Aplikacja znajduje zastosowanie w kantorach
tradycyjnych,
ale
dzięki
rozbudowanej
funkcjonalności
z powodzeniem
jest
używana
w kantorach zlokalizowanych w hotelach oraz
pensjonatach.
System powstał w oparciu o nowoczesne technologie.
Umożliwia dokonywanie automatycznych aktualizacji
kursów walut w oparciu o tabelę NBP (uwzględniając
zadaną marżę) oraz współpracę z systemami finansowoksięgowymi. Wyposażony w bardzo dużą liczbę
sprawozdań umożliwia kontrolę pracy kasjerów oraz
przygotowywanie sprawozdań na potrzeby podmiotów
zewnętrznych (zestawienie PZKAN dla NBP).

Opis programu

RS_KANTOR
Ul. Łany 33 lok. 3
30-385 Kraków
Małopolska, Poland

RS_Kantor jest aplikacją wspomagającą pracę kantoru
wymiany walut. Zasadniczą funkcją programu jest
ewidencjonowanie operacji skupu oraz sprzedaży walut.

Podstawowe cechy systemu RS_Kantor:


pracuje pod kontrolą systemów Microsoft Windows



oparty o technologię klient - serwer gwarantuje
całkowite bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz
dużą szybkość działania,



niezwykle przejrzysty i intuicyjny interfejs graficzny
zapewnia wysoki komfort pracy,



mechanizmy
sieciowe
umożliwiają
pracę
nieograniczonej liczbie stanowisk kasjerskich,



wydzielenie funkcjonalności systemu dla kasjerów,
głównego kasjera i administratora systemu za pomocą
dwóch oddzielnych panelów – kasjera i administratora,



zabezpieczenie dostępu do
systemu haseł i uprawnień,



współpraca z tablicami świetlnymi prezentującymi
aktualne kursy walut



współpraca z drukarkami fiskalnymi
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na

pomocą

Panel administracyjny (dostęp dla głównych kasjerów oraz
administratora systemu)



Konfiguracja systemu i ustawienie podstawowych parametrów, m.in.: dane
adresowe, określenie funkcjonalności dostępnej dla kasjerów, ustawienie
automatycznej aktualizacji kursów walut przez Internet



Zarządzanie
użytkownikami
z określaniem ich uprawnień



Zarządzanie walutami i stanami walut – definiowanie walut, ręczne lub
automatyczne ustalanie kursów walut, ustalenie stanów walut,
dokonywanie operacji KP/KW



Zarządzanie stanowiskami – definiowanie konsoli roboczych
kasjerskich) na których będzie pracował system



Przegląd i zestawienia transakcji – analiza i wydruki zestawień
wykonanych transakcji z dowolnego okresu z zastosowaniem dowolnych
filtrów (waluta, czas, kasjer, stanowisko)



Raporty – generowanie raportów kontrolnych i sprawozdawczych



Rejestr zdarzeń i aktualizacji KW – umożliwia analizę dowolnych operacji
wykonanych przez kasjerów oraz przegląd rejestru automatycznych
aktualizacji kursów walut



Archiwizacja bazy – zarządzanie
automatycznych kopii bazy danych
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Konsola robocza (dostęp dla kasjerów)



Wykonywanie operacji związanych z rozpoczęciem i zakończeniem dnia pracy
– otwarcie i zamknięcie kasy wraz z odpowiednimi raportami o stanie kasy
i przeprowadzonych operacjach



Ewidencjonowanie operacji związanych z wymianą walut (waluta – skup,
waluta – sprzedaż) wraz z wydrukiem paragonu fiskalnego



Wydruk aktualnie obowiązujących kursów walut (ustalonych przez
administratora, głównego kasjera lub zaktualizowanych automatycznie przez
Internet)



Przegląd transakcji wykonanych przez danego kasjera od ostatniego otwarcia
kasy



Możliwość anulowania ostatniej wykonanej transakcji

RS_Kantor jest systemem ciągłe rozwijanym i dostosowywanym do wymogów
stawianych przez polskie ustawodawstwo. Istnieje możliwość dostosowywania
systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z systemem RS_Kantor w wersji demo.
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