OFERTA DGCS S.A.
OPROGRAMOWANIE

Szanowni Państwo,
Poniżej znajdziecie opis naszych usług w zakresie
oprogramowania dla firm i biur rachunkowych.
Szczególną uwagę poświęcamy pakietom, dzięki
którym uda się Państwu zaoszczędzić nawet do
50% wydatków na oprogramowanie. Istnieje także
możliwość zakupu pojedynczych modułów. Przy
zakupie oprogramowania gwarantujemy Państwu
trzymiesięczne bezpłatne wsparcie techniczne.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi
produktami.

OPROGRAMOWANIE

WIOSENNA PROMOCJA
DGCS S.A.

- 20 %
NA PEŁNE WERSJE
WSZYSTKICH PROGRAMÓW
I ROZSZERZEŃ DGCS S.A.

OFERTA WAŻNA
03.04.2018-23.04.2018
PROMOCJA NIE ŁĄCZY SIĘ
Z INNYMI PROMOCJAMI
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OPROGRAMOWANIE
DGCS S.A.
Wieloletnie doświadczenie w takich obszarach
biznesowych jak: doradztwo gospodarcze, usługi
finansowo-księgowe, zarządzanie personelem,
pozwoliło nam na stworzenie nowoczesnego
oprogramowania dla firm, biur rachunkowych oraz
dedykowanych rozwiązań DGCS ERP.

FUNKCJE PAKIETÓW
FIRMA I MAŁA FIRMA
wspólna baza danych dla wszystkich modułów,
szybkie przełączanie pomiędzy modułami
konfigurowanie wyglądu systemu pod użytkownika,
praca w sieci lokalnej i przez Internet (zastosowanie
szyfrowanych kanałów komunikacji)
możliwość zapisywania dokumentów i raportów do
najbardziej popularnych formatów: XLS, CSV, PDF i
wysyłania ich bezpośrednio z programu na wskazany
adres e-mail
pobieranie danych klientów z GUS na podstawie
wprowadzonego NIP
możliwość sprawdzenia czy firma jest czynnym
podatnikiem VAT
wysyłka e-Deklaracji i plików JPK w cenie

PAKIET
MAŁA FIRMA
Kupując pakiet Mała Firma płacicie
Państwo 51% mniej niż w przypadku
zakupu pojedynczych modułów!

1590,00 ZŁ
1272,00 ZŁ
* Cena za 3 stanowiska

KPIR
MAGAZYN
KADRY I PŁACE
E-DEKLARACJE
DELEGACJE/KILOMETRÓWKA
ŚRODKI TRWAŁE

PAKIET
FIRMA
Kupując pakiet Firma płacicie Państwo
48% mniej niż w przypadku zakupu
pojedynczych modułów!

1990,00 ZŁ
1592,00 ZŁ
* Cena za 3 stanowiska

KSIĘGA HANDLOWA
MAGAZYN
KADRY I PŁACE
E-DEKLARACJE
DELEGACJE/KILOMETRÓWKA
ŚRODKI TRWAŁE

FUNKCJE PAKIETÓW DUŻE
BIURO I MAŁE BIURO

wspólne bazy danych dla wszystkich modułów
szybkie przełączanie pomiędzy modułami
wielofirmowość (obsługa wielu firm)
konfigurowanie wyglądu systemu pod użytkownika
praca w sieci lokalnej i przez Internet (zastosowanie
szyfrowanych kanałów komunikacji)
możliwość zapisywania dokumentów i raportów do
najbardziej popularnych formatów: XLS, CSV, PDF
i wysyłania ich bezpośrednio z programu na
wskazany adres e-mail
wysyłka e-Deklaracji i plików JPK
możliwość sprawdzenia czy firma jest czynnym
podatnikiem VAT

PAKIET
MAŁE BIURO
Kupując pakiet Małe Biuro płacicie
Państwo 60% mniej niż w przypadku
zakupu pojedynczych modułów!

1690,00 ZŁ
1352,00 ZŁ
* Cena za nieograniczoną liczbę stanowisk

KPIR
KADRY I PŁACE
FAKTUROWANIE
DELEGACJE/KILOMETRÓWKA
RYCZAŁT
KPIR RR
ZBIORCZE E-DEKLARACJE
ŚRODKI TRWAŁE

PAKIET
DUŻE BIURO
Kupując pakiet Duże Biuro płacicie
Państwo 59% mniej niż w przypadku
zakupu pojedynczych modułów!

2590,00 ZŁ
2027,00 ZŁ
* Cena za nieograniczoną liczbę stanowisk

KPIR
KSIĘGA HANDLOWA
KADRY I PŁACE
FAKTUROWANIE
DELEGACJE/KILOMETRÓWKA
RYCZAŁT
KPIR RR
ZBIORCZE E-DEKLARACJE
ŚRODKI TRWAŁE

DGCS SYSTEM ROZSZERZENIA
szereg funkcjonalności które nie tylko
wzbogacają ofertę DGCS ale też uzupełniają
współpracę z innymi programami:

IMPORT Z SUBIEKTA
IMPORT Z KAMSOFT
EKSPORT PLIKÓW CSV DO
FORMATU UNILEVER
ANALIZY I RAPORTY
ZAAWANSOWANE
WSPÓŁPRACA Z PORTALAMI
AUKCYJNYMI I E-SKLEPAMI
BEZPIECZNE DANE, MOBILNA
FAKTURA, CRM

DGCS SYSTEM - ROZSZERZENIA
IMPORT Z SUBIEKTA
Moduł Import z Subiekta umożliwia automatyczne
księgowanie dokumentów z programu Subiekt GT.
Aby umożliwić automatyczne księgowanie należy w
programie Subiekt GT wygenerować plik ustawiając
formę pliku do Biura Rachunkowego.
Następnie przesyłamy go do osoby pracującej na
programie DGCS System i importujemy w opcji:
Księga / Dziennik → Księguj dokumenty z Subiekta
(EDI++) → wówczas otworzy się okno, w którym
należy wskazać położenie pliku i wybrać opcję OK
po czym nastąpi import danych.

400,00 ZŁ
320,00 ZŁ
* Cena pełnej wersji

Automatycznie księgowane są prawie wszystkie
dokumenty, jakie mogą być przenoszone w pliku
EDI++.
W celu przeprowadzenia importu z pliku EDI++
należy na początku wykonać podstawowe elementy
konfiguracyjne.

DGCS SYSTEM - ROZSZERZENIA
IMPORT Z KAMSOFT
Moduł Import z Kamsoft umożliwia automatyczne
księgowanie dokumentów z pliku DBF
wygenerowanego w oprogramowaniu do obsługi
aptek firmy Kamsoft.
Aby umożliwić automatyczne księgowanie należy
w programie Kamsoft wygenerować plik ustawiając
formę pliku do Biura Rachunkowego.
Po wygenerowaniu pliku należy go przesłać do
osoby pracującej na programie DGCS System, która
wykona import dokumentów korzystając z opcji:
[ Księga/Dziennik] → [Księguj dokumenty z
KAMSOFT].

500,00 ZŁ
400,00 ZŁ
* Cena pełnej wersji

W celu przeprowadzenia importu z pliku DBF należy
na początku w menu [Słowniki] → [Wzorce
księgowania] zdefiniować odpowiednie wzorce
księgowani.

DGCS SYSTEM - ROZSZERZENIA
EKSPORT PLIKÓW CSV DO
FORMATU UNILEVER
Specjalnie dla kontrahentów firmy UNILEVER
została przygotowana nowa funkcjonalność
programu DGCS System. Dotyczy ona
przekazywania wymaganych danych w plikach csv.
Rozszerzenie „Eksport plików CSV do formatu
Unilever” wykonuje zapis plików wymaganych wg.
specyfikacji Unilever do formatu CSV. Możliwe jest
wyeksportowanie plików do zasobów lokalnych
(dysk komputera) lub umieszczenie ich na
wskazanym serwerze FTP.

1000,00 ZŁ
800,00 ZŁ
* Cena pełnej wersji

Eksportowane są pliki:
CUSTOMER.CSV
DOCUHEAD.CSV
DOCUPOSI.CSV
DOCUHEAD.CSV
PRICLIST.CSV

DGCS SYSTEM - ROZSZERZENIA
BEZPIECZNE DANE
Bezpieczne dane to dodatkowy moduł służący do
automatycznego tworzenia kopii baz danych w
programach DGCS System.

200,00 ZŁ
160,00 ZŁ
* Cena pełnej wersji

Aplikacja umożliwia ustawienie indywidualnego
harmonogramu wykonywania kopii zapasowej dla
każdej bazy. Istnieje również możliwość ręcznego
wykonania kopii zapasowej.
Bezpieczne dane to moduł, który działa w oparciu o
tzw. „magazyny kopii zapasowych”. Umożliwia
wykonywanie kopii w wybranym przez użytkownika
miejscu. Kopie gromadzone mogą być np:
– w lokalnym folderze znajdującym się na dysku
komputera,
– dysku zewnętrznym,
– na serwerze plików FTP
– na koncie aplikacji Dropbox (wykonywanie kopii
baz na bezpiecznym serwerze zewnętrznym).

DGCS SYSTEM - ROZSZERZENIA
SYNCHRONIZACJA ZE SKLEPAMI
I PORTALAMIA AUKCYJNYMI
- Synchronizacja z portalem aukcyjnym
- Synchronizacja z KQS.Store
- Synchronizacja ze sklepem eShop
- Synchronizacja ze sklepem Magneto
- Synchronizacja ze sklepem PrestaShop
- Synchronizacja ze sklepem OsCommerce
- Synchronizacja ze sklepem ZenCart
- Synchronizacja ze sklepem SoteShop
- Interakcja ze sklepem internetowym Shoper

160,00 ZŁ
128,00 ZŁ
* Cena pełnej wersji

KADRY, PŁACE ZUS PRO DLA
BIUR RACHUNKOWYCH
Program komputerowy umożliwiający
kontrolowanie i kompletowanie informacji
kadrowych oraz wyliczanie płac, rozliczanie się
z ZUS i US pracowników / zleceniobiorców /
właścicieli. Program tworzony przy aktywnym
udziale ekspertów działu kadr Biura
Rachunkowego firmy DGCS SA, podpowiada
konieczne do wykonania kroki, co znacznie
ułatwia pracę z programem. Jest także na
bieżąco aktualizowany do obowiązujących
przepisów

KPIR DOS/WINDOWS:
Umożliwia prowadzenie podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów. Pozwala w sposób
zgodny z Ustawą o Rachunkowości rozliczać
podatników: vatowców, ryczałtowców, a także
firmy w Biurze Rachunkowym. W programie
istnieje możliwość prowadzenia do 100 firm.
Program został dostosowany do pracy
na systemach Windows 64-bitowych.

800,00 ZŁ
640,00 ZŁ
* Cena pełnej wersji

PŁACE DOS/WINDOWS:
Program do prowadzenia pełnej rachuby płac.
Przenosi dane i współpracuje z programem
Płatnik ZUS. Wyposażony w moduł Umowy –
Zlecenie, Wzory Umów. Bez ograniczeń
związanych z ilością prowadzonych pracowników.
Polecany także do biur rachunkowych bowiem
umożliwia prowadzenie do 100 niezależnych
podmiotów oraz pracuje w sieciach
komputerowych bez dodatkowych opłat. Program
został dostosowany do pracy na systemach

800,00 ZŁ
640,00 ZŁ
* Cena pełnej wersji

Windows 64-bitowych.

MAGAZYN MULTI DOS/WINDOWS
Obsługuje do 100 magazynów. Potrafi
sygnalizować przekroczenie stanów krytycznych
w magazynie, uwzględnia rezerwacje.
Obsługuje towary wg różnych zasad: standard,
FIFO, LIFO i średnia ważona. Potrafi obliczyć stan
magazynu na określony dzień oraz przeprowadzić
inwentaryzację. Obsługuje opakowania zbiorcze,
zwrotne oraz lokalizację towaru.

800,00 ZŁ
640,00 ZŁ
* Cena pełnej wersji

DGCS ERP
Każde wdrożenie jest wdrożeniem
indywidualnie dopasowanym do potrzeb
klienta, dlatego też cena wdrożenia jest
mimo wszystko kwestią bardzo
indywidualną i zależną od czynników
takich jak: ilość użytkowników, modułów
oraz złożoność aktualnego systemu w
firmie klienta oraz złożoności i
funkcjonalności produktu końcowego.

WYGODNY INTERFACE
ZGODNY Z PRZEPISAMI
PRAWA
EFEKTYWNY I SKUTECZNY
INNOWACYJNY
OPTYMALIZUJĄCY KOSZTY

DGCS ERP
DGCS ERP to zintegrowany system
wspomagający zarządzanie
przedsiębiorstwem. Składa się z
modułów integrujących informacje na
wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa
i we wszystkich obszarach zarządzania.

Sprawnie łączy ze sobą planowanie, gospodarkę
magazynową, zakupy, sprzedaż, księgowość
finansową i zarządczą, finanse, środki trwałe, kadry
i płace, produkcję. Pozwala na optymalne
wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie
procesów biznesowych zachodzących w
przedsiębiorstwie.
Jest niezwykle elastyczny, a dzięki wykorzystaniu
najnowszych technologii umożliwia dopasowanie
wszystkich funkcjonalności do specyfiki danego
przedsiębiorstwa.
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DZIĘKUJEMY I
ZAPRASZAMY:
INFO@DGCS.PL
WWW.DGCS.PL
62-735-62-98

