X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL – FUNKCJONALNOŚCI*
*Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została
zaplanowana dla wygody użytkownika.

1. STRUKTURA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW
Struktura Kosztów i Przychodów (tzw. drzewo kosztów i przychodów) jest
dopasowana indywidualnie dla danej firmy. Struktura ta dzieli koszty i przychody na
grupy i podgrupy. Można ją w dowolnym momencie działalności firmy, w razie
potrzeb, modyfikować. Dzięki tak opracowanej strukturze uzyskujemy rachunek
wyników w ujęciu zarządczym .
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2. RACHUNEK WYNIKÓW: operacyjne ujęcie wszystkich kosztów i
przychodów firmy w ujęciu operacyjnym .
RACHUNEK WYNIKÓW to już ostateczny efekt pracy z naszym narzędziem
Daje on nam rzeczywisty obraz sytuacji finansowej w firmie, pozwala uchwycić
trendy. Stanowi podstawę do analiz i do podejmowania strategicznych decyzji.
Czytelna struktura kosztów i przychodów wykaże jaka część działalności firmy jest
najbardziej dochodowa; co generuje największe koszty; gdzie nastąpiło zachwianie
planowanych wydatków czy też, którym grupom przychodów warto poświęcić
więcej uwagi.

3. DODAWANIA DOKUMENTU KOSZTOWEGO : użyteczny i przyjazny
moduł do ewidencji wszystkich rodzajów dokumentów
rozliczeniowych, które są w obiegu firmowym,
a. Moduł został tak zaprojektowany, aby możliwe było
- wprowadzenie poszczególnych pozycji z danego dokumentu
finansowego w dowolnym rozbiciu, pozwalającym na automatyczne
przypisanie ich do dowolnej pozycji w strukturze kosztów i przychodów
b. Możliwość przypisania dowolnej pozycji z dokumentu finansowego do
zdefiniowanego projektu czy klienta.
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c. System umożliwia ewidencję kosztów i przychodów z uwzględnieniem 3
wymiarów:
- Rodzaj kosztu (zgodny z własną strukturą kosztów – „drzewo kosztów”)
- Kontrahent; przypisanie do konkretnego klienta z kartoteki
- Projekt; przypisanie do projektu zdefiniowanego w bazie projektów
Zastosowanie powyższej metodologii pozwala na uzyskanie zbiorczych
raportów z możliwością rozwinięcia do poziomu zapisów źródłowych.

4. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW: Baza kontrahentów zawierająca
wszystkie niezbędne dane kontrahenta
a. Możliwość rozszerzania bazy oraz edycji danych

5. WYKAZ DOKUMENTÓW: zarządzanie płatnościami
a. Ewidencja rozliczeń z kontrahentami zewnętrznymi obejmująca wszystkie
dokumenty finansowe będące w obiegu danej firmy,
b. Śledzenie stanu bieżących rozliczeń ze względu na termin płatności
- Pełna kontrola terminów płatności faktur niezapłaconych
c. Możliwość filtrowania dokumentów
- wg Kontrahenta
- wg zdefiniowanego Projektu/ew. Klienta
- wg terminu płatności
- wg rodzaju dokumentu finansowego

6. KARTA PRZYCHODÓW: ewidencja przychodów w firmie
a. Umożliwia wprowadzanie przychodów w firmie w podziale na
zdefiniowane przez użytkowników grupy przychodów
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7. MODUŁ KARTA WYNAGRODZEŃ : ewidencja wynagrodzeń
a. Karta umożliwia ewidencję wszelkich świadczeń (oraz innych stosowanych
w firmie form płatności) na rzecz pracowników ,
b. Poprzez kartę następuje automatyczne przypisanie świadczeń (oraz
innych stosowanych w firmie form płatności) do odpowiedniej grupy
kosztowej oraz ewidencje ich miesięcznych wynagrodzeń , niezależnie od
formy zapłaty

8. MODUŁ RAPORT WYNAGRODZEŃ: zbiorcze zestawienie wszystkich
wynagrodzeń
a.
b.
c.
d.
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Przejrzyste zestawienie wynagrodzeń narastająco (kolejne miesiące)
Wynagrodzenia są widoczne w podziale na
Poszczególne grupy pracowników ( rodzaj zaszeregowania )
Płace każdego pracownika są zewidencjowane w ujęciu miesięcznym i w
podziale na rodzaj wypłaty na rzecz pracownika (płace , rachunek, faktura,
etc …)
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UWARUNKOWANIA TECHNICZNE
Do instalacji systemu niezbędne są stanowiska komputerowe z wersją EXCEL 2007 lub wyżej.
System X-control składa się z modułów aplikacji instalowanych na komputerach
użytkowników (zazwyczaj jest to: 1 administrator + 3 operatorzy) oraz baz danych
umieszczonych na serwerze. W układzie takim pracownicy odpowiadający operacyjnie za
nadzór nad kosztami ewidencjonują dokumenty kosztowe, które po zapisie są widoczne
przez administratora systemu. Administrator oprócz dostępu do wszystkich informacji
posiada także dodatkowo własną bazę danych niewidoczną dla innych użytkowników i
przechowywaną na komputerze lokalnym.
W praktyce moduł administratora przewidziany jest dla managera/właściciela firmy i może
być on zainstalowany także na laptopie przenośnym. Przy aktywnym połączeniu z serwerem
możliwe jest odświeżenie danych, natomiast pozostałe operacje możliwe są do wykonywania
w trybie offline.

Możliwość zainstalowania baz danych w chmurze (wykorzystanie technologii Google Drive).
Przy aktywnym połączeniu internetowym nie zależnym od lokalizacji daje to możliwość
odświeżania danych także poza siecią lokalną.
Więcej słów o Chmurze, ze względu na to, iż jest to nowe rozwiązanie.
Kroki potrzebne do utworzenia konta Google, (można wykorzystać już posiadane)
1.
2.
3.
4.

Utworzenie konta e-mail (ew. wykorzystanie dotychczasowego )
Na stronie: www.google.com tworzymy nowego użytkownika.
Na docelowym komputerze instalujemy Google Drive.
Udostępniamy katalog baz między użytkownikami
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Zalety chmury:
1. Całkowicie przezroczysta synchronizacja danych. Zmiany wprowadzone na jednym
udostępnionym pliku aktualizują się automatycznie w tle.
2. Odczytywanie/otwieranie plików nie blokuje ich dla innych użytkowników.
3. Dostęp do danych na całym świecie (pod warunkiem posiadania dostępu do
internetu)
4. Możliwość zmiany plików w trybie off line (synchronizacja nastąpi po podłączeniu do
internetu)
5. Pliki przez aplikację są widoczne jak zwykłe lokalne (nie ma możliwości uszkodzenia
pliku przy zapisie gdy w tym samym momencie nastąpi rozłączenie z internetem)
6. Można pracować na tym samym pliku na kilku komputerach np. stacjonarnym w
pracy i laptopie w domu. Nie ma niebezpieczeństwa że nastąpi nadpisanie pliku
starszą wersją jak w przypadku kopiowania pliku na dysk przenośny i kopiowania.
7. Nie ma ryzyka stracenia plików w przypadku uszkodzenia np. dysku. Wystarczy
zsynchronizować konto dysku w chmurze na nowy komputer.
8. Minimalizacja ryzyka stracenia danych gdyby zawiodła chmura. Na
zsynchronizowanych komputerach zawsze posiadamy lokalne kopie plików
9. Możliwość przeglądania plików na urządzeniach przenośnych: smartfony, tablety itp.
10. Chmura nie jest zależna od platformy sprzętowej i jest dostępna na większość
systemów operacyjnych (Linux, MACOS, WINDOWS, Android itd.)
11. Dostęp do plików z dowolnej przeglądarki internetowej (nie musimy instalować
żadnego dodatkowego oprogramowania)
Wady:
1. Darmowa wersja pozwala użyć maksymalnie 15Gb przestrzeni dyskowej. Za większą
ilość trzeba zapłacić.. Przy czym dla naszych celów jest to pojemność w pełni
wystarczająca
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