Próbálja ki, és győződjön meg róla, hogy a piacon kategóriájában
egyedülálló képeségekkel és funkcionalitással rendelkezik. Töltse le weboldaluknról, a következő linken
kereskedelmi, számlázó és készletnyilvántartó
rendszer

http://www.p2mozisoft.hu/letoltesek

Mennyibe kerül a program?
A felsorolt funkciókkal, 1 év szoftverkövetéssel, 1 év
telefonos segítségnyújtással 25.000 Ft+Áfa
Egy ár, nincs havi díj vagy rejtett költség...
A legtöbb program esetében gépenként kell a szoftvert megvásárolni, minél több helyen használja
a programot, annál többet kell fizetnie. Általában a legtöbb program moduláris, a programokat
minimális funkciókkal reklámozzák, viszont ha az összes elérhető funkciót igényeljük, akkor az
ára mindjárt az alapár többszöröse lesz!

Engedje meg, hogy bemutassuk programunkat, amely
hasznos és gyors segítőtársa lesz vállalkozásában
Általános funkciók
Törvényi előírásoknak megfelelő kimenő, bejövő számla, szállítólevél, rendelés, árajánlat,
munkalap elkészítése, és azok stornózásának és helyesbítésének lehetősége, több devizában
Bizonylattömbök kezelése, minden típusnál
Készlet kezelése (több raktár létrehozható, min, max készlet, raktáranként leltározási funkció)
Receptura használata (összetett termékek esetén)
Vonalkód használata
Korlátlan számú ügyfél és termék nyilvántartása, egységes kezelése: rendezés, szűrés, listázás, nyomtatás, kimásolás, exportálás Excelbe.
Beszállítói és vevői árlisták (korlátlan eladási árlista egy termékhez)
Folyószámla és házipénztár előírásoknak megfelelő kezelése, bizonylatok készítése
Vezetői információk: ügyfélkörök, termékcsoportok, készletek, áfa szerinti forgalmi adatok.

Partnerprogramunkban, a saját szoftvere
árának egy részét visszatérítjük! Legyen
viszonteladónk.Bővebben a weboldalon
Biztonságos, hibamentes, modern, a törvényi előírásoknak
megfelelő szoftver, nem csak számlázó vállalkozások részére
Szoftverfejlesztés: p2mozisoft.hu
Te l e f o n : + 3 6 3 0 3 4 9 1 7 9 9
w w w. p 2 m o z i s o f t . h u , i n f o @ p 2 m o z i s o f t . h u

Egyedülálló funkciók, amelyek csak a Teller kereskedelmi rendszerben találhatóak
Dokumentumkezelés
Nyomtatványok készítése makrókkal, dokumentumtár és gyakran használt dokumentumok
rendszerezése.
Projectkezelés
Összetartozó dokumentumok, bizonylatok egy helyen való megjelenítése. Számlák és egyéb
bizonylatok alapján pénzügyi jelentés (nyereség, áfa, költség stb.). Beszerzett, eladott termékek kimutatása (mennyiség, érték).
Szoftverfejlesztés: p2mozisoft
Te l e f o n : + 3 6 3 0 3 4 9 1 7 9 9
www.p2mozisoft.hu, info@p2mozisoft.hu

Próbálja ki ingyen a Teller kereskedelmi, számlázó és
készletnyilvántartó rendszert, letölthető demó verzió a
http://www.p2mozisoft.hu weboldalról!

Teller kereskedelmi rendszer részletes funkció lista
Bizonylatok
Árajánlat, rendelés, munkalap, szállítólevél, számla egymásba ágyazása
Szállítói rendelés készítése
Bevételezés számla vagy szállítólevél
alapján
Raktárközi mozgatás
Leltározás
Bizonylattömbök korlátlan számban
Korlátlan számú devizában való számlázás
Kimenő számla, szállítólevél készítése
Tételek másolása egy vagy több kész
bizonylatról
Alacsonyabb rendű bizonylat teljes tartalmának beillesztése, pl. szállítólevél
Tételes kedvezmény/felár megadása
Költségek, kedvezmények szétosztása
arányosan termékekre
Folyamatos termékfelvitel gyorsítása
Szöveges megjegyzések feltüntetése
tételenként illetve bizonylatonként
Munkalap készítése
Véglegesített munkalapon módosítható
tételek, darabszámok
Beilleszthető szállítólevélbe, számlába

7+1 érv, amiért megéri Önnek
1. Részletes súgó, online tanácsadás, videó oktató anyagok a gyors kezdéshez, igény
szerint helyszíni betanítás.
2. Hatalmas funkció választék (hasonló funkcionalitású program nagyságrendekkel
többe kerül).
3. Könnyű kezelhetőség, csak billentyű használata (egér nélkül).
4. Az ár tartalmazza Ön által megtervezett számla formátumot, így akár saját cégemblémát is feltüntethet rajta.
5. Hálózatos működés, egy program áráért korlátlan gépre telepítheti a programot.
6. Azonnal működésbe veheti a programot letöltés után, majd email váltás után
küldjük a regisztrációs kulcsot.
7. Ingyen verziófrissítés az adott verziószámon belül.
+ 1. Ingyen 1 éves telefonos technikai segítségnyújtás, emailben korlátlan ideig.

Árajánlat, vevői rendelés készítése

Partnerek nyilvántartása
Korlátlan partnerfelvitel, módosítás,
törlés
Partnerek felvitele másolással
Partnertörzsbe adat import, export .csv
állományba
Részletes partner adatlap
Partnerekhez típus hozzárendelése
Partnerek besorolása fizetési kategóriákba,
árlisták szerint
Üzletkötő hozzárendelése partnerhez
Partnerhez rendelhető korlátlan számú
szállítási cím megadása
Szöveges leírás és kép feltöltési lehetőség
Címkézési lehetőség
Vevői és szállítói tartozások követése
Folyószámla és házipénztár kezelése
Folyószámla történet
Számlák kiegyenlítése
Napi pénzmozgás követése a folyószámla
és a házipénztár adataiból
Házipénztárban devizánként egy pénztár
kezelése
Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok
kiállítása

Árajánlat beilleszthető a vevői rendelésbe

Időszaki pénztárjelentés

Vevői rendelésből készlet foglalás illetve
szállítói rendelés előkészítése

Jogcímek és költséghelyek használata

Szállítói rendelés készítése
Vevői rendelések alapján
Raktárak min/max készlet beállítása
alapján
Beillesztése bevételezésbe
Bevételezés szállítólevél, számla készítése

Kimenő és bevételi számlákból automatikus pénztárbizonylat generálása
Pénztárak elemzése
Árlisták kezelése
Korlátlan számú vevői árlista készítése
Árlista hozzárendelése partner besorolásokhoz

Xml állomány importálása

Árlisták több devizában

Szállítói rendelés beillesztése

Árlista másolása, szerkesztése, exportálás,
importálás

Leltározás

Ármódosítás tömeges elvégzése

Leltárfelvételi nyomtatványok

Termékár csoportba rendezés

Leltározás export, import Excel-be

Időszakos akciók, kedvezmények kezelése

Termékek
Korlátlan termékfelvitel, módosítás,
törlés
Többszörös adatfelvitel
Részletes termékjellemzők egy adatlapon
Termékcsoportok használata

Folyamatos fejlesztés, egyedülálló funkciók, állandó segítségnyújtás!

Terméktörzsbe adat import, export .csv,
.xls állományba

Termékenként látható beszerzési és
eladási árak
Minimum/maximum készlet megadása
Címkézési lehetőség

Áfa módosítása egyszerűen több termékre
vonatkozóan
Beszállítói árlisták felvitele, módosítása,
kezelése
Árlista nyomtatása többféle formában
Készletkezelés
Raktárkészlet megjelenítése raktáranként
illetve összesítve
Résztermékek megadása recepturához
Szabad és foglalt készlet megjelenítése

Raktárkészlet mentések egy kattintással
Készlet fordulatszáma termékenként
Készlet információk megtekintése a min/
max készlet megállapításához
Készletnaplók nyilvántartása
Kimutatások kezelése
Kimenő bizonylatokkal kapcsolatban
Készletre, partnerekre, termékekre,
üzletkötőkre vonatkozóan
Áfa kimutatás, Áfa forgalom
ELÁBÉ kimutatás
Egyedileg lekérhető kimutatások, pivottábla
Speciális üzleti pillanatkép kimutatás és
tartozások pillanatképe kimutatás
Vonalkód kezelése
Egy termékhez korlátlan számú vonalkód
hozzárendelése
Vonalkód nyomtatás
Nyilvántartott vonalkódok listázása
Dokumentumkezelés
Dokumentumok készítése sablonok
alapján
Szerződések gyors kitöltése partner
adatokkal
Garancialevelek kezelése
Üzenőfal használata
Eszköz tartozás lista kezelése
Projectkezelés
Egyéb lehetőségek
Email küldés közvetlenül
Árfolyamok vezetése kézzel és internetes
frissítéssel
Felhasználók kezelése jogosultságok
alapján

