (10 lekcji) oraz Sprzeda¿ krok po kroku (16 lekcji).

Do dyspozycji Biura udostêpnionych
jest do 10 swobodnie definiowanych
szablonów do automatycznego generowania systemów dla nowych klientów Biura. Biuro mo¿e samodzielnie
za³o¿yæ nowy system ISOF dla swoich
klientów. Na podstawie wzorcowego
szablonu systemu w którym Biuro
definiuje plany kont, schematy dekretacji i poziomy uprawnieñ zostaj¹
automatycznie wygenerowane wersje
ISOF dla kolejnych klientów Biura.

Korzyœci
Obs³uga formularzy PIT, VAT, CIT, NIP
Automatyczne dekretowanie dokumentów ksiêgowych
Automatyczna aktualizacja wersji w
cenie abonamentu
Obni¿enie pracoch³onnoœci dziêki
pracy z systemem zintegrowanym, a
tym samym umo¿liwienie znacznego rozszerzenia liczby obs³ugiwanych podmiotów
Obni¿enie kosztów poprzez wykorzystanie zaawansowanych szablonów dekretacji - zast¹pienie wprowadzania numerów kont predefiniowanymi szablonami dekretacji, które
opisuj¹ zdarzenia ekonomiczne i
sposoby ich ksiêgowania
System dopasowany i modyfikowalny do praktyki pracy Biur Rachunkowych
Gwarancja terminowego rozliczenia
firm
Bezpieczeñstwo danych i wysoki
poziom niezawodnoœci i wydajnoœci
dziêki odpowiedniej infrastrukturze
technicznej centrów danych
Mo¿liwoœæ utrzymania lojalnoœci
klientów
Dziêki pracy on-line mo¿liwoœæ rozszerzenia zasiêgu terytorialnego
obs³ugiwanych podmiotów

Cennik pakietów dla Biur Rachunkowych
Dla potrzeb w³asnych Biura Rachunkowego
(2 pakiety)
Pakiet ISOF BR Mini

Administracja

Do obs³ugi klientów Biura Rachunkowego
(2 pakiety)
Pakiet Klient BR
Ksiêga Przychodów i Rozchodów

Ksiêga Przychodów i Rozchodów

Pakiet Klient BR Premium
FK-Pe³na Ksiêgowoœæ

Finanse i Ksiêgowoœæ
Dekretacja

Logowanie zdalne
Administrator zdalny

Administrator zdalny

Cena pakietu: 9 PLN netto

Administracja

Administracja

Miesiêczna op³ata abonamentowa

Waluty

Waluty

Tabele kursów

Tabele kursów

Kartoteki

Kartoteki

Urzêdy

Urzêdy

Fakturowanie

Fakturowanie

Pakiet ISOF BR

Faktury zakupu

Faktury zakupu

Finanse i Ksiêgowoœæ

Kasa-Bank

Kasa-Bank

Ksiêga Przychodów i Rozchodów

Lista p³ac (dla do 10 pracowników)

Lista p³ac (dla do 10 pracowników)

Dekretacja

Raporty Kasowe

Raporty Kasowe

Administrator zdalny

Maj¹tek Trwa³y

Maj¹tek Trwa³y

Administracja

Magazyn

Magazyn

Waluty

Samochody

Samochody

Tabele kursów

eDokument

Delegacje

Kartoteki

CRM Operacyjny

Umowy

Urzêdy

CRM Analityczny

DMS

Fakturowanie

Windykacja

CRM Operacyjny

Faktury zakupu

Cenniki

Sprzêg do skanera w DMS

Fakturowanie seryjne

Sprzêg do drukarki fiskalnej

Kasa-Bank
Lista p³ac (dla do 10 pracowników)
Raporty Kasowe
Maj¹tek Trwa³y
Magazyn

Dodatkowo

Dodatkowo

Dostêp dla 1 u¿ytkownika klienta(*) Biura
do systemu ISOF-START

Dostêp dla 1 u¿ytkownika klienta(*) Biura
do raportów w Centrum Dowodzenia

Ka¿dy nastêpny u¿ytkownik klienta Biura
- op³ata jak dla ISOF-START

Ka¿dy nastêpny u¿ytkownik klienta Biura
- op³ata jak dla ISOF

Cena pakietu: 10 PLN netto

Cena pakietu: 89 PLN netto

Miesiêczna op³ata abonamentowa

Miesiêczna op³ata abonamentowa

Samochody
Delegacje
Umowy
DMS
CRM Operacyjny
Sprzêg do skanera w DMS

Cena pakietu: 89 PLN netto
Miesiêczna op³ata abonamentowa

HEUTHES Sp. z o.o.
ul. Koñski Jar 8/30
02-785 Warszawa
tel. 91 460 89 74
marketing@heuthes.pl
www.br.isof.pl

Biuro mo¿e zamówiæ dla klienta Pakietu Klient BR Premium dodatkowe funkcje - pe³na lista znajduje siê w cenniku na
stronie www.isof.pl/cennik.
(*) u¿ytkownik klienta Biura do pracy w systemie potrzebuje Certyfikatu bezpieczeñstwa, którego cena wynosi
10 PLN netto/rok.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ostatecznych kosztów wdro¿enia, parametryzacji i szkoleñ znajduj¹ siê na stronie
www.isof.pl.

