
ZÁKLADNÍ POPIS

 • minimalizace chyb díky přímému propojení účetních a zdrojových dokladů
 • přehledné výstupy pro ekonomický controlling a manažerské rozhodování
 • předkontace umožňující automatické účtování a rozúčtování dokladů ze všech 
částí systému
 • agendy Žádostí o zaúčtování, Saldokonta a Hlavní knihy umožňují důslednou 
kontrolu zaúčtování
 • nabízí všechny zákonem definované účetní výkazy s výstupem do MS Excel nebo 
Open Office i s možností definice vlastních výkazů
 • provedené uzávěrky lze opakovat 
 • funkce pro úhrady dokladů vzájemnými zápočty
 • doklady pro vedení vnitropodnikového účetnictví a interních účetních zápisů, 
doklady Reverse Charge pro zdanění dokladů vystavených v tomto režimu
 • podpora elektronického schvalování dokladů
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PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE:

Modul poskytuje větší prostor pro globální kontroly zaúčtovaných dokladů, finanční pláno-
vání a řízení cashflow. Prvotní doklady jsou provázány s účetnictvím již při svém vystavení. 
Automatické zaúčto vání dokladů z účetních i všech ostatních agend zajišťuje propracovaný 
systém předkontací. Pomocí snadného rozúčtování je možné sledovat výnosy a náklady na 
jednotlivá střediska, obchodní případy, zakázky a projekty.

Elektronizace některých evidencí výrazně snižuje tisk a oběh papírových dokladů. Pomocí 
měsíčních, ročních uzávěrek, blokací a auditací dokladů lze důsledně zabezpečit data proti 
nežádoucím zásahům ostatních uživatelů.

ÚČETNICTVÍ



 • uživatelsky definovatelné fiskální období
 • blokace a auditace dokladů za uzavřené období
 • automatické párování zaúčtovaných dokladů do souvztažných skupin 
s přehledným zobrazením
 • funkce pro kontrolu prvotních knih dokladů proti zaúčtování s možností kontroly 
zpětně k datu
 • typy příjmů a výdajů pro jednoduché zaúčtování dokladů pracovníky, kteří 
neovládají účetnictví
 • evidence DPH, včetně podání elektronického přiznání
 • evidence pro Intrastat a elektronická podání Intrastat
 • podpora cizích měn a výpočtů kurzových rozdílů
 • možnost aktualizace kurzovních lístků z internetu
 • možnost vedení účetnictví více firem
 • bohatá sada výstupů a přehledů pro management firmy 
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Více informací naleznete na: www.abra.eu/moduly/ucetnictvi
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FUNKCE A VLASTNOSTI

REFERENCE:
Zdeňka Slámová, Potamon GTS a.s.

Účetní zápisy v systému ABRA G3 mohou obsahovat prakticky libovolné množství dimenzí. 
Díky tomu mohu přímo v systému zvládnout veškerý složitý reporting vyžadovaný zahraniční-
mi investory. Odpadla mi tak zdlouhavá ruční tvorba výkazů v prostředí MS Excel.
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