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Regnskabsprogram REGNEX 12 Licens
DKK 1.437,50

Regnskabsprogrammet REGNEX
Hvad er Regnskabsprogrammet REGNEX
REGNEX er et regnskabsprogram udviklet specielt til foreninger, ivÃ¦rksÃ¦ttere, nystartede virksomheds ejere
og til smÃ¥ firmaer generelt. Regnskabsprogrammet lÃ¸ser alle de opgaver, der er i forbindelse med lovpligtig
regnskabsfÃ¸relse. Herunder kassekladder, bogfÃ¸ring og moms, samt indberetning til selvangivelsen. Der
kan let udskrives fakturaer. Hertil kommer budget og statistik funktioner, der giver det store og informative
overblik, sÃ¥ Ã¸konomien bedre kan styres.
REGNEX er baseret pÃ¥ Excel, som er en del af Microsoft Office pakken, som gÃ¸r regnskabsprogrammet
nemt og hurtigt at komme i gang med. Programmet er intuitivt, med vejledninger hele vejen igennem, og
derfor ligetil at bruge i dagligdagen.
Â
Derfor skal du vÃ¦lge Regnskabsprogrammet REGNEX
REGNEX er et sÃ¦rdeles brugbart og praktisk regnskabsprogram, der kan alt det et regnskabsprogram skal
kunne. Vil du hurtigt i gang og udarbejde regnskab pÃ¥ den nemme mÃ¥de, sÃ¥ vÃ¦lg REGNEX. PrÃ¸v
Regnskabsprogrammet Excel GRATIS i 30 dage KLIK her!
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Hovedfunktioner
â€¢Â Â Â Vejledninger, herunder blokering for fejlindtastninger og advarsler om mulige fejlindtastninger.
â€¢Â Â Â Poster (kassekladde) med drifts-, aktiv- og passiv konti, samt mellemregningskonto og validering.
â€¢Â Â Â Faktura med trÃ¦k fra varekartotek, generel- og varelinje rabat, samt mulighed for informative
tekster.
â€¢Â Â Â Faktura med trÃ¦k fra varekartotek, generel- og varelinje rabat, samt mulighed for informative
tekster.
â€¢Â Â Â Debitor (kunde) kartotek med debitor styring, samt registrering af Ã¸nske om nyhedsbreve.
â€¢Â Â Â Ydelser (vare) kartoteker med indkÃ¸bs- og salgspriser, samt dÃ¦kningsbidrag og dÃ¦kningsgrad.
â€¢Â Â Â Konti (kontokort) med periodiserede detaljer, i form af posters mÃ¥nedsplacering.
â€¢Â Â Â Noter med de mest alm. af- og nedskrivninger metoder, samt en samlet status- og oversigts del.
â€¢Â Â Â Balance (drift) med noter, periodiserede detaljer i form af posters periode placering, samt budget.
â€¢Â Â Â SKAT Balance med periodiserede detaljer i form af posters periode placering, samt revisor
omposteringer.
â€¢Â Â Â SKAT Selvangivelse med nÃ¸jagtig samme opbygning, felter og tekster som hos SKAT â€“ let
indberetning.
â€¢Â Â Â SKAT Momsefterangivelse med samme opbygning, felter og tekster som hos SKAT â€“ let
indberetning.
â€¢Â Â Â Statistikker og info felter generelt pÃ¥ alle vÃ¦sentlige omrÃ¥der, med alle de mest alm. nÃ¸gletal.
Â
Kombiner Regnskabsprogrammet REGNEX
REGNEX er en del af SUITEX familien og kan derfor kombineres med bl.a.
KASSEX (kasselÃ¸sning),
LOENEX (lÃ¸nadministration),
MEDADEX (tid, kÃ¸rsel og
udlÃ¦g) og BUDGEX (budgettering).
REGNEX kan ogsÃ¥ med fordel bruges i samarbejde med en SUITEX revisor.
Â
Systemkrav for Regnskabsprogrammet REGNEX
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Hardware: PC med 2 GHz eller hurtigere processor (CPU) med 3 eller 4 kerner, og 2 GB RAM (4 GB
anbefales).
Software: MicrosoftÂ® styresystem og MicrosoftÂ® Excel 2007 eller nyere.

Â
Vendor Information
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