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Tytan sp. z o.o. oferuje Państwu program TytanST wspomagający dział księgowości
w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa

TytanST
Program obejmuje:
kartoteki środków trwałych (zawierają dane identyfikacyjne, księgowe,
informacyjne)
kartoteki wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia ( składniki
niskocenne )
dokumenty księgowe dotyczące ewidencjonowanych składników majątku
amortyzację środków trwałych; plany amortyzacji
równoczesne naliczanie amortyzacji bilansowej i podatkowej
sporządzanie okresowych sprawozdań, zestawień wybranych środków, arkuszy
inwentury
zestawienia analityczne i porównawcze

•
•
•
•
•
•
•

Cechy użytkowe:
Wygodne wprowadzanie danych, intuicyjne przyciski, okienkowy podgląd do danych .

•
•

Wygodne i elastyczne wykonywanie, modyfikowanie i definiowanie analiz oraz zestawień



dostępne gotowe zestawienia dla ewidencji bilansowej i podatkowej



wprowadzanie dodatkowych parametrów za pomocą przyjaznych kontrolek



łatwe przeglądnie i zapisywanie zestawień poprzez okna dialogowe.

•

Nie sposób przewidzieć wszystkich potrzebnych w każdym przedsiębiorstwie sprawozdań
i zestawień. Autor programu uznał za bardziej celowe umożliwić użytkownikowi kreowanie
własnych analiz. Intuicyjny kreator zestawień !.

•

Na każdą zmianę w przepisach (aktualnych potrzebach) użytkownik będzie mógł
odpowiedzieć zdefiniowaniem lub zmodyfikowaniem wymaganego zestawienia !

•

Program pozwala naliczać odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) metoda rachunkową
liniową lub jednorazowym odpisem dla środków mniejszej wartości.

•

Plany amortyzacji i tabele amortyzacyjne są automatycznie aktualizowane wraz
z przyjęciem nowych środków trwałych lub zwiększeniem ich wartości w trakcie roku.

•

Program wspomaga przeprowadzenie inwentaryzacji majątku.
Pozwala wydrukować arkusze spisowe oraz zestawienia wyników inwentaryzacji.

•

Dla przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą komunalną możliwość ewidencji
danych o sieci przesyłowej <woda / kanalizacja > ( materiał, długość, przekrój )
i sporządzenia zestawień tych danych.

•

Współpraca z systemem księgowym - automatyczne przygotowywanie dekretów.

Ponad 25 lat doświadczenia na rynku
przedsiębiorstw komunalnych
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Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania bardziej
szczegółowych informacji

