
A Távügyvitel online könyvelési rendszer (www.tavugyvitel.hu) moduljai, főbb funkciói a következőek:

•Számlázás
•Magyar rendeleteknek, törvényeknek megfelel
•Forint, devizaszámlázás
•Kétnyelvű (export) számlasablon
•Nyomtatás közvetlenül képernyőre PDF, Postscript illetve html formátumban
•A képernyőre megjelenített számla a világ bármely pontjáról elkészíthető, elmenthető
•Stornó, helyesbítő számla kiállítása
•Számlamásolat küldése e-mailen PDF formátumban
•Saját igényeknek megfelelően a számla sablonja módosítható, saját logó beilleszthető
•Előleg számla, Proforma számla készítés lehetősége
•A számla tételeinek keresése a törzsadatállományból többféleképpen lehetséges
•A törzsadatban beállított alapadatok a számla készítése alatt módosíthatóak
•Többféle számlaformátum használata lehetséges egyszerre
•A rögzített száma automatikus könyvelése a háttérben

•Vevő, szállító folyószámla nyilvántartás
•Tömbös vevő-, költségszámla automatikus könyvelése
•Kifizetett, kifizetlen számlák listázása, többféle paraméter alapján való szűrése
•A megjelenített számlák listájának további rendezése lehetséges, részösszegek 
számítása
•A megjelenített listában keresés szövegrészlet alapján
•Kifizetetlen számlák egy múltbéli dátumig
•Lejárati lista, felszólítólevél nyomtatása
•Vevő, szállító devizaszámlák listája (analitika), devizaárfolyam, összeg, devizanem 
oszlopokkal
•Szállító, vevőszámlák tételeinek listázása vevők, szállítók alapján, elemzés
•A listák könnyen átemelhetők táblázatkezelőkbe (pl. Excel, Openoffice)

•Bank, Házipénztár
•Korlátlan bank, pénztár kezelése
•Több számla egyidejű kiegyenlítése
•Automatikus pénztárbizonylat-sorszámozás
•Bevételi, kiadási pénztárbizonylat nyomtatása, utólag is tömegesen
•Időszaki pénztárjelentés
•Bankkivonat egyeztetése a bank főkönyvi számlával
•Előlegek nyilvántartása

•Pénzügyi jelentések
•Fizetendő, Levonható ÁFA analitika, ÁFA kulcs szerint rendezhető
•Számlatükör, Főkönyvi kivonat projekt, költséghely profitcenter alapján, időszakos 
szűkítéssel

http://www.tavugyvitel.hu/


•Mérleg, eredménykimutatás, a sablon módosítható
•A jelentések könnyen átmenthetők táblázatkezelőbe

•Könyvelés
•Bejövő, kimenőszámlák automatikus könyvelése a megadott főkönyvi számlákra
•Árfolyamnyereség, veszteség automatikus könyvelése
•Vegyes könyvelés a bizonylathoz nem köthető tételek könyvelésére
•Kartonok, naplók nyomtatása többféle paraméter alapján
•Audit kontroll: A könyvelés lezárható egy adott napig
•Főkönyvi számlák automatikus zárása a felhasználó által megadott főkönyvi számlára

•Raktár
•Korlátlan raktár (fizikai, logikai)
•A raktárak hozzáférése felhasználókhoz köthető
•A raktármozgás együtt történhet a számla kiállítával, rendelés rögzítésével is
•Szállítólevél, bevételezési lista nyomtatása a folyamat több pontján is lehetséges
•Transzfer egyik raktárból a másikba
•Paraméterezhető készletlisták
•Rendelt, kiszállított, vásárolt, eladott cikkek listája
•Raktári mozgások múltbéli története mozgásnem, időszak, cikk(csoport), bizonylat 
alapján
•Gyári szám követés a bizonylatokon
•Speciális többszintű árazás időszakhoz, mennyiséghez, partnerekhez kötve
•Százalékos kedvezmény partnercsoportokra, partnerekre, vagy csupán egyes tételekre
•A cikkekhez kép,rajz, mikrofilm linkelhető
•Saját termék összeállítása raktáron lévő cikkekből (receptúra), automatikus 
készletlevonás raktárra vételkor
•A receptúra többszintű lehet (cikk, félkésztermék, termék)

•Ajánlatok, rendelések
•Rögzített ajánlatok, rendelések továbbküldése e-mailen PDF formátumban
•Ajanlatból rendelés, rendelésből számla készíthető egy gombnyomással
•Ajánlat és rendeléssablonok módosíthatóak
•Rendelések ajánlatok lezárása automatikusan illetve manuálisan
•Részteljesítés esetén automatikus rendeléskészítés (backorder)


