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Ekonomický software ApSoft
Naše firma dodává vlastní síťový ekonomický software pro prostředí Windows. Tento
software má obecné jádro, které je použitelné jak v podnikatelské sféře, tak v
neziskové, neboť účetnictví, mzdy a další jsou definované všeobecně platnými zákony.
Toto jádro lze pak podle konkrétních potřeb uživatele „obalit“ dalšími moduly tak, aby
vzniklo řešení šité na míru.
Jednotlivé moduly jsou schopné samostatné práce. Maximálního efektu se ovšem
dosáhne, když moduly spolupracují a navzájem si poskytují data. Vyloučí se tak duplicitní
pořizování dat a zároveň se sníží na minimum chybovost způsobená lidskou rukou.
Jádro systému tvoří následující moduly:

Centrální databáze - Zde se udržují společné číselníky, které používá více
modulů zároveň.

Účetnictví - Zde se zpracovávají účetní doklady, doklady DPH a platby
podléhající ohlašovací povinnosti. Doklady vznikají zpravidla automaticky v
jednotlivých modulech jako vedlejší produkt činností, které příslušný modul řeší. Data lze
členit podle organizačního schematu firmy podle závodů a provozů, z nákladového
hlediska podle nákladových středisek, zakázek a výrobků. Výstupem účetnictví jsou
zejména účetní deník, hlavní kniha, uživatelsky definované výkazy, dále pak celostátní
výkazy Přiznání k DPH, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha a Ohlašovací povinnost pro
Finanční úřady.

Banka - Řeší tři oblasti:
Výpisy – zde se zpracovávají výpisy z jednotlivých účtů v bankách. Pro běžné banky je
samozřejmostí zpracování dat předávaných elektronickou formou. Dále se zde ručně
pořizují ostatní úhrady, které nelze získat elektronicky, např. platby kartami, zápočty
závazků a pohledávek a další. Výkonný aparát automaticky rozpozná většinu jednotlivých
druhů plateb a zaúčtuje je. Evidují se platby podléhající ohlašovací povinnosti.
Závazky – zde se sledují všechny závazky firmy: došlé faktury, závazky vůči státu,
zaměstnancům (z modulu Mzdy), vydané dobropisy (z Pohledávek) atd. Výkonný aparát
pomáhá závazky snadno zaúčtovat a evidovat doklady DPH na vstupu do firmy. Modul
páruje závazky vůči platbám. Pro běžné banky je samozřejmostí předávání platebních
příkazů elektronickou formou.
Pohledávky - zde se sledují všechny pohledávky firmy, které vznikají převážně v
modulech, které vystavují faktury. Modul páruje pohledávky vůči platbám, píše upomínky
neplatičům, počítá penalizační faktury a poskytuje mnoho užitečných výstupních sestav.

Pokladna - Zde se sledují všechny hotovostní operace ve firmě. Evidují se doklady
DPH na vstupu do firmy i platby podléhající ohlašovací povinnosti. Přes pokladnu lze
uhradit jak závazky a pohledávky, tak i vracet DPH cizincům. Pokladnu lze vést v Kč i v
cizí měně.
Další moduly jsou volitelné. Řeší následující problematiku:

Fakturace – řeší obecně fakturaci čehokoli, co nevyžaduje skladovou evidenci.
Podporuje fakturaci do tuzemska i do zahraničí, opakovanou fakturaci a řadu dalších
požadavků.
Mzdy – řeší problematiku týkající se mezd, nemocenské, sociálního a zdravotního
pojištění a daní. Podporuje různé druhy mezd, výkonové, kolektivní, zakázkové, malé i
velké organizace.

Personalistika – řeší problematiku týkající se zaměstnanců, jejich funkční zařazení,
školy, školení, odchody do důchodu a řadu dalších uživatelsky definovaných údajů.

Sklad – řeší problematiku týkající se skladu. Podporuje tři režimy, sklad materiálu,
sklad zboží a prodejna.

Majetek – řeší evidenci a odepisování majetku firmy.
Odbyt – řeší statistiku týkající se veškeré fakturace. Poskytuje velké množství
informací o prodeji pro marketingové úvahy. Pro Sklad zboží poskytuje podporu pro
individuální tvorbu cen a smluvních vztahů.
Speciální moduly – řeší specifickou problematiku některých výrobních odvětví.
Máme např. moduly pro Mlýny obilí, Pekárny, Teplárny, Servisy Auto-Škoda, Kolonie
zahrádek a dále Řízení výroby, které běží ve firmách, které dekorují porcelán, lisují
plasty, vyrábí lyžařské hůlky a které lze přizpůsobit prakticky libovolné výrobě.
Z přiloženého obrázku vidíte názorně toky dat mezi jednotlivými moduly. Podrobnější
informace o jednotlivých modulech můžete získat na našich webových stránkách.
Programy dodáváme v různých konfiguracích pro práci na jednom počítači, v sítích i
pro zpracování na odloučených pracovištích včetně podpory přenosu dat. Z konkrétní
velikosti aplikace vyplývají i cenové relace dodávek.
První rok po nákupu poskytujeme věškeré aktualizace zdarma, v dalších letech za cca
20% nákupní ceny. Pro neziskové organizace poskytujeme aktualizace zdarma po
dobu dvou let.
V případě, že byste měli zájem se s naší nabídkou seznámit blíž, rádi k Vám přijedeme
a předvedeme Vám demo-verzi programu přímo ve Vaší firmě.
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