
Sprzedaż i obsługa kasy
Sprzefak jest produktem stworzonym w celu 

prowadzenia sprzedaży oraz ewidencji  

księgowej i obsługi kas. Służy m.in.  

rejestracji zleceń, fakturowaniu sprzedaży 

oraz rejestracji wpłat i wypłat. W programie 

możliwe jest  generowanie raportów kasowych 

i zestawień. Aplikacja dedykowana jest  

do pracy w firmach różnej wielkości i może 

zostać wdrożona niezależnie od branży,  

w której działa dane przedsiębiorstwo.

Funkcjonalności

 Fakturowanie (wystawienie faktur  

i rejestracja faktur zakupowych)

 Przyjmowanie zaliczek

 Rejestracja wpłat i wypłat

 Sporządzenie zestawień i raportów  

kasowych

 Wymiana z innymi systemami

 Jesteśmy firmą, która od ponad 25 lat  

funkcjonuje w branży oprogramowania.  

 Tworzymy rozwiązania zarówno  

dla dużych ogólnopolskich przedsiębiorstw  

obsługujących miliony Klientów, jak i tych 

mniejszych obsługujących kilkuset.

 Doradzamy i dostosowujemy nasze  

rozwiązania do potrzeb każdego naszego 

Klienta.  

 Szybko przystosowujemy się  

do zmieniających się potrzeb i sposobu  

organizacji pracy.  

 Klient jest dla nas partnerem, z którym  

chcemy wspólnie poszukiwać najlepszych 

rozwiązań.

 Przeprowadzamy bezpłatne webinaria - 

dowiedz się więcej na webinaria.piatka.pl
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Śledzenie procesu sprzedaży
Program daje możliwość stworzenia kilku rodzajów  
dokumentów wspierających proces sprzedaży  
i fakturowania. Pozwala to na śledzenie poszczególnych 
etapów sprzedaży: od Zamówienia, przez różnego  
rodzaju Faktury, do przyjęcia i dowiązania Wpłaty. 

Różnorodność dokumentów
Program pozwala na wystawienie faktury zwykłej,  
korygującej, zaliczkowej oraz końcowej, utworzenie 
noty obciążeniowej lub faktury proforma, a także  
wprowadzenie faktury zakupowej.
W przypadku wpłat możliwe jest przyjęcie wpłat
zwykłych, na poczet zamówienia, wpłat z tytułu
zadłużenia, czy też rejestracja wpłat zbiorczych. 

Jednolity i prosty interfejs
Wszystkie funkcje programu są dostępne z ekranu  
głównego. Utworzenie poszczególnych typów  
dokumentów jest intuicyjne i wygodne dla  
użytkownika. Opcje w programie są wystandaryzowane,  
a ergonomiczny interfejs umożliwia szybkie  
wprowadzenie danych, na przykład podczas  
przyjmowania wpłat w okienku kasowym.

Współpraca z innymi systemami
Program umożliwia współpracę z innymi systemami. 
Wymienia dane z programami bilingowymi  
(m.in. z Pincasso firmy Piątka Sp. J.), systemami  
wspierającymi proces przyłączeniowy  
i ewidencjonującymi przebieg sieci (system Fenix). 
Umożliwia także integrację z systemami  
finansowo-księgowymi (np. SAP).


