Opravné položky k pohledávkám
v mySAP.com

Pokud jste zákazníkem, který potřebuje
ve svých firemních procesech vyřešit
i efektivní vytváření opravných položek
bez nutnosti další evidence mimo systém,
je pro vás vhodné právě toto nabízené
řešení.

Řešíme takto
Řešení provádí automatizovaný výpočet a zaúčtování opravných položek
k pohledávkám po splatnosti dle daňové
legislativy.
Řešení v testovacím běhu zobrazuje
stav saldokonta s ohledem na přiřazení
plateb, dobropisů a dalších položek na
straně DAL odběratele.
Řešení provádí výpočet a zaúčtování
opravných položek pohledávek v konkurzním řízení.
Řešení umožňuje automatický dopočet účetní opravné položky do 100%
pohledávky nebo dle jinak stanoveného
algoritmu.
Řešení umožňuje uživateli vytvoření
speciálního postupu účetního odepisování
pohledávek.
Řešení je nezávislé na legislativních
změnách, běh výpočtu se řídí podle uživatelsky definovaných pravidel.

Řešení umožňuje provádět storno
a také zúčtování vypočtených opravných
položek.
Běh výpočtu opravných položek je řízen
na úrovni odběratele i na úrovni jednotlivé
faktury.
Celé řešení pracuje v prostředí hiearchických ALV sestav a citlivě využívá ikon
jako statusů pohledávek a odběratelů.
V řešení je možné vést kompletní evidenci úpadců (viz. www.justice.cz) a evidenci
dlužníků. Pohledávky mohou procházet
různými stavy, např. předáno na právní
oddělení, žalováno, přihlášení do konkursu
a další uživatelsky definovatelné.

Reference
Naše řešení Opravné položky k pohledávkám provozují například následující
zákazníci:
• Olšanské papírny a.s.
• HENKEL ČR, s.r.o.
• Pražské pivovary a.s.

Řešení opravných položek doplňuje
funkcionalitu standardního reportingu
o legislativně závislé funkce. Zejména
automatická tvorba opravných položek
v závislosti na nastavení umožňuje
rychlou správu při provádění závěrkových prací.
• Řešení připravili poradci, kteří znají
vaše potřeby a požadavky z mnoha
projektů
• Zkrácení času potřebného na vyhodnocení saldokonta odběratelů
• Automatizace procesu od návrhu
opravných položek až po jejich zaúčtování
• Podpora daňových i účetních opravných položek
• Součástí je i evidence úpadců a dlužníků s přímou vazbou na výpočet OP
• Nyní k dispozici nová verze (2003)
• Využití uživatelsky příjemného rozhraní

Podpora produktu
Pokud máte zakoupený produkt Opravné
položky k pohledávkám, jsou vám poskytovány nové verze tohoto řešení zdarma.
Zpoplatněna je pouze instalace tohoto
řešení u vás a volitelně i zaškolení.

Stav odběratele

Tvorba OP
či její rozpuštění
Status faktury

Na vyžádání vám rádi poskytneme další informace o našich službách, produktech a řešeních
Consulting 4U, s.r.o.
Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc, Czech Republic
Tel.: +420 585 717 248, Fax: +420 585 717 421
E-mail: info@c4u.cz, http://www.c4u.cz
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