EKONOMICKÉ PROGRAMY
POČÍTAČE - SIETE - POKLADNICE

informačné technológie
Ž I L I N A, Kamenná 20 , (Bánovská cesta)
RNDr. Šustek Emil

ZAŠKOLENIE - SLUŽBY - SERVIS
www.kodas.sk
tel:041/5555 111 -fax112, e-mail:kodas@kodas.sk
tel: 0905 221 884
e-mail: sustek@kodas.sk

KIS – Informačný systém KODAS
e-KIS programy pre elektronické obchodovanie
MZDY a PERSONALISTIKA
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

Inštalácia, konfigurácia programov v cene licencie
Legislatívne úpravy sú do 1 roka zdarma
Zmluva o poskytovaní služieb je zárukou
odbornej podpory, ďalšieho rozvoja a servisu
Poskytujeme zdarma plne funkčné verzie
na skúšobnú dobu s inštaláciou u zákazníka
Nekupujte server, hosťujte programy na našich serveroch
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KIS - PROGRAMY PRE PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
cena € s DPH €
KIS je balík programov vyvinutý vo firme KODAS na spracovanie ekonomických informácií malých a stredných podnikov v sústave
podvojného alebo jednoduchého účtovníctva v prostredí WINDOWS.
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - HLAVNÁ KNIHA
512,00
614,40
hlavná účtovná kniha, súvaha, výkaz, ziskov a strát, Cash Flow, obratová predvaha, automatický prenos dát z iných agend, generátor zostáv

FINANČNÁ UČTÁREŇ

256,00

307,20

záväzky, pohľadávky, denník faktúr, saldokonto, zúčtovanie,DPH,upomienky,penalizačné faktúry,evidencia vydaných a prijatých preddavkov

FAKTURÁCIA

114,00

136,80

144,00

172,80

vystavovanie faktúr, prepojenie na FINANČNÚ UČTÁREŇ

BANKA

evidencia bankových výpisov a párovanie s faktúrami, vystavovanie príkazov na úhradu, prepojenie do ÚČTOVNÍCTVA, HOMEBANKING

HOMEBANKING

120,00

144,00

nadstavba BANKY pre napojenie na homebanking pre všetky banky (implementácia na konkrétnu banku je fakturovaná podľa skutočnosti)

POKLADŇA

236,00

283,20

419,00

502,80

pokladničný denník, tlač pokladničných dokladov aj pre valuty, zúčtovanie pohybov a párovanie úhrad s faktúrami

MZDY A PERSONALISTIKA

evidencia zamestnancov, výpočet miezd, povinných aj nepovinných odvodov do poisťovní, daní a ostatných zrážok s prislúchajúcou
evidenciou, zúčtovanie miezd, tvorba prevodného príkazu na úhradu miezd, výkazy v tlačenej aj elektronickej forme

Poplatok za každého zamestnanca
HOMEBANKING pre MZDY

3,20
120,00

3,84
144,00

206,00

247,20

206,00

247,20

466,00

559,20

nadstavba MIEZD A PERSONALISTIKY pre napojenie na homebanking pre všetky banky

DLHODOBÝ MAJETOK
evidencia majetku, daňové a účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, zaúčtovanie

DROBNÝ MAJETOK
evidencia drobného majetku podľa ľudí a miestností, zaúčtovanie

SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

evidencia zásob, tvorba cenníkov, vystavovanie dokladov, fakturácia pri odbyte so zápisom do ÚČTOVNÍCTVA, štatistika predaja

ZBERNÁ FAKTÚRA

180,00

216,00

77,00

92,40

vytváranie faktúry na základe uskutočnených výdajov tovaru zo skladu za zvolené obdobie

PREDAJŇA

nadstavba SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pre maloobchodnú predajňu, zjednodušený predaj tovaru prostredníctvom fiškálneho modulu

OBCHODNÝ SYSTÉM

611,00

733,20

tvorba cenových ponúk a odoslaných objednávok, evidencia prijatých objednávok, zisťovanie materiálového vykrytia prijatých objednávok,
automatický príjem do skladu podľa odoslanej objednávky, vyskladnenie podľa prijatej objednávky, preberá objednávky z eKIS

POŽIČOVŇA

339,00

406,80

382,00

458,40

evidencia zariadení, zmlúv o zapožičaní a fakturácia nájomného

OPRAVY A SERVIS

evidencia zákaziek, prijatých zariadení na opravu, vykonaných služieb a prác, použitého materiálu (podľa výdajok zo skladu) a fakturácia

OBALY

205,80

246,96

199,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

238,80
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00

evidencia vratných obalov, obalové konto

KOMPLETNÝ MANAŽÉRSKY MODUL - všetky nasledovné analýzy
ANALÝZA STAVOV NA SKLADE
vyžaduje Skladové hospodárstvo
ANALÝZA PREDAJA
vyžaduje Skladové hospodárstvo
ANALÝZA NÁKUPU
vyžaduje Skladové hospodárstvo
ANALÝZA BANKOVÝCH ÚČTOV
vyžaduje Banku
RATING ODBERATEĽA
vyžaduje Finančnú učtáreň
ANALÝZA POHĽADÁVOK
vyžaduje Finančnú učtáreň
ANALÝZA ZÁVÄZKOV
vyžaduje Finančnú učtáreň
ANALÝZA ODPISOV
vyžaduje Investičný majetok
ANALÝZA ÚČTOV HLAVNEJ KNIHY
vyžaduje Podvojné účtovníctvo
KODAS Žilina
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e-KIS INTERNETOVÁ NADSTAVBA PRE ELEKTRONICKÉ OBCHODOVANIE
cena €
e-KIS sprostredkuje cez webovské rozhranie na Internete prístup k niektorým funkciam KIS. K základnému portálu
je možné doplňovať moduly podľa požadovaných funkcií. Užívateľ KIS si zvolí také moduly, aké funkcie požaduje.
e-KIS – SPRÁVA UŹÍVATEĽOV A VSTUPNÁ STRÁNKA - základný portál
100,00

s DPH €

120,00

evidencia a správa zákazníkov e-KIS, zákazník sa tu registruje a prihlasuje. Správca prideľuje prístupové práva zákazníkovi.

e-KIS – OBJEDNÁVKY

50,00

60,00

50,00

60,00

50,00

60,00

50,00

60,00

50,00

60,00

prezeranie katalógu tovaru, výber položiek do košíka, vytvorenie a odoslanie objednávky do KIS

e-KIS – CENNÍK
prezeranie katalógu tovaru, rešpektuje všetky zľavy, ktoré má zákazník nastavené v KIS

e-KIS – PREHĽAD FAKTÚR PRE ZÁKAZNÍKA
výpis neuhradených záväzkov prihláseného zákazníka, zobrazuje sa aktuálny stav z finančnej učtárne KIS

e-KIS – KALKULÁCIA CENY
kalkulácia ceny pre prihláseného zákazníka, kalkulácia rešpektuje všetky zľavy, ktoré má zákazník nastavené v KIS

e-KIS – REKLAMÁCIE
evidencia reklamácií, zobrazenie stavu riešenia reklamácie

b-KIS PROGRAMY PRE BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO
cena € s DPH €
Súčasťou KIS je program na komplexné spracovanie bytového hospodárstva. Program je určený správcovským organizáciám
bytov a nehnuteľností ako sú bytové podniky a bytové družstvá. Umožňuje evidovať byty, ich nájomníkov a vlastníkov,
príslušenstvo a nebytové priestory, vytvárať predpisy a sledovať platby nájomného, oddeliť peniaze pre správcu, dodávateľov
služieb a fondy opráv podľa domov, vchodov a bytov. Koncoročná uzávierka je spracovaná s vyúčtovaním pre každý dom a
každého užívateľa bytu podľa skutočných platieb nájomného a čerpaní fondov a služieb.
ZÁKLADNÉ AGENDY BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA
1 195,00 1 434,00
príplatok za počet bytov = počet bytov x
0,50
0,60
PASPORTY - evidencia technických,ekonomických a užívateľských parametrov domov,bytových a nebytových priestorov
CENTRÁLNA EVIDENCIA UŽÍVATEĽOV - bytov a nebytových priestorov s väzbou na domy a byty, história bývania
NÁJOMNÉ - evidencia mesačných predpisov a platieb na konte užívateľa, ročné vyúčtovanie, automatický zápis do účtovníctva
POKLADŇA PRE BYTOVÉ HOSPODÁRSVO - evidencia a účtovanie úhrad priamo na konto užívateľa alebo fondu opráv
FONDY BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - sledovanie fondov opráv v členení na byt, vchod a dom
PREDPISY - vytváranie a evidencia predpisov na platby za užívanie bytov a nebytových priestorov
SLUŽBY - vyúčtovanie a výpočet skutočných nákladov za služby na užívateľov bytových a nebytových priestorov
ROZÚČTOVANIE PODĽA ŠTRUKTÚRY - evidencia stavu a spracovanie zostatkov účtov podľa domov
príplatok za počet bytov = počet bytov x
MERAČE - evidencia pomerových a fakturačných meračov a ich odpočtov
príplatok za počet bytov = počet bytov x
ANUITA - evidencia a splácanie úverov na dom a na byty - nájomníkov
príplatok za počet bytov = počet bytov x
TRANSFORMÁCIE - evidencia nájomníkov - záujemcov o prevod bytov do osobného vlastníctva a sledovanie termínov
príplatok za počet bytov = počet bytov x
SAMOSPRÁVY - zatriedenie domov do samospráv, členovia samosprávy a evidencia odmien, zaúčtovanie
príplatok za počet bytov = počet bytov x
EVIDENCIA ČLENSKÝCH PODIELOV - členský podiel na byt, konto členského podielu nájomníka, rozpúšťanie podielov
príplatok za počet bytov = počet bytov x
EVIDENCIA SÚDNYCH SPOROV - a exekúcií užívateľov bytov a nebytových priestorov, alebo iných osôb a organizácií
príplatok za počet bytov = počet bytov x
ÚDRŽBA - fakturácia vykonaných prác (opráv) s možnosťou priameho čerpania z fondov
príplatok za počet bytov = počet bytov x
KODAS Žilina
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275,00
0,05
156,00
0,05
136,00
0,05
208,00
0,05
156,00
0,05
136,00
0,05
156,00
0,05
275,00
0,05

330,00
0,06
187,20
0,06
163,20
0,06
249,60
0,06
187,20
0,06
163,20
0,06
187,20
0,06
330,00
0,06
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PROGRAMY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
cena €
K peňažnému denníku je možné dokúpiť aj agendy z podvojného účtovníctva. Tieto agendy vedia vzájomne spolupracovať.
PEŇAŽNÝ DENNÍK
147,00

s DPH €
176,40

peňažný denník, voliteľné stĺpce, zostavy

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - základná verzia

522,00

626,40

961,00

1 153,20

cena €

s DPH €

40,00

48,00

110,00

132,00

77,00

92,40

základná verzia jednoduchého účtovníctva obsahuje peňažný denník, DPH, fakturácia,
záväzky a pohľadávky, pokladňa, kniha jázd, evidencia zákazníkov

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - rozšírená verzia
rozšírená verzia jednoduchého účtovníctva obsahujepeňažný denník, DPH, fakturácia, záväzky a pohľadávky,
evidencia skladov, odbyt, pokladňa, evidencia zákazníkov, evidencia dokumentov, dlhodobý majetok

POMOCNÉ PROGRAMY
SYSTEMOVÝ PROGRAM
správa číselníkov, nastavovanie parametrov systému , archivácia KIS, nahrávanie nových verzií KIS

KNIHA JÁZD
evidencia služobných ciest a knihy jázd, generovanie cest. príkazov, vyúčtovanie tuzemských služobných ciest

KOMUNIKAČNÝ MODUL FISKÁLNEJ TLAČIARNE
program na komunikáciu KODAS-KIS v počítačovej pokladnici s fiskálnou tlačiarňou podľa zákona 289/2008

OBSLUŽNÝ PROGRAM REGISTRAČNEJ POKLADNICE
program na komunikáciu KODAS-KIS s elektronickými registračnými pokladnicami ELCOM

POŠTOVÝ KLIENT
program umožňuje posielať mail priamo z adries uvedených v KIS a eviduje aký mail bol komu odoslaný

PODMIENKY PREDAJA A ZÁRUKY
CENY v cenníku sú za licenciu na používanie programu na jednom počítači. Pre používanie v počítačovej sieti je potrebné
zakúpiť klientské licencie podľa príplatkov uvedených nižšie. Pri prevádzke KIS v sieti sa môže k serveru pripojiť súčasne toľko
užívateľov, koľko je zakúpených klientskych licencií. V cene licencie na program KIS KODAS je zahrnutá inštalácia programu
u užívateľa, zaškolenie (cca 1 hod na 120 € základnej ceny programu) a inštalačné médium.
SIEŤOVÉ PRÍPLATKY:

30 % za 1 klientsku licenciu
50 % za 5 klientskych licencií
80 % za 10 klientskych licencií
UDRŽIAVACÍ POPLATOK je 10% z aktuálnej cenníkovej ceny programov, platí sa ročne od druhého roku používania programov.
Len zákazník, ktorý má zaplatený Udržiavací poplatok má nárok na technickú podporu: bezplatné legislatívne úpravy, nové
verzie programov, telefonické konzultácie a Spravodaj.
Za programy pre BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO zákazník neplatí Udržiavací poplatok a legislatívne úpravy sú za úhradu.
ZĽAVY:

3 % z ceny pri jednorazovom nákupe nad 650 €
6 % z ceny pri jednorazovom nákupe nad 1 650 €
30 % z ceny pri druhom nasadení (školenie nie je v cene)
50 % z ceny pri ďalšom nasadení (školenie nie je v cene)
LICENČNÁ ZMLUVA užívateľovi garantuje podporu pri prevádzke a rozvoj programového vybavenia. Za úhradu vykonávame
zmeny a úpravy programov na základe požiadavky, rozširovanie pôvodne zakúpených programov o nové agendy, odstraňovanie
závad v databázach po havárií, riešenie neštandardných stavov a ďalší servis (reinštalácie, zmeny konfigurácie...).
ZÁRUKA na programové vybavenie KIS KODAS je 2 roky.
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