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Miért választják az Armadát?
Barátságos és elérhető ügyfélszolgálat
Nálunk nem kell felárat fizetni azért, hogy segítséget kapjon. Az
Armada telefonos ügyfélszolgálat minden szoftverhez díjmentesen
jár!
Könnyű kezelhetőség
Azért, mert nem csak ígérjük, hogy egyszerű, hanem az Armada
programoknak valóban barátságosan könnyű a kezelése!
Gyors törvénykövetés
Azért, mert rendszeresen a leggyorsabbak vagyunk abban,
ahogyan az újévi és az évközi törvényváltozások következtében
felmerült igényeket elhelyezzük a szoftverben. Az Újév első
munkanapján már garantáltan az újévi bérprogrammal
számfejthet és léptethet ki dolgozót a felhasználó.
Egyszerű és gyors szoftverfrissítés
Azért, mert a szoftverfrissítéshez nem kell számítástechnikai
szakértelem, az internetről egyszerű a legfrissebb verzió
telepítése.
Visszafizetési garancia
Azért, mert az első 90 napon belül visszafizetjük a program árát,
ha a felhasználó nem lenne vele elégedett.
Előre garantált szoftverfrissítési díj
Azért,

mert

garancialevél

biztosítja
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szoftverfrissítési díjak kordában maradnak a következő 3 évben.
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Bér, bérpótlék, költségtérítés, osztalék, önálló tevékenység, cafeteria
és amit még számfejteni szoktak.
Munkaügyi nyilvántartás.
START kártyás dolgozók kezelése.
EKHO-s és egyszerűsített foglalkoztatás kezelése.
Dolgozó több jogviszonyának kezelése.
Munkaidőkeret kezelés.
Csoportos gyors számfejtés vagy egy-egy személy számfejtése.
Társadalombiztosítási ellátások kezelése. (A TB-s verzióban)
Gyakorlatias számfejtési megoldások.
Elektronikus bevallások.
Különböző jogviszonyok automatikus kezelése
Munkaviszonyban állók, tagok, egyéb jogviszonyban tevékenykedők
több ágon (bér, költségtérítés, osztalék, önálló tevékenység stb.)
történő teljes körű jövedelemelszámolása a jogviszonyra vonatkozó
szabályok figyelembevételével.
Könnyű számfejtés
A dolgozóra vonatkozó legfontosabb alapvető adatok (besorolási bér,
bérezési forma, bérpótlék, költségtérítés, …), továbbá a
foglalkoztatás módjának egyszeri bevételét követően a továbbiakban
a program különféle jövedelem-, adó- és járulék-elszámolási
feladatot automatikusan végez.
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Bér és TB program
Gyors elszámolás
A csoportos elszámolás lehetővé teszi, hogy a távollétek felvitele
után egy gomb lenyomásával elkészüljön valamennyi dolgozó
számfejtése.
Dolgozónkénti számfejtéssel különleges kifizetések, kilépő dolgozók,
s egyéb külön elszámolást igénylő esetek kezelhetők.
Nincs több kézzel vezetett nyomtatvány
Alkalmazásával az időigényes kézi feldolgozás megszűnik, mert a
kötelezően vezetendő nyilvántartásokat automatikusan elkészíti akár
PDF, HTML vagy XLS formátumban is.
Nyomtassa ki a kilépő dolgozó valamennyi dokumentumát egyetlen
összefoglalt nyomtatással.
Adatátadás, adatátvitel
Elektronikus havi személyenkénti elektronikus bevallás.
Utalandó bérek GIRO rendszer szerinti átutalás fájlban és többféle
banki terminálprogram formátumában is.
Kapcsolat a Főkönyvvel
Az Armada Bér használható önállóan vagy a Főkönyvi modullal
rendszerbe kötve. Ez utóbbi esetben az elszámolt adatok egyszeri
mintakontírozás után bármely hónapban, újabb kontírozás nélkül
feladhatók Armada vagy más főkönyvi modul számára. Az „idegen”
főkönyvi modulnak alkalmasnak kell lennie a feladott adatok
fogadására.
Elektronikus bevallások
Az Szja a Bérprogram adataira támaszkodva előállítja az év végi
személyi adóbevalláshoz szükséges dokumentumokat. Az Szja
modult díjmentesen biztosítjuk azoknak, akik az Armada Bérprogram
felhasználói.
www.armada.hu

Gyors áttekintés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Több év párhuzamos könyvelése
Automatikus vagy manuális évzárás-évnyitás
Cégenként változtatható számlarend, számlarend generálás
Kontírozás gazdasági események használatával is
Deviza könyvelés
Exportálás excel, html formátumban (fájlba ABEV
kapcsolathoz)
Nyomtatás képernyőre, nyomtatóra
Mérleg és eredmény készítés bármikor, bármely időszakra
Áfa bevallás, áfa-analitikák, költséghelyek, költséglisták
Más (idegen) rendszer adatainak feladásának könyvelése

Korlátlan számú cég és tétel
Az Armada Főkönyv képes korlátlan számú cég könyvelését vezetni,
s emellett megengedi, hogy a felhasználó cégenként különböző
számlarendet használjon. Egy cég számlarendjéből létrehozható
bármely más cég számára számlarend, s az később egyedileg
módosítható. Így megtakarítható a számlarend kialakítására fordított
idő jelentős része.
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Kettős Könyvelő Program
Zárás és nyitás
Automatikus zárás és nyitás funkciók támogatják az év végi és év
elejei munkálatokat. Több év könyvelhető párhuzamosan, így nem
jelent gondot a tárgyév könyvelése, miközben az előző év zárása
még folyamatban van.
Automatikus analitikák
Mivel az analitikus adatok a bizonylattal és a hozzá tartozó egyéb
adatokkal együtt felvihetők, a könyvelés hagyományos menetével
szemben a felhasználó több munkafázist megtakarít. Vevő-, szállító-,
áfa-, jogcím szerinti költség- és 6-7-es analitika.
Kapcsolat más Armada modulokkal
A Parallel Főkönyv rendszerbe köthető más Armada vagy idegen
szoftverrel, mint például: Pénztár, Eszköz, Bér, Számlázás. A
rendszerbe kötött szoftverek esetén feleslegessé válik az egyik
szoftver kimenő adatainak manuális felvitele a másik programban.
Nyomtatás
Jól áttekinthető nyomtatványok sora biztosítja a könyvelt anyag
kényelmes kezelését. Valamennyi dokumentum megjeleníthető
képernyőn nyomtatón, valamint szövegszerkesztővel való további
feldolgozás céljából fájlba küldhető.
Komplex keresés
Nincs több elbújt adat. Ha a felhasználó csak egy rövid részletre
emlékszik a bizonylat szövegéből, a komplex keresés akkor is
megtalálja, hogy ez mely könyvelési tételben található.
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Kettős Könyvelő Program
Fizessenek Önnek időben!
•
•
•
•
•
•
•
•

Előírások és kiegyenlítések párosítása
Naplók kezelése (pénztár, bank, beérkező, kimenő, stb.)
Vevők, szállítók meghatározása közös partnertörzsből
kiválasztva
Munkaszám, költséghely
Főkönyvi számos nyilvántartás, kontírozás
Időszaki pénztárjelentés
Egyenleg közlő levél, felszólító levél
Esedékes bevételek és esedékes kiadások listája

Pénzügyek
Megoldja a be- és kimenő bizonylatok analitikus nyilvántartását, s
ezen adatokból nyert kigyűjtéseivel szolgálja a cég pénzügyi
tervezését és segíti a likviditás optimális fenntartását akár
költséghelyek vonatkozásában is.
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Kettős Könyvelő Program
Folyószámla, egyenlegközlő
Nyomon követhetők a vevők és szállítók részben, vagy teljes
mértékben ki nem egyenlített, illetve kiegyenlített számlái. Az adatok
alapján automatikusan egyenlegközlő készíthető a partnerek
számára.
Cégen belüli pénzforgalom
Maximálisan támogatja a cégen belüli készpénzforgalmat, ahol a cég
különböző egységei, mint költséghelyek szerepelhetnek, így
követhető a pénzeszközök egységek közötti áramlása.
Felvett előlegek
Alkalmas a későbbi elszámolásra vagy más okból a dolgozók által
felvett előlegek nyilvántartására és folyamatos nyomon követésére.
Kapcsolatok
Megoldott a gyors Számlázó és a Készlet és számlázó modul
adatainak Főkönyvbe való kontírozott továbbítása, így az
áruforgalom vagy szolgáltatás adatait az Armada Ügyviteli Rendszer
elkíséri egészen a Főkönyvig, a vezetői információkig.
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Gyors áttekintés
Befektetett eszközök, immateriális javak, kis értékű eszközök
Számviteli törvény és társasági adó törvény szerinti kezelés
Havi, negyedéves vagy éves leírási intervallumok
Cégenként változtatható számlarend
Manuális vagy automatikus értékcsökkenés
Tervezett és rendkívüli és terven felüli értékváltozások
Jól áttekinthető eszközkartonok
Értékváltozások automatikus kontírozása
Könyvelési feladás a Főkönyv számára
Egyszerű feltöltés
Az Eszköz szoftver az eszközökre jellemző valamennyi adatot képes
tárolni, de csak azoknak a rovatoknak a kitöltését követeli meg,
melyek nélkülözhetetlenek az értékcsökkenés kiszámításához és a
kartonok törvény szerinti vezetéséhez.
Terv szerinti értékcsökkenés
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolható csoportosan vagy a
befektetett eszköz kiválasztásával, s az értékcsökkenés időpontjának
meghatározásával. Az értékcsökkenés mértékét a rendszer
automatikusan számolja az alapbeállításoknak megfelelően.
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Tárgyi Eszköz Program
Nem szokványos értékváltozások feldolgozása
Az eszköz szoftver tartalmaz mindent, ami a hétköznapi munkán túl
szükséges: Ráaktiválás, Értékhelyesbítés, Visszaírás, Terven felüli
értékcsökkenések, Selejtezés, Eladás.
Automatikus kontírozás
Főkönyvi alapadatok alapján az értékcsökkenések,
növekedések kontírozása automatikusan történik.

illetve

Költség analitika
Az eszközökhöz hozzárendelhetők költségek, így megoldott a
nyomtatványok ezek szerinti szűrése, s biztosított a költséghely,
költségnem könyveléshez megfelelő főkönyvi tételek létrehozása.
Kis értékű eszközök
Mivel a kis értékű eszközök teljes értéke költségként azonnal
elszámolható, így külön nyilvántartásban szerepelnek, ami nagy
segítséget nyújthat az év végi, vagy év közi leltározás során.
Automatikus terv szerinti értékcsökkenés
Automatikus terv szerinti leíráskor a rendszer felkínálja az adott
időszakban leírásra váró valamennyi befektetett eszközt, s az
értékcsökkentést mindezeken végrehajtja.
Kapcsolat a Főkönyvvel
Az Armada Eszköz használható önállóan vagy a Főkönyvi modullal
rendszerbe kötve. Ez utóbbi esetben az értékcsökkenések feladhatók
Armada főkönyvi modul számára.
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Gyors és szabályos bizonylatok!
Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok
Extra adatbeviteli rovatok
Előkontírozási lehetőség
Gyakori szövegek kiválasztással
Más modulokkal rendszerbe köthető
A szoftver elemei
A bizonylatok, illetve számlák adatainak bevitelére szolgáló alapvető
mezők
megegyeznek
az
eredeti
bevételi
és
kiadási
pénztárbizonylaton szereplő rovatokkal, de az elektronikus tovább
feldolgozás érdekében a program a hagyományosnál bővebb
nyilvántartási és további kezelési lehetőséget is kínál.
További lehetőségek
A szoftver beállítható úgy, hogy a bizonylat készítésekor áfa
besorolás és kontírozási adatok is rákerüljenek, valamint
feltüntethető, hogy az adott összeggel melyik vevő (vagy szállító)
melyik bizonylatát egyenlítik ki.
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Házi Pénztár Program
Gyakori szövegek
A feldolgozás során használt gyakori szövegek (kifizetés, bevételezés
megnevezése) a felhasználó által szerkeszthetők és feldolgozás
során könnyű és gyors szövegbevitelt eredményeznek.
Partnertörzs
Bizonylat készítés közben is bővíthető partnerlista segíti a hatékony
feldolgozást. A listából Gyors keresés funkcióval töredék információ
alapján is hamar megtalálható egy-egy cég. Rendszerbe kötött
modul esetén a Pénztár a Főkönyvvel és más Armada modullal közös
partnertörzset használ.
Nyomtatás
Bevételi és kiadási bizonylatok
Napló
Kerekítések
Pénzkészlet
Időszaki pénztárjelentés
· éves
· havi
· napi bontásban
Kapcsolat a Főkönyvvel
Az Armada Pénztár használható önállóan vagy a Főkönyvi modullal
rendszerbe kötve. Rendszerben a kontírozott pénztári adatok újabb
kézi feldolgozás és kontírozás nélkül feladhatók Armada főkönyvi
modul számára, s az így nyert főkönyvi tételek automatikusan
szerepelnek a különféle áfa bevallásokban és analitikákban, valamint
vevő és szállítói folyószámla kivonatokban
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Armada Számla – Gyors és praktikus
Az Armada Számlázó program okosan és gyorsan készít szép
számlákat. A számlaformátum kiegészíthető a felhasználó által
elképzelt logóval is.
Teljes törvényi megfelelés mellett praktikus tartalma az, ami
túlmutat a hasonló szoftverekkel szembeni elvárásokon.
Egyszerűen használható, mégis okos és fel van vértezve a
kintlévőség csökkentésére alkalmas díjbekérők készítésére is. A
kisebb cégek vezetőinek is jól jönnek a számlázott és kiegyenlített
tételekről készített grafikonok és a különböző időszakokra lekérhető
összesített számlaadatok.
Rendszeres számlák és díjbekérők készítését is támogatja. Ez a
modul ajánlott szolgáltatások számlázására.
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Gyors Számlázó Program
Szép
Kellemes számlaformátumok
Saját logó beillesztés
Bevételi grafikon és más kimutatások

Okos
Partner import excelből
Rendszeres és egyedi számlák
Proforma számla - díjbekérő
Számla melléklet készítése
Stornó és helyesbítő készítése
Kiegyenlítés kezelés
Boríték és etikett nyomtatás
Statisztika a számlákról
Számlázási összesítések
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Egyéni vállalkozók könyvelése
Az előírt pénztárkönyv formátum
További analitikus lehetőségek
Nyomtatás tetszőleges időtartamra
Eredménykimutatás
Adatexport (excel)
Több vállalkozó kezelése
Ismertetés
A rendszerben a pénztárkönyv kötelező oszlopai igény szerint
bonthatók további jogcímekre. Ezzel bármilyen időszakra
tetszőlegesen szétválogatható az egyes oszlopok tartalma
összesítéssel is. A program alkalmazása a kézi feldolgozás során
előforduló számszaki hibák kiküszöbölésének biztos módja. A
rendszer engedi, hogy a felhasználó vállalkozónként különböző
analitikus bontásokat használjon. Egy vállalkozó több bankszámláját
is képes vezetni, külön bankanalitika szolgál ezek szükség szerint
szétválasztott megjelenítésére. A pénztárkönyvvel kapcsolatos
valamennyi dokumentum kinyomtatását elvégzi akár visszamenőleg
is
tetszőleges
időtartamot
kiválasztva.
Napra
kész
eredménykimutatással segíti a gazdálkodást és tervezést.
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Egyszeres Könyvelő Program

Nyomtatás
A nyomtatás tetszőleges intervalluma megadható, így később is
bármikor betekinthet egy korábbi időpontban fennállt helyzetbe.
Papírkímélő
megoldásként
valamennyi
nyomtatás
kérhető
képernyőre is.
A nyomtatás menüjének alapelemei
Pénztárkönyv (eredeti oszlopelrendezéssel)
Áfabevallás (65. nyomtatvány)
Bank, · Pénztár, · Vevő, · Szállító analitika
Vevő-előírás (vevők ki nem egyenlített számlái)
Szállító-előírás (szállítók ki nem egyenlített számlái)
Az értékesítés árbevétele
Eredményt nem képező bevételek
Anyag
Munkabér
Egyéb termelési kezelési költség
Egyéb kiadás
Jövedelem kivét
Előzetesen felszámított áfa (az áfakönyv helyett)
Fizetendő áfa (az áfakönyv helyett)
Áfa bevallás az előjegyzés alapján
Eredmény
Szállítókkal kapcsolatos kiadások
Vevőkkel kapcsolatos bevételek
Bolti kiskereskedelmi ÁFA
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Folyamatos raktári áruforgalom
Az Armada Készlet és Számla program kis- és nagykereskedések
szoftvere. Biztosítja, hogy elég nagy forgalom mellett is precíz
maradjon a készlet. Akár kereskedők, akár termelő cégek
használhatják készletből való számlázásra. A beszerzésektől kezdve
az értékesítésig végig követhető a raktári tételek sorsa.
Gyors áttekintés
Árutörzs kezelés
Rendelés, bevételezés
Bizományos készlet és forgalom elemzése
Szállítólevél
Számlázás
Pénzügyi, könyvelési feladás
Leltár
Árucikkek
Az egyes árucikkek az egyedi azonosítón (cikkszám) kívül számos
jellemzővel és tízféle ártípussal, ezeken belül pedig számtalan árral
rendelkezhetnek. A cikkszámok rendszere manuálisan vagy a
szoftver által támogatott elemekből való összeállítással lehetséges.
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Készlet és Számlázó Program

Rendelés a szállítók felé
A rendszer szállítónként és beszállításonként is képes nyomon
követni egy-egy cikk útját. Ennek alapja a bevételezéseket megelőző
szállítói rendelés készítés. A rendelések a szállító és cikktörzs
segítségével könnyen elkészíthetők.
Bevételezés
Elegendő kiválasztani a beszállítás alapját képező megrendelést,
módosítani az attól eltérő mennyiségeket, s a program
nyilvántartásba veszi a beérkezett árukat, s innen kezdve
figyelemmel kíséri beszállítónként, beszállításonként és cikkenként a
mennyiségek és árak alakulását.
Szállítólevél vevők számára
Valamennyi vevő számára készíthető szállítólevél még a számlát
megelőzően, így ha a szállítólevél tartalma nem felelne meg a
vevőnek az ideje korán kiderül, s így módosítható. A szállítólevélre a
cikkek a cikktörzsből választhatók.
Számlázás
A számla a szállítólevél kiválasztása után újabb kézi adatrögzítés
nélkül készül el. Többféle számlanyomtatvány áll rendelkezésre.
Kapcsolat
Biztosított az adatok átvitele az áruforgalmi rendszerből az Armada
Pénzügy felé. Az áruforgalom adatai így követhetők a számla
kibocsátástól a pénzügyi kiegyenlítésig, s onnan tovább az Armada
Főkönyv felé.
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Rend a dokumentumok között!
•
•
•
•
•
•

Levelek és más tetszőleges dokumentumok iktatása
Fájlok iktatása, csatolása
Könnyű keresés a múltban
Ügyfélnyilvántartó
Adatexport (excel)
Fájlok csatolása az iktatott tételhez

Ismertetés
Az Armada Iktató programrendszer a gyakorlatias iktatás mellett
messzemenően támogatja a később történő visszakeresés sokszor
bonyolult feladatának kiváltását. A rendszer a kimenő és beérkező
dokumentumok nyilvántartását egyaránt elvégzi. Az adott „levél”
legfontosabb adatainak nyilvántartásától kezdve a dokumentummal
kapcsolatos valamennyi részinformáció feldolgozásáig kielégíti az
irodai felhasználás felvetette igényeket. Az iktatott anyag
tetszőlegesen csoportosítható, témákba sorolható, személyekhez,
cégekhez, intézményekhez rendelhető.
Dokumentumok jelölése
Az előre beépített csoportosításokon kívül valamennyi dokumentum
saját jelekkel látható el, melyek szerint vissza is kereshető. Az Iktató
egyik erőssége a komplex, de egyszerűen kezelhető visszakeresési
funkció.
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Iktató Program

Tetszőleges szempont (név, cég, téma, cím, dátum, megjegyzés,
stb.) szerint kigyűjthető azon dokumentumok listája, mely a
felhasználó érdeklődését felkeltette. A keresés feltételei egymáshoz
kötött formában is megoldhatók, így pl. kigyűjthető azoknak a
leveleknek a listája, melyek 2013. január 17. és 2014. február 3.
közöttiek, témájuk: konferencia, s a megjegyzés rovatuk tartalmazza
az „ügyvitel” szót.
Komplex keresés
A
komplex
visszakeresésnek
köszönhetően
nincs
olyan
dokumentum, ami akármilyen régen is keletkezett, s melyet a
rendszer pillanatok alatt meg ne keresne annak akár egy
szótöredéke alapján is.
Ügyfélnyilvántartó
A gyakori levelezési partnerek kezelését beépített ügyfélnyilvántartó
támogatja. A cégek, személyek közül iktatás vagy visszakeresés
közben, listából választható az éppen megfelelő. Az ügyfelek vagy
azok egy csoportja számára boríték, illetve etikett címezhető. Az
országlista alapján a külföldi kereszt- és vezetékneveket
automatikusan fordított sorrendben írja a borítékra. Az Iktató
felkészített
az
elektronikus
levelezés,
faxok,
e-mailek,
mágneslemezek nyilvántartására is. Ezen megoldásaival támogatja a
szervezési, kapcsolattartási tevékenységet.
Export
A kijelölt adatok excel vagy text fájl formájában átadhatók más, akár
idegen rendszerek számára vagy excelben való további
feldolgozásra.
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Egyszerűen teljes
Az egyszerűsített vállalkozási adó alá bejelentkezett vállalkozók és
cégek nem csak az olcsóbb adózás, hanem a könnyebb
adminisztráció miatt is választották az EVA-t. Bár a törvény az evás
vállalkozók tekintetében is bonyolódott a kezdetek óta, az Armada
EVA program a lehető legegyszerűbbé teszi a nyilvántartást,
könyvelést.
Az APEH igényeinek is megfelelően
Az Armada EVA nemcsak a bevételeket tartja nyilván (bevételi
nyilvántartás), de tárolja az adóalapot csökkentő és növelő tételeket
is, ezzel hozzájárul a nyilvántartott adatok olyan módon való
kiteljesítéséhez, hogy a szoftver elvégezhesse a vállalkozás
kötelezettségeinek kiszámítását. Ennek alapja az, hogy a program
automatikusan kiszámítja az eva alapját, az evát, az eddig befizetett
adóelőleget és a fizetendő eva összegét. Az APEH ellenőrzéseknél jól
jönnek a világos és átlátható listák.
Folyamatos, naprakész adónyilvántartás
Az adatbevitel során a szoftver folyamatosan tájékoztatja a
felhasználót a kiszámított eva értékéről. A felhasználó törzsadatokat
hozhat létre a vállalkozásra jellemző adók és járulékok, valamint
azok mértékének meghatározására, s ezek alapján az Armada EVA
támogatja az egyéb adók, illetve járulékok törvényi előírásoknak
megfelelő folyamatos, időrendben történő tárolását.
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Szigorú számadású bizonylatok
A szoftver magában foglalja a szigorú számadású bizonylatok
nyilvántartását és ezzel kiváltja azok kézzel történő vezetését.
Előírások
Az Armada EVA a kötelezően vezetendő bevételi nyilvántartás mellett
a bejövő számlák és kiegyenlítésének nyilvántartására teret biztosít,
ami segít a kintlévőség alacsony szinten tartásában.
Gyakori szövegek
A feldolgozás során használt gyakori szövegek a felhasználó által
szerkeszthetők és a feldolgozás során könnyű és gyors
szövegbevitelt eredményeznek.
Nyomtatás
Bevételi nyilvántartás
Egyéb adók és járulékok
Szigorú számadású nyomtatványok
Előírások
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Év közben is bármikor, biztonságosan áttérhet Armada ügyviteli és
bérprogramokra!
Az Armada programok díjmentes funkciókkal vannak ellátva azért,
hogy ön importálhassa más bérprogramokból a dolgozókat és a
számfejtett béreket - ezt az adatok migrációjának nevezzük.
Az Armada adatimporttal rendkívül gyors az áttérés Armada bér és
könyvelési programra. Ön azt is megteheti, hogy mondjuk a 9.
hónapban lecseréli régi programját, s az Armada Bér programhoz
járó Armada Adóbevallás programmodullal készíti el a cég
adóbevallását annak ellenére, hogy az év előző részében nem
Armadával dolgozott. Természetesen korábbi szoftverétől elvárt
legalább annyi tudás, hogy excel táblázatba ki tudja küldeni
fontosabb adatait.
Nem csak könyvelő és bérprogramok adatai importálhatók így,
hanem raktárkészlet és tárgyi eszköz adatok is.
Az Armada beszerzés alkalmával kérjen további tájékoztatást az
adatimport lehetőségeiről.
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Tisztában vagyunk azzal, hogy az Armada Ügyviteli
rendszert nem csak a tartalma, hanem ügyfélszolgálati
munkatársaink segítőkész hozzáállása minősíti.
Ezért ügyfélszolgálatunk elérhető, munkatársaink pedig
barátságosak és hozzáértők.

Armada Ügyviteli szoftverekhez adott díjmentes szolgáltatások

Telepítési útmutató.
Elektronikus kézikönyv.
Szoftverhasználati tanácsadás telefonon és e-mailben.
Letölthető szoftverfrissítés.
Letölthető frissített elektronikus kézikönyv.
Szoftverfrissítési hírlevelek.
NAV igazolás (bizonyos szoftvereknél).
Oktatás a szoftver használatára egy alkalommal a Parallel Kft.
oktatótermében előre egyeztetett Armada oktatási napon vagy
internetes távoktatás a szoftver használatára távoktatással egy
alkalommal.
Kedvezményes részvételi lehetőség a program és törvényismereti
Armada szemináriumokon.
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Működik az Armada számítógép hálózaton?
Igen és a szoftver vásárlási ára független a felhasználók
számától.
Gyors gép kell hozzá?
Az Armada programok nem falják fel a számítógép erőforrásait,
így viszonylag régebbi számítógépeken és régebbi windows*-okon
is futnak, csakúgy mint a jelenlegi legújabbon.
(* A windows a Microsoft Corp. védjegye.)

Rendszerbe köthetők egymással a programok?
Az Armada modulok önállóan és egymással összekötve is
működnek. A szoftverek bizonyos moduljai közötti adatáramlást
(például a Tárgyi eszközből a Főkönyv felé) díjmentes funkciók
végzik, melyek felár nélkül részét képezik a programoknak.
Bizonyos idegen szoftverekkel való összeköttetés is megvalósított,
ezekről a lehetőségekről az ügyfélszolgálat ad további
tájékoztatást.
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Venni vagy bérelni?
A szoftver megvásárlása
A szoftver vásárlását követő egy éven belül nincs szoftverfrissítési
díj, tehát a megrendelő minden szoftverfrissítéshez díjmentesen
hozzáfér.
A szoftver bérlése
A bérleti megoldás előnye az, hogy a felhasználó csak havi díjat
fizet és nem kell megvennie a szoftver felhasználói jogát, másik
előnye pedig az, hogy a bérleti díj már tartalmazza a
szoftverfrissítést is., így mindössze ennyibe kerül a szoftver
használata.
Szoftverfrissítési díj
A szoftverfrissítés keretében az Armada szoftverek azon funkcióit,
melyeket ezek érintenek, hozzáigazítjuk a megváltozott
törvényekhez és szabályokhoz.
Néhány más szoftvergyártónál a szoftverfrissítési díj megegyezik
a vásárlási díjjal. Aki nálunk vásárolt, annak egy év elteltével
jelezzük, hogy további egy évre megrendelheti a frissített
szoftververziókat.
3 éves szoftverfrissítési díjgarancia
Ügyfeleink biztonságának érdekében igyekszünk kordában tartani
a szoftverfrissítési és bérleti díjakat. Előfordulhat, hogy változnak
a listaárak, de azonos tartalom mellett, a szoftverfrissítési
díjgarancia miatt a vásárlást követő három évben akkor sem
emelkedik a felhasználó frissítési díja.
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Akciós árlista
2017. január 31-ig

Ön minden szoftverhez elérhető telefonos ügyfélszolgálatot kap!
Vásárlás

Akciós ár

Főkönyv
Főkönyvi Kettős Könyvelés – Egy cég

70.000+áfa

35.000+áfa

Főkönyvi Kettős Könyvelés – Korlátlan

135.000+áfa

70.000+áfa

Bér, TB, munkaügy
Minden bérprogram korlátlan számú cégre használható!
Bérprogram 2017. - 10 fő

40.000+áfa

20.000+áfa

Bérprogram 2017. - 25 fő

75.000+áfa

29.500+áfa

Bérprogram 2017. - 50 fő

150.000+áfa

69.000+áfa

Bérprogram 2017. - 100 fő

300.000+áfa 149.000+áfa

Bérprogram 2017. - 200 fő

350.000+áfa 175.000+áfa

Bérprogram 2017. - 250 fő

400.000+áfa 200.000+áfa

Bérprogram 2017. - 500 fő

500.000+áfa 299.000+áfa

Bérprogram 2017. - 1.000 fő

600.000+áfa 300.000+áfa

Bérprogram 2017. - korlátlan fő

1.000.000+áfa 799.000+áfa

Bér 2017. + TB-modul - 100 fő

350.000+áfa 175.000+áfa

Bér 2017. + TB-modul - 200 fő

400.000+áfa 200.000+áfa

Bér 2017. + TB-modul - 500 fő

800.000+áfa 400.000+áfa

Bér 2017. + TB-modul - 1.000 fő

1.000.000+áfa 500.000+áfa

www.armada.hu

Vásárlás

Akciós ár

70.000+áfa

35.000+áfa

140.000+áfa

70.000+áfa

Házipénztár – egy cégre

35.000+áfa

17.500+áfa

Házipénztár – korlátlan cégre

50.000+áfa

25.000+áfa

Gyors Számlázó – egy cégre

18.000+áfa

9.900+áfa

Készlet és Számla – egy cégre

80.000+áfa

19.900+áfa

Pénztárkönyv – egy vállalkozó

40.000+áfa

20.000+áfa

Pénztárkönyv – korlátlan

60.000+áfa

29.000+áfa

EVA – egy vállalkozóra

20.000+áfa

10.000+áfa

EVA – korlátlan vállalkozóra

40.000+áfa

19.000+áfa

Egyszeres + EVA könyvelés korlátlan

80.000+áfa

39.000+áfa

80.000+áfa

39.000+áfa

Pénzügy – egy cégre

70.000+áfa

35.000+áfa

Pénzügy – korlátlan cégre

90.000+áfa

45.000+áfa

Tárgyi Eszköz
Tárgyi Eszköz – egy cégre
Tárgyi Eszköz – korlátlan cégre
Házipénztár

Számlázó szoftverek

Egyszeres könyvelés

Iktató
Iktató – egy cégre
Pénzügy
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Csomag árak
2017. január 31-ig

Könyvelőirodai kedvezményes csomagok

Armada Könyvelőiroda – 5 cégre
Főkönyv
Házipénztár,
Egyszeres könyvelés
EVA

Vásárlás
150.000+áfa

Akciós ár
75.000+áfa

Armada Könyvelőiroda – 10 cégre
Főkönyv
Házipénztár,
Egyszeres könyvelés
EVA

Vásárlás
200.000+áfa

Akciós ár
99.000+áfa

Armada Könyvelőiroda – korlátlan
Főkönyv
Házipénztár,
Egyszeres könyvelés
EVA

Vásárlás

Akciós ár

250.000+áfa 125.000+áfa

Armada Könyvelőiroda Pakk – 5 cégre
Főkönyv
Tárgyi eszköz
Házipénztár
Egyszeres könyvelés
EVA
Bér (összesen 50 fő)

Vásárlás

Akciós ár

300.000+áfa 199.000+áfa
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Armada Könyvelőiroda Pakk – 10 cég
Főkönyv
Tárgyi eszköz
Házipénztár
Egyszeres könyvelés
EVA
Bér (összesen 100 fő)

Vásárlás

Akciós ár

400.000+áfa 299.000+áfa

Armada Könyvelőiroda Pakk – korlátlan
Főkönyv
Tárgyi eszköz
Házipénztár
Egyszeres könyvelés
EVA
Bér (összesen 200 fő)

Vásárlás

Akciós ár

500.000+áfa 399.000+áfa
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Parallel Kft.
1161 Budapest, József utca 18.
info@armada.hu
Tel.: (1) 2733 310, (20) 9340 661
Fax: (1) 2733 311
www.armada.hu
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