Pakiet SaldeoSMART: Komunikacja
Przeznaczenie pakietu: Biuro
Wersja:

z klientem (dawniej Saldeo)

Rachunkowe

online

Pakiet dostępny na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Konta SaldeoSMART.

Cena zależy od: ilości utworzonych Kont Klienckich.
1. Pakiet Komunikacja z klientem jest dostępny w następujących cenach:

Wysokość opłaty (netto)
ilość Kont Klienckich

Pierwsza aktywacja
(1 miesiąc)

Przedłużenie aktywacji
(na 1 miesiąc)

Do 10

89 zł

89 zł

11-40

189 zł

189 zł

41-80

249 zł

249 zł

Powyżej 80

+ 2,50 zł za każde kolejne
Konto Klienckie

+ 2,50 zł za każde kolejne
Konto Klienckie

Okres trwania Pierwszej Aktywacji: 1 miesiąc.
Okres trwania Przedłużenia Aktywacji: 1 miesiąc.
Pakiet obejmuje:


tworzenia wskazanej ilości Kont Klienckich dla klientów Biura Rachunkowego (dalej: Klienci),



automatyczne aktualizacje,



tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie na serwerach BrainSHARE Konta SaldeoSMART,



archiwizacja dokumentów przez
SaldeoSMART, maksymalnie 5 lat,



wystawianie dostępnych w ramach funkcjonalności Konta SaldeoSMART rodzajów faktur
sprzedaży przez Klienta,



przeglądanie wystawionych przez Klienta faktur sprzedaży i ich pobieranie do PDF, Excel, ZIP,



dodawanie dokumentów księgowych Klienta pod określony miesiąc i rok kalendarzowy,



przeglądanie załączonych dokumentów Klienta i pobieranie ich do PDF, Excel, ZIP,



dodawanie i przeglądanie listy pracowników oraz dokumentów kadrowych Klienta pod
określony miesiąc i rok kalendarzowy,



dodawanie rozliczenia księgowego dla Klienta pod określony miesiąc i rok kalendarzowy,



wysyłanie wiadomości email z rozliczeniem księgowym oraz wiadomości przypominających o
płatnościach podatków i ZUS,



przeglądanie i import listy kontrahentów Klientów,
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eksport danych z faktur do programu księgowego używanego przez Biuro Rachunkowe,



dostęp do angielskiej wersji aplikacji.

2. Wdrożenie – prace polegające na skonfigurowaniu Dostępu do Konta SaldeoSMART oraz inne
czynności wynikającej z odrębnej umowy, służące do prawidłowej eksploatacji Usługi Dostępu do
Konta SaldeoSMART przez Biuro Rachunkowe.
Prace wykonywane na podstawie odrębnej umowy między Biurem Rachunkowym a Partnerem lub
BrainSHARE na podstawie wyceny indywidualnej.

3. Usługi wsparcia – prace polegające na wsparciu Biura Rachunkowego w korzystaniu z Konta
SaldeoSMART w bieżącej pracy. Prace wykonywane na podstawie odrębnej umowy między Biurem
Rachunkowym a Partnerem lub BrainSHARE na podstawie wyceny indywidualnej.

Dodatkowe informacje:
1. Dodatki integracyjne
Biuro Rachunkowe pracujące na wybranych programach księgowych może opcjonalnie zakupić
Dodatek integracyjny, który pozwala na bieżącą synchronizację danych między Kontem SaldeoSMART
a wybranym programem księgowym.
Pełna lista programów księgowych dostępna na stronie: http://www.saldeosmart.pl/biuro/integracje
Cennik Dodatków integracyjnych znajduje się w Panelu Partnera BrainSHARE.
2. Usługa indywidualnej integracji z programem księgowym
Biuro Rachunkowe pracujące na programie księgowym nieznajdującym się na liście programów
dostępnej

na stronie http://www.saldeosmart.pl/biuro/integracje, może korzystać

z Konta

SaldeoSMART pod warunkiem przygotowania indywidualnej integracji. Wycena indywidualna.
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