Program komputerowy do zarządzania
finansami i majątkiem parafii

Parafia Finanse

O P RO G RA MIE
Program do zarządzania

Najważniejsze funkcje programu:

finansami i majątkiem parafii,
klasyfikacji przychodów

 pełna współpraca z programem Parafia

i rozchodów, sporządzania

Ewid – wszystkie operacje finansowe w PE

raportów, sprawozdań oraz

są automatycznie księgowane PF;
 bardzo prosta obsługa, zbliżona sposobem

profesjonalnej kontroli

działania do książki przychodów i rozcho-

i planowania budżetu.

dów, z licznymi ułatwieniami;
 możliwość dostosowania gotowego planu

WIĘ CE J IN FO RM A C JI

kont – wstępnie przygotowanych kategorii

Szczegółowy opis, cennik,
dostępne moduły oraz

wpływów i wydatków;
Program Parafia Finanse został przygotowany

prezentacje multimedialne:

 plan kont dla środków finansowych (np.

w oparciu o szczegółową analizę zróżnicowanych

gotówka, rachunki bankowe, karta, itp.);

www.es.net.pl

potrzeb kilkuset parafii. W efekcie znakomicie
sprawdza się w codziennej pracy. Jest używany we

MO D UŁ Y P RO G RA M U
 Plan kont
 Salda i obroty
 Plan budżetu
 Operacje księgowe
 Planowane
rozliczenia

wszystkich polskich diecezjach i w wielu innych
miejscach na świecie. Dzięki prezentacjom wideo
oraz podręcznikowi z przykładami krok po kroku,
nauka programu nie stanowi żadnego problemu.
Dużym ułatwieniem jest import historii operacji
wprost z bankowości internetowej, dzięki czemu
znacznie mniej operacji trzeba wpisywać ręcznie.

 tworzenie funduszy celowych i rozliczanie
operacji z nim związanych – np. fundusz
na remont kościoła;
 import historii operacji z bankowości
internetowej (np. PKO BP, Pekao SA, ING
Bank Śląski, Getin Bank, Kredyt Bank,
mBank, MultiBank i inne);
 obsługa rozliczeń z dowolną liczbą stałych
lub jednorazowych kontrahentów;

 Inwentarz majątku

Program zapewnia szereg korzyści. Dokładnie

 ewidencjonowanie darczyńców;

 Sprawozdanie
okresowe

wiadomo jaki jest stan finansów, na co są wydawa-

 inwentarz majątku obsługujący fotografie

 Raport operacji
księgowych

temu można zaplanować szereg inwestycji. Staje się

 Rozliczenia z
kontrahentami

podziękować za złożoną ofiarę. Wykorzystując

 Analiza graficzna sald
i obrotów
 Import wyciągów
bankowych

ne pieniądze i jakie są źródła przychodów. Dzięki
jasne gdzie szukać oszczędności. Wiadomo komu
fundusze celowe można realizować wiele celów,
kontrolując wszystkie wpływy i wydatki. Raporty,
sprawozdania i analizy są dostępne od ręki.

oraz praktyczne informacje prawne;
 sporządzanie planu budżetu, bazujące na
informacjach z lat poprzednich;
 obsługa środków trwałych i uproszczony
mechanizm ich amortyzacji;
 sporządzanie sprawozdań okresowych,

Inwentarz majątku pozwala szczegółowo opisać,

raportów kasowych, dzienników operacji,

zaewidencjonować i wycenić mienie parafialne.

bilansów, zestawień i różnych analiz;

Finanse parafialne to temat bardzo często niedoceniany i bagatelizowany przez księży proboszczów.

 dostępna licencja wielostanowiskowa
umożliwiające pracę w sieci lokalnej;

Tymczasem potrzeba przejrzystości, a zwłaszcza

 obsługa kont walutowych i automa-

przejrzystości finansowej w Kościele jest i była wiele

tycznego przeliczania kursów walut

razy podnoszona przez Biskupów oraz KEP.

(wymaga dostępu do Internetu);

Systemy Informatyczne dla Kościoła Ecclesia Software s.c.
ul. Ślusarczyka 2/67, 35 -510 Rzeszów
tel.: 17 863 54 44 – serwis I sprzedaż, 501 48 60 41 – serwis
e-mail: biuro@es.net.pl
www.es.net.pl
skype: es.net.pl

