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Lätt att hitta i Corbis

Mer än bara ett
bokföringsprogram!
Ett integrerat, utbyggbart
administrativt system
för både större och
mindre företag.
Guide-systemet gör det lätt att hitta i Corbis.
Tydliga knappar för alla vanliga funktioner.

Lätt att göra egna inställningar

Lätt att ställa in kontoplanen

Alla systeminställningar är lätt åtkomliga. Du bestämmer
själv hur Corbis ska fungera vid t ex verifikationsinmatningen.

Inställningar ändras genom att klicka på önskad funktion.
Corbis levereras med 5 färdiga kontoplaner, som fritt kan
ändras eller kompletteras.

Verifikationsinmatning

Enkel, snabb och säker kontering

Kontoplanen alltid framme. Komplettera med ev. nya konton
under pågående verifikationsinmatning.
Klicka på kontot och det läggs in. Snabbkontosökning.
Momsknappar som både kan lägga på och dra av moms.
Miniräknare och beräkningsknappar.
Verifikationsmallar för förenklad inmatning.
Autokonteringar.
Import av verifikationer.
Fri transaktionstext.
Specifikationskod för t ex fakturanummer eller kvantiteter.
Ändring av ej uppdaterade verifikationer.
Korrigering av uppdaterade verifikationer.
Alla inmatade verifikationer kan visas i ett listfönster och
sorteras efter t ex datum eller verifikationsbeteckning.

För både Windows och Macintosh.
Finns med enbart bokföring (i tre nivåer)
eller i kombination med fakturering, order,
lager, kund- och leverantörsreskontra.
Pris från 1200:- plus moms.
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Resultat översikt

Corbis versioner

Corbis Bokföring finns i tre nivåer: B1, B2 B3.
B1 är enklast, men innehåller alla grundläggande funktioner
för bokföringen. B3 innehåller flest utökade funktioner.
Alla företagsfiler är helt identiska för alla versioner, vilket
innebär att du kan byta till en annan version utan att behöva
ändra några data. Du kan även byta mellan Windows och
Macintosh eftersom datafilerna är helt kompatibla.

Översikt direkt på skärmen av balans, resultat, nyckeltal
och saldon. Kontoanalys till skärm eller skrivare.

Corbis B3 kan även levereras med helt integrerad fakturering
och kund/leverantörsreskontra.
Med fakturering kan du mata in och skriva ut kundfakturor.
Med reskontra kan du bokföra fakturor samtidigt som de
matas in i programmet och bevaka och registrera betalningar.

Rapportutskrifter
Funktioner i version

Omfattande urval av färdiga men flexibla rapporter.
Momsrapporten varnar för felaktiga belopp.
Sökmallar för rapporter efter t ex konto- eller ver.beteckning.
Export till kalkylprogram för analyser.

Budget
Budget och budgetsimulering.
Automatisk överföring av budget från föregående år.
Import och export av budget från och till kalkylprogram.

Bokslut
Föregående års verifikationer tillgängliga under bokslutsarbetet.
Bokslutssimuleringar. Skriver ut färdig SRU-blankett.
Export av SIE-fil – t ex till skatteprogram.
Automatisk överföring av utgående balanser.

För mer information ring oss
eller gå in på vår hemsida!

B1 B2 B3

Obegränsat antal företag
Omfattande urval av färdiga rapporter
Bokslutsrapporter (Balans/Res.räkning)
Räkenskapsutdrag SRU
Översikt av balans/resultat på skärmen
Export/import av SIE typ 2 och 4






















Autokonteringar
Verifikationsmallar
Fri transaktionstext
Korrigering av verifikationer
Beräkningsknappar för t ex moms





































Budget
5 ver.nummerserier (valbart)
Specifikation/kodning av transaktioner
Underkonton
Reverserande verifikationer
Utökade beräkningsknappar vid ver.inmatn.
Rapportgenerator (sökmallar)
Mängdberäkning i kontoutdrag
Objektredovisning (avdelningar och projekt)



Koncernredovisning



Priser

130101

Corbis B1
Corbis B2
Corbis B3

1200:1500:1800:-

Corbis B3 med reskontra
Corbis B3 med fakturering, reskontra
Corbis B3 med order, lager, fakturering, reskontra

2200:2600:3200:-

12 månaders fri telefonsupport ingår i programpriset.
Moms tillkommer.
Ring oss om du vill ha en demoversion av Corbis!
Du kan även ladda hem en demo från www.corbisoft.com
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