Програма за фактуриране Invoice_2015 1.17

Тази програма е предназначена за счетоводни кантори и фирми които, желаят да си
автоматизират процеса по издаването на фактури.
Програмата има следните възможности:
1: За всяка въведена фирма има възможност да се зареждат автоматично всички
реквизити необходими за създаването на фактура.
2: На всяка една фирма има възможност да се състави база данни със специфичните за
нея продажби на стоки или услуги, и при извикването на фирмата във фактурата освен
задължителните за нея реквизити автоматично се зарежда и базата данни която
предварително сме създали със стоките и услугите които са характерни за избраната
фирма.
3: Има възможност да се прави архив както на програмата така и на всяка въведена
фирма във папката My Documents, а също така и копие на всяка една фактура в папка
архиви на програмата.

Invoice_2015 1.1
Кое е основното което различава Invoice_2015 1.1 от другите подобни на нея
програми?
1. Възможност за запазване на записаните фактури във самата програма.
2. Възможност за архивиране на фактуриращата програма по няколко начина.
3. Създаване на База данни на фирмите с включени в базата на всяка една фирма,
често повтарящите се услуги с цел автоматичното им извикване и попълване при
създаването на фактурите.
4. Възможност за работа с падащото меню от Меню бара.
5. Възможност за работа с бързи бутони, с цел по бързо достигане на вградените
справки.

Invoice_2015 1.2
Новости:
1.Подобрена инсталация на програмата - Включваща пряк път до програмата от
Десктопа.
2.Оправени са хипервръзките между отделните файлове с папка архиви
3.Възможност за създаване на малко или голямо копие на Оригиналната фактура,
в зависимост от броя на услугите които фирмата Издател извършва.
4.Възможност за създаване на база данни с много контрагенти.
5.Възможност за промяна на Фирмените данни на издателя.

Invoice_2015 1.3
Новости:
1. Възможност за автоматично въвеждане на текущата дата за деня чрез бутон
"Текуща дата"
2. Възможност за възстановяване на стар запис чрез бутона "Върни записа"
3. Възможност за отпечатване на голяма или малка фактура Оригинал с 1 копие,
според нуждите на потребителя.

Invoice_2015 1.17
Новости:
Въведени нови горещи бутони
1. Нов запис - изчистване на стария запис и подготвяне на програмата за въвеждане на
Нов запис, като се въвежда автоматично следващият поред номер на фактурата и
текущата дата към момента на записа.
2. Върни записа - бутон за връжане на записана фактура от базата данни с въведени
фактури на програмата.
3. Запиши фактурата - бутон за записване на фактурата в базата данни на програмата.
Програмата може да си свалите от тук:
http://infosoftbg.com/programs/facturi_install_1.17.zip
Видео файл с новите функции на програмата може да разгледате тук:
http://www.infosoftbg.com/video.html
Програмата е демонстрационна версия.
Ограничения: Може да работите с програмата до 31.05.2017г.
Запис и архивиране на базата данни с 20 секундно забавяне.
Цена на програмата без ограничения 20лв.

