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Spoločnosť Kros Vám prostredníctvom firmy Ekosys ponúka rôzne typy ekonomického softvéru.
Ponúkame Vám popis a demoverzie na stiahnutie, ktoré Vám však môžme na požiadanie
ZADARMO zaslať na CD. Ak máte záujem o CD s demoverziami, kontaktujte nás e-mailom na
ekosys@ekosys.sk

Stiahnite si demoverzie ihneď

ALFA - jednoduché účtovníctvo

Program ALFA je obľúbený softvér pre malé firmy a živnostníkov, ktorí potrebujú viesť
jednoduché účtovníctvo. Umožní vám viesť fakturáciu, sklad, evidenciu majetku, knihu jázd s
cestovnými príkazmi, pokladnice a devízové účty a ďalšie evidencie. Samozrejmosťou je aj
evidencia DPH a daňové priznania FO. Určite oceníte aj ďalšie moduly ako Evidencia pošty,
Komunikácia s registračnými pokladnicami a iné. Program je intuitívny, ľahko sa ovláda, takže k
nemu nepotrebujete žiadne školenie. Stiahnite si demoverziu zadarmo na www.kros.sk/alfa. Ak
neprekročíte limity demoverzie, môžete program ALFA používať zadarmo stále.
Viac o programe na www.kros.sk/alfa
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OLYMP - mzdy a personalistika

Program OLYMP je profesionálny nástroj určený na výpočet miezd, ktorý vždy obsahuje
aktuálnu legislatívu. Vďaka praktickému ovládaniu je práca s ním jednoduchá a pohodlná. V
programe OLYMP hravo zvládnete výpočet miezd svojich zamestnancov, ako aj spracovanie
odmien pre iné typy pracovných pomerov, napríklad dohodárov, štatutárov a spoločníkov. O
každom zamestnancovi môžete viesť prehľadnú evidenciu s množstvom osobných a
pracovných údajov. Silnou stránkou programu je veľký počet výstupných zostáv.
Samozrejmosťou sú výkazy odovzdávané do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, ako aj
na Daňový úrad, pričom tieto výkazy je možné tlačiť aj do originálnych tlačív alebo zasielať
elektronicky. Obsahuje množstvo praktických funkcií, medzi ktoré môžeme zaradiť:
rozúčtovanie miezd na strediská a zákazky, tvorbu prevodných príkazov, export prevodných
príkazov do domáceho bankovníctva, export do jednoduchého účtovníctva programu ALFA,
export predkontácií pre podvojné účtovníctvo (napr. program OMEGA), export výkazov do
Sociálnej poisťovne elektronickou poštou a iné.
Program OLYMP získal ako jediný mzdový softvér ocenenie Grand Prix Slovak Gold.
Podrobnosti o programe a demoverzia zadarmo na www.kros.sk/olymp

OMEGA - podvojné účtovníctvo

Program OMEGA predstavuje komplexné riešenie v oblasti vedenia účtovnej agendy a
podvojného účtovníctva. Program umožňuje spracovať skladové hospodárstvo, fakturáciu,
dlhodobý a krátkodobý majetok, cestovné príkazy, evidenciu jázd a ostatné podporné evidencie.
Jednotlivé moduly je možné kombinovať a zostaviť priamo na mieru potrebám firmy.
Manažérske a tlačové výstupy pomáhajú pri riadení firmy. Oceníte aj zjednodušené účtovanie
pomocou automatických vzorov a predkontácií, ktoré zrýchli prácu a eliminuje zbytočné chyby.
V jednotlivých moduloch programu umožňuje vykonať akékoľvek spätné opravy.
Program OMEGA získal ocenenie kvality Slovak Gold.
Demoverzia na stiahnutie zadarmo a viac o programe na www.kros.sk/omega
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Ponúkame Vám tiež príručku k demoverziám
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