Řešení pro vaše
podnikání
obchod – účetnictví – ekonomika
20 let vyvíjíme a zajišťujeme podporu internetovému systému WAK INTRA. Využijte jeho vlastnosti a
nabídněte svým zákazníkům nezávislost a Vámi zpracované informace v každém okamžiku.

Vaše každodenní agenda?
www.wakintra.cz

Předávání dokladů

Konzultace se zákazníky

Zpracování účetních dokladů

Poskytování výsledků

Sledování legislativy

Starost o vlastní počítače a software

Zálohování

Poskytování informací

WAK INTRA
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Spolupráce – šetří prostředky
www.wakintra.cz

Zákazník
-

on-line přístup k dokladům
on-line pořizování dokladů

Účetní
-

on-line kontrola dokladů
on-line zpracování dokladů
on-line výkazy

WAK System
-

WAK INTRA

systém WAK INTRA
rychlý přístup k systému po páteřní internetové síti
profesionální zálohování
aktuální hardware a OS a SQL

2020 ©

Sdílení, pro které vše máte
www.wakintra.cz

Zařízení

Zařízení

PC, Notebook,
Tablet, mobil

PC, Notebook,
Tablet, mobil

Zákazník

Internet
Přístup odkudkoliv

Účetní

Internet
Přístup odkudkoliv

Internetový prohlížeč

Internetový prohlížeč

on-line přístup k dokladům
on-line pořizování dokladů

on-line kontrola dokladů
on-line zpracování dokladů
on-line výkazy

WAK INTRA

.
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Vlastnosti, které jsou výhodou
www.wakintra.cz

Kompletní agenda nejen pro vás
-

vedení zakázek

-

účetní doklady

-

faktury vydané

-

sklady

-

faktury přijaté

-

majetek

-

pokladní doklady

-

personalistika

-

výpisy

-

mzdy

Přístup
-

bez instalace jak na straně
zákazníka, tak na straně účetního

-

zákazníka odkudkoliv

-

účetních odkudkoliv – home office
bez nákladů a bez starostí

Provoz
-

pouze pomocí funkčního internetového
prohlížeče – Google Chrome, MS Edge

-

Dostupnost
Provoz

Nezávislost
-

na použitém zařízení

-

na operačním systému

30

(Windows, Mac, Android)
-

na software pro terminálový
přístup

Přístup

Sdílení

Sdílení
-

dat se zákazníkem

-

práce se zákazníkem

profesionální zálohování

WAK INTRA
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Není nic jednoduššího
www.wakintra.cz

Krok 1

Krok 3

Krok 5

www.wakintra.cz

Vznik účetní jednotky

Přístup v režimu
24/7/365

WAK INTRA

Krok 2

Krok 4

Registrace požadavku
přístupu do účetní jednotky

Vstup do účetní
jednotky

2020 ©

Řešení pro Vaše úspěšné podnikání
www.wakintra.cz

Automatizace účtování
Nastavení předkontací plně
automatizuje zaúčtování dokladů.

Home office bez starostí
Nemusíte řešit HW a SW nastavení pro
vzdálený přístup odkudkoliv a bez nutnosti

terminálových přístupů – bez nákladů.

Přisponkování dokladů
Evidence dokladů obsahuje přímou

Nabídněte více
Všechny vlastnosti mohou využívat Vaši klienti.

evidenci dokumentů.

Importy dokladů
Importy dat z externích
systémů – dávkově i on-line.

Chytré výkazy
Export dat do excelovských sešitů
s možností přímé aktualizace.

Platíte kolik zaúčtujete
Měsíční platby přístupu za
skutečně účtované doklady
klientů.

Cena
Cena využití systému je odvozena
od počtem zpracovávaných
dokladů.
Již od 3,- Kč za doklad

WAK INTRA
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Děkujeme za pozornost
wakintra.cz

WAK System, spol. s r.o.
Petržílkova 2564/21
Praha 5 - Stodůlky

Kontaktujte nás
waksystem@waksystem.cz

WAK INTRA

+420 251 612 552

www.waksystem.cz
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