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PREDSTAVITEV

EKO računovodstvo

Prvi so vedno najboljši!
..K aj

imajo skupnega optimizacija delovnih procesov, skrb za okolje ter lagodje nelagodnih opravil?

podjetja

Biro BONUS..

verodostojno, brezpapirno, pravno veljavno
izmenjavo vseh poslovnih dokumentov – dokumentni sistem.

Zakaj potrebujem EKO računovodstvo?

Vsi smo za zeleno, le nihče noče ničesar prispevati k tej zgodbi. Zakaj bi, če od tega nimamo neposredne koristi? Poglejmo inovativno
storitev EKO računovodstvo podjetja Biro BONUS, s pomočjo katere bomo prispevali svoj
zeleni »da«, obenem pa optimizirali lastne delovne procese in s tem olajšali ter izboljšali
lastno računovodstvo.
Če govorimo o brezpapirnem računovodstvu,
se moramo najprej zavedati, da gre tukaj za
posodabljanje notranjih delovnih procesov s
prehodom v virtualno obvladovanje dokumentov in drugih poslovnih informacij. Z veliko optimizacijo delovnih procesov in materialnih
stroškov lahko dejansko spremenimo papirno
poslovanje v brezpapirno (EKO) poslovanje.
Brezpapirno računovodstvo je torej po meri
izdelana aplikacija za mala in srednja podjetja,
podjetnike in obrtnike. Gre za združitev poslovno-informacijskega sistema za poslovanje
in vodenje ter dokumentnega sistema za

EKO računovodstvo združuje vso potrebno programsko opremo za e-računovodstvo in brezpapirno poslovanje med podjetji, računovodstvom,
banko, davčno upravo in drugimi. Z verodostojnim in formalno pravno veljavnim brezpapirnim
elektronskim poslovanjem se ukinjajo papir, kuverte, fascikli, pregradni kartoni, mape in druga papirna galanterija. Zmanjša se uporaba sponk,
spenjačev in razpenjačev, markerjev in flomastrov
ter drugih pisal. Prav tako ni več velikih omar za fascikle, lesenih polic, odložnih map, dosjejov, polivinilastih vrečic in ovitkov ter drugih pisarniških
pripomočkov. Posledično se zmanjšuje tudi druga
okolju neprijazna tehnologija kot so tiskalniki, fotokopirni stroji, kartuše, rezalniki papirja in električne
povezave. Zaradi zmanjšanja biro-tehnične opreme se zmanjšuje tudi poraba električne energije
in nenazadnje v pisarnah pridobimo tudi več prostora za delo in gibanje. Vse to bistveno doprinaša
k ekološki razbremenitvi okolja, zato so se v
računovodskem podjetju Biro BONUS odločili za
poslovni model EKO računovodstvo.
Programski vmesnik »ebapan« je uspešno
povezal dva vrhunska programska sistema, kar
nam omogoča, da popolnoma brezpapirno obvladujemo nadzor nad prejetimi in izdanimi računi,
odprtimi terjatvami in obveznostmi, tekoče
spremljamo prihodke in stroške, imamo popolno
kontrolo nad zalogami materiala in blaga, obvladujemo e-banko in drugo. Preizkušeno elektronsko računovodstvo se je v dosedanji štiriletni
praksi pokazalo kot velika prednost.

Cenejše računovodstvo
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Tel.: +386 1 24 44 400
Faks: +386 1 24 44 410
spletni naslov: www.biro-bonus.si,
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Računalniške novice

Prihranimo lahko na stroških dela, saj bo dostop
do dokumentov oddaljen le za klik na namizju
računalnika. Če opravimo hitro analizo stroškov,
ugotovimo, da si s tem posredno zmanjšujemo
tudi strošek računovodstva.

Ostane nam več časa
Brezpapirno
računovodstvo
prihrani
ogromno časa, ki ga sicer namenimo iskanju,
urejanju in spremljanju poslovne dokument-

Eko

računovodstvo

acije. Te nam odslej ni več treba odnašati v
računovodski servis ter imeti s tem aktivnosti
in individualne odgovornosti. Brezpapirno
računovodstvo je 100-% virtualno obvladovanje vseh poslovnih dokumentov.

Povečanje učinkovitost delovnih mest
Brezpapirno računovodstvo bo povečalo
učinkovitost vseh delovnih mest, ki so kakorkoli povezana z administrativnimi procesi
podjetja – teh pa navadno ni malo. Podjetje Biro BONUS celo zagotavlja, da bomo ob
angažiranju enake delovne sile za ista opravila
porabili manj časa, oziroma v enakem času
opravili več opravil. Dodana vrednost opravil
bo postala bistveno večja.

Brez dodatnih in skritih stroškov
Najbolj pomembno pri vsem tem je, da brezpapirno računovodstvo ne predstavlja dodatnih
stroškov, temveč le delno prestrukturiranje
stroškov s prihranki, saj gre zgolj za optimizacijo
dela in delovnih mest, kar povečuje
dobičkonosnost podjetja. Z zamenjavo
klasičnega računovodskega servisa, ali pa s
posodobitvijo lastnega računovodstva z
dosežki brezpapirnega računovodstva, pridobimo vso napredno programsko opremo, vključno
z vsem strokovnim znanjem in dolgoletnimi
izkušnjami ponudnika storitve. Vse je vračunano
v enotno ceno računovodskih storitev, brez
skritih stroškov in sprenevedanj, ki so vse
pogostejši negativni dejavnik sodobnega
podjetništva. Namesto materialnih stroškov lahko plačamo za računalniške licence, s katerimi se
licenčno povezujemo z drugimi uporabniki
računovodskih informacij.
Za vse, ki ste pripravljeni vstopiti v novo dobo
računovodstva, podjetje Biro BONUS zagotavlja brezplačno vzpostavitev verificiranega
brezpapirnega poslovanja in brezplačno usposobitev, seminarje, tečaje. Za prestop v novo dobo poslovanja potrebujete le svojo
odločitev, ne potrebujete računalniških
predznanj, ne potrebujete dodatnih finančnih
sredstev, ki se bodo prestrukturirala, saj je to
uporabniku poceni in prijazno. Prihranki so
vidni že ob uvedbi sistema. Ne čakajte predolgo, saj veste – Prvi so vedno najboljši!
(P.R.)
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