Programski paket SIBILA
za ra unalniško vodenje poslovanja

Programski paket SIBILA je namenjena zasebnikom, manjšim in srednje velikim podjetjem ter
ra unovodskim servisom. V programe so vgrajene želje in sugestije uporabnikov, ki jih spremljamo že
od leta 1990. Programe ves as dopolnjujem bodisi zaradi zakonodaje bodisi zaradi vgradnje
izboljšav.
Paket Sibila je že tretja generalna posodobitev programskega sklopa (prejšnja dva sta bila ' rnobeli'
Task in 'DOS-ev' Matic).
SPLOŠNE LASTNOSTI VSEH SKLOPOV
-

okna so pregledna, ni nepotrebnega klikanja za 'naslednji' nivo, uporabljena je preglednejša
oblika pisave
uporaba hitrih tipk v vseh programih, obvezna uporaba miške je zmanjšana na minimum.
v vseh programih je enaka metoda dela
dokumente lahko popravljamo in brišemo, dokler jih ne dokon no potrdimo
vsi izpisi in pregledi so možni tudi s še nepotrjenimi dokumenti (t.i. 'delovni podatki')

POMEMBNO: Programski paket SIBILA podpira vodenje poslovanja za poljubno
število podjetij brez dodatnih stroškov.

ENOSTAVNO FAKTURIRANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fakturiranje z obra unom DDV-ja
izdaja blagajniških ra unov (paragonov) za storitveno dejavnost
izdaja predra unov, ponudb
serijski izpis faktur
šifrant tekstov, postavk
izpis opominov
pregledi prometa po strankah, artiklih, grupah …..
prenos delnih pregledov ali vseh podatkov v Excel ali .txt obliko
povezava z dvostavnim ali enostavnim knjigovodstvom

KNJIGA DDV
•
•
•
•
•
•

ra uni se zapisujejo avtomatsko iz ostalih sklopov Sibile
omogo eno direktno vpisuovanje in popravljanje ...
vodenje knjig DDV po sistemu pla ane realizacije
izpis knjig, obrazca, rekapitulacijskega poro ila in poro ila po 76.a lenu
prenos v elektronsko obliko za Durs
izdelava xml oblike za vnos v spletno aplikacijo Durs

MATERIALNO POSLOVANJE – ZALOGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izdaja blaga (lahko iz razli nih skladiš na istem dokumentu)
fakturiranje z obra unom DDV-ja, izdelava sestavljenih faktur (ve dobavnic za istega
partnerja na enem ra unu)
izdaja faktur (s poljubnim tekstom), ki niso vezane na skladiš e oz. šifrant artiklov
prevzemi blaga in materiala, kalkulacija stroškov pri nabavi
trgovinsko poslovanje (prodaja preko blagajne v prodajalni)
normativi, poraba materiala
šifrant artiklov, materiala, storitev
dodatno šifriranje s rtno kodo – tudi v povezavi s tehtnico
zasledovanje zaloge po serijah (lotih)
vodenje zaloge po nabavnih, prodajnih ali maloprodajnih cenah
prenosi med skladiš i, inventura
predra uni, poljubni dodatni dokumenti
izpisi in evidence nabave, porabe ter zalog materiala
pregledi prometa po strankah, dokumentih, regijah , artiklih, grupah …..
prenos delnih pregledov ali vseh podatkov v Excel ali .txt obliko
izdelava nalepk
povezava z dvostavnim ali enostavnim knjigovodstvom

GLAVNA KNJIGA - dvostavno knjigovodstvo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

knjiženje temeljnic, prejetih in izdanih faktur, ban nih izpiskov
knjiženje deviznih dokumentov
avtomatsko knjiženje ban nega izpiska v elektronski obliki
fakture, izdane preko sklopa Sibile, se avtomatsko vpisujejo
avtomatski paketni prenos v knjiženje dogodkov iz materialnega poslovanja
podatki o poslovnih partnerjih se lahko polnijo preko Interneta
vzporedno se izdeluje knjiga DDV
pregled stroškov, bilance … po stroškovnih mestih in projektih
saldakonti kupcev in dobaviteljev so znotraj GK, posebno vodenje ni potrebno
avtomatsko zapiranje razredov 4 in 7
izpis AOP bilanc tudi med letom
izpis opominov, IOP obrazcev …
avtomatski prenos nepravo asno pla anih (ali odprtih) faktur v obra un obresti
prenos poljubnih podatkov v Excel ali .txt obliko

OSNOVNA SREDSTVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izra un redne amortizacije z upoštevanjem neamortizljivega dela
izra un dodatne in pospešene amortizacije
obra un lahko ponovimo
možnost vodenja osnovnih sredstev in drobnega inventarja po nahajališ ih, strošk.mestih,
zadolženi osebi, statusu ...
vpisovanje teksta (daljše opombe) pri posameznem OS
neaktivna in odpisana OS lahko ostanejo v evidenci
vodenje registra ( za s.p.)
avtomatsko 'kloniranje' zapisov (npr. pri dobavi ve jega števila stolov, miz ipd.)
razni pregledi in izpisi, letni, po mesecih ...
prenos v Excel ali .txt obliko

BLAGAJNA
•
•
•
•

vnos blagajniških prejemkov, možnost vpoklica ra una iz fakturiranja ali knjigovodstva
avtomatsko knjiženje inkasa (dnevnega izkupi ka) v primeru maloprodaje
vnos blagajniških izdatkov, možnost vpoklica ra una iz knjigovodstva
blagajniški dnevnik s prepisom / knjiženjem v glavno knjigo

PLA E
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podatki o delavcih , rezidentih, nerezidentih, delavcih po podjemnih pogodbah …
vnos podatkov o delu, stimulacijah, dopustih
kopiranje podatkov iz poljubne predhodne pla e v nov obra un
obra unavanje posojil in drugih odtegljajev, odtegljaji v procentu od bruto ali neto pla e ….
obra un lahko ponovimo
možen odpoklic podatkov iz arhive ter ponoven prera un
pla a za zasebnike,
podjemne pogodbe, avtorski honorarji …
dodajanje lastnih postavk – poljubno kreiranje formul
izpis vseh evidenc in obrazcev za Durs in Ajpes
oddaja obrazcev in pla ilnih nalogov po elektronski poti
letno poro ilo za dohodnino, izpis za M4 , potrdil o pla anih prispevkih

POTNI NALOGI
•
•
•
•

šifrant kilometrin po datumu veljave
vnos, izpis potnih nalogov
za s.p. avtomatsko knjiženje posameznega naloga v knjigo PO
mese ni potni nalogi

OBRA UN OBRESTI in AMORTIZACIJSKI NA RT
•
•
•
•
•

ve tipov obra una obresti (na podlagi Euribora, TOM, ZOM, poljubno vnešene tabele)
linearni ali konformni izra un, možnost izbire 360 / 365 .....
avtomatski prepis podatkov za obra un zamudnih obresti iz knjigovodstva
amortizacijski na rt, EOM ...
izpisi, pregledi ...

ARHIVIRANJE PODATKOV , POSODABLJANJE PROGRAMOV
•
•

Arhiviranje podatkov se izvrši na lokalne ali mrežne diske ter na USB klju ek.
Za vse, ki imate vzdrževalno pogodbo, je omogo en dostop do posodobitev preko interneta

OBRTNIKI – enostavno knjigovodstvo
Program je povezan tudi s fakturiranjem , osnovnimi sredstvi ter potnimi nalogi.

AVTO ŠOLA
•

Program je povezan s fakturiranjem ter blagajno. Kombiniramo ga lahko z enostavnim
knjigovodstvom (obrtniki)

