Account Pro til Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7

Account Pro beskrivelse
Account Pro til Windows 3.1 og Account Pro til Windows 95/98/ME/NT/2000/XP er
fleksible og brugervenlige flersprogede bogførings- og økonomiplanlægningsprogrammer. Win 95/98/ME/NT/2000/XP versionen har desuden fremmedvaluta funktioner. Programmerne er lige anvendelige for små til mellemstore virksomheder og institutioner, som for private, der vil have styr på egne penge eller på
økonomien i en forening eller en klub. Programmerne er baseret på principperne
for dobbelt bogholderi. De kan fungere i netværk, håndtere op til 2000 klientregnskaber, og har funktioner til automatisk postering af afgifter og rabatter.
Programmerne er forsynet med et antal standard kontoplaner. Disse kan meget
nemt tilpasses særlige brugerønsker. Overflødige konti kan slettes og nye konti kan
nemt indsættes hvorsomhelst i kontoplanen.
Bogføring med Account Pro software er meget nemt. I modsætning til 'normale' bogføringsprogrammer, hvor en fejlagtig postering skal neutraliseres (ophæves) og rettes
ved hjælp af endnu en postering, tillader Account Pro programmerne direkte korrek07/2010
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tion af fejlposteringen. Desuden undgår de begreberne 'Debet' and 'Kredit' under
postering. I stedet anvendes fortegn, hvilket gør indføring af nye poster både hurtigt
og nemt. Ikke desto mindre er skærmbilleder og udskrifter i overenstemmelse med
normal bogføringsterminologi.
Ud over de normale bogføringsfaciliteter, har programmerne specielle funktioner,
som muliggør effektiv økonomisk planlægning og prognose. Ikke kun månedlige
budgetter, men også månedlige prognoser, kan indsættes i alle udgifts- og
indtægtskonti. Månedlige og årlige oversigter skaber overblik over regnskabet som
helhed. Med disse funktioner kan der på ethvert tidspunkt udarbejdes realistiske
prognoser for det forventede økonomiske resultat ved regnskabsperiodens udløb.
En regnskabsperiode kan have en længde på mellem to dage og et år. Den kan begynde i en vilkårlig måned og kan overlappe to kalenderår.
Programmernes datakapacitet er følgende:
- 2000 regnskabssystemer
- 20,000 konti per system
- 200,000 (dobbelt postering) transaktioner per system og regnskabsperiode
- 200 standardposteringer
- 200 tilbagevendende posteringer
- 200 valutaer
- 2,000 omkostningsteder/projekter
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