
Tájékoztató az Armada bérprogramról

„Drágáim!

Én már 25 éve ülök számítógép előtt és nekem nem 
mindegy, hogy mivel számfejtek bért!
 

Érezzétek jól magatokat munka közben is!
Persze ehhez tényleg kell az Armada!
Nézzétek csak meg!”
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Bérprogram a Könyvelness-hez

Milyen bérprogramot használj? 

A  Könyvelness  olyan  olcsó,  hogy  az  árba  nem  fér  bele  egy  bérprogram,  ezért  együttműködő 
partnerünk kiváló bérprogramját ajánljuk hozzá, méghozzá kedvező áron. 

Ha könyvelőirodádba szeretnél bérprogramot, akkor az  Armada Bérprogramot  még kedvezőbb áron 
kapod, ha a Könyvelness-nél rendeled meg Könyvelness-szel együtt.

Össze van kapcsolva a Könyvelness-el?

Bár az Armada Bérprogram nem Könyvelness termék, logikailag össze van kötve a Könyvelness-szel, 
hogy  a  bérszámfejtett  könyvelési  tételek  egyszerű  adatfogadással  könyvelhetők  legyenek  a 
Könyvelness könyvelőprogramban.

Kitől kell megrendelnem?

A bérprogramot a Parallel Kft. szállítja a Könyvelness ügyfeleknek. Ha már rendelkezel Könyvelness 
könyvelőirodai  programmal,  akkor  bérprogram rendelésedet  küldd  e-mail-ben a  Könyvelness-hez, 
hogy továbbítsuk az Armada Bérprogram ügyfélszolgálatához!

Miért választják az Armadát?

Barátságos és elérhető ügyfélszolgálat

Nálunk nem kell felárat fizetni azért, hogy segítséget kapjon. Az Armada telefonos ügyfélszolgálat  
minden szoftverhez díjmentesen jár!

Könnyű kezelhetőség

Azért, mert nem csak ígérjük, hogy egyszerű, hanem az Armada programoknak valóban barátságosan 
könnyű a kezelése!

Gyors törvénykövetés

Azért,  mert  rendszeresen  a  leggyorsabbak  vagyunk  abban,  ahogyan  az  újévi  és  az  évközi 
törvényváltozások  következtében  felmerült  igényeket  elhelyezzük  a  szoftverben.  Az  Újév  első 
munkanapján  már  garantáltan  az  újévi  bérprogrammal  számfejthet  és  léptethet  ki  dolgozót  a 
felhasználó.

Egyszerű és gyors szoftverfrissítés

Azért, mert a szoftverfrissítéshez nem kell számítástechnikai szakértelem, az internetről egyszerű a 
legfrissebb verzió telepítése.

Visszafizetési garancia

Azért,  mert  az első három hónapban visszafizetjük a program árát,  ha felhasználónk elégedetlen 
lenne vele.

Előre garantált szoftverfrissítési díj

Azért, mert garancialevél biztosítja Önt arról,  hogy a szoftverfrissítési  díjak kordában maradnak a 
következő 3 évben.
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Armada Bér 2013 és TB program

Bér, bérpótlék, költségtérítés, osztalék, önálló tevékenység, kafetéria és amit még számfejteni 
szoktak.
Munkaügyi nyilvántartás.
START kártyás dolgozók kezelése.
EKHO-s és egyszerűsített foglalkoztatás kezelése.
Dolgozó több jogviszonyának kezelése.
Munkaidőkeret kezelés.
Csoportos gyors számfejtés vagy egy-egy személy számfejtése.
Társadalombiztosítási ellátások kezelése. (A TB-s verzióban)
Gyakorlatias számfejtési megoldások.
Elektronikus bevallások.

Különböző jogviszonyok automatikus kezelése

Munkaviszonyban állók, tagok, egyéb jogviszonyban tevékenykedők több ágon (bér, költségtérítés, 
osztalék, önálló tevékenység stb.) történő teljes körű jövedelemelszámolása a jogviszonyra vonatkozó 
szabályok figyelembevételével.

Könnyű számfejtés

A  dolgozóra  vonatkozó  legfontosabb  alapvető  adatok  (besorolási  bér,  bérezési  forma,  bérpótlék, 
költségtérítés, …), továbbá a foglalkoztatás módjának egyszeri bevételét követően a továbbiakban a 
program különféle jövedelem-, adó- és járulék-elszámolási feladatot automatikusan végez.
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Bér és TB program

Gyors elszámolás

A  csoportos  elszámolás  lehetővé  teszi,  hogy  a  távollétek  felvitele  után  egy  gomb lenyomásával 
elkészüljön valamennyi dolgozó számfejtése. 
Dolgozónkénti  számfejtéssel  különleges  kifizetések,  kilépő  dolgozók,  s  egyéb  külön  elszámolást 
igénylő esetek kezelhetők.

Nincs több kézzel vezetett nyomtatvány

Alkalmazásával  az  időigényes  kézi  feldolgozás  megszűnik,  mert  a  kötelezően  vezetendő 
nyilvántartásokat automatikusan elkészíti akár PDF, HTML vagy XLS formátumban is.
Nyomtassa ki a kilépő dolgozó valamennyi dokumentumát egyetlen összefoglalt nyomtatással.

Adatátadás, adatátvitel

Elektronikus havi személyenkénti elektronikus bevallás.
Utalandó  bérek  GIRO  rendszer  szerinti  átutalás  fájlban  és  többféle  banki  terminálprogram 
formátumában is.

Kapcsolat a Főkönyvvel

Az Armada Bér használható önállóan vagy a Főkönyvi modullal rendszerbe kötve. Ez utóbbi esetben 
az  elszámolt  adatok  egyszeri  mintakontírozás  után  bármely  hónapban,  újabb  kontírozás  nélkül 
feladhatók Armada vagy más főkönyvi modul számára. Az „idegen” főkönyvi modulnak alkalmasnak 
kell lennie a feladott adatok fogadására. 

Elektronikus bevallások

Az Szja a Bérprogram adataira támaszkodva előállítja az év végi személyi adóbevalláshoz szükséges 
dokumentumokat.  Az  Szja  modult  díjmentesen  biztosítjuk  azoknak,  akik  az  Armada  Bérprogram 
felhasználói.

Kényelmes áttérés

Év közben is bármikor, biztonságosan áttérhet Armada bérprogramra!
Az  Armada  programok  díjmentes  funkciókkal  vannak  ellátva  azért,  hogy  ön  importálhassa  más 
bérprogramokból a dolgozókat és a számfejtett béreket - ezt az adatok migrációjának nevezzük.

Az Armada adatimporttal rendkívül gyors az áttérés Armada bérprogramra. Ön azt is megteheti, hogy 
mondjuk  a  9.  hónapban  lecseréli  régi  programját,  s  az  Armada  Bér  programhoz  járó  Armada 
Adóbevallás programmodullal készíti el a cég adóbevallását annak ellenére, hogy az év előző részében 
nem Armadával dolgozott. Természetesen korábbi szoftverétől elvárt legalább annyi tudás, hogy Excel 
táblázatba ki tudja küldeni fontosabb adatait.

Az Armada beszerzés alkalmával kérjen további tájékoztatást az adatimport lehetőségeiről.
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Szolgáltatás

Armada Ügyviteli szoftverekhez adott szolgáltatások

Telepítési útmutató.
Elektronikus kézikönyv.
12 hónap telefonos szoftverkezelési tanácsadás.
Letölthető szoftverfrissítés.
Letölthető frissített elektronikus kézikönyv.
Szoftverfrissítési hírlevelek.
NAV igazolás (bizonyos szoftvereknél).
Oktatás a szoftver használatára egy alkalommal a Parallel oktatótermében előre egyeztetett Armada 
oktatási napon vagy internetes távoktatás a szoftver használatára távoktatással egy alkalommal.
Szoftverhasználati tanácsadás egyedi felhasználói esetekre telefonon és e-mailben.
Kedvezményes részvétel program és törvényismereti Armada szemináriumok.

Kérdések és válaszok

Működik az Armada számítógép hálózaton?

Igen és a szoftver vásárlási ára független a felhasználók számától.

Gyors gép kell hozzá?

Az  Armada  programok  nem  falják  fel  a  számítógép  erőforrásait,  így  viszonylag  régebbi 
számítógépeken és régebbi Windowson is futnak, csakúgy mint a jelenlegi legújabbon.

Könyvelness Kft. 
Székhely: 1039, Budapest Bálint György utca 17. III. emelet 10.
Telefon: +36 70 5482290 
Weboldal: www.konyvelness  .  hu  
E-mail: info  @konyvelness.  h  u  
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