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Integrator JPK
Narzędzie to umożliwia:
• Scalania struktur ewidencyjnych - JPK_VAT, JPK_KR.
• Generowanie struktur JPK z obcych systemów poprzez tabele SQL lub xls.
• Generowanie JPK z Symfonia ERP dla wersji starszych niż 2016.1.
• Mechanizm szyfrowania i wysyłki JPK.
• Przygotowywanie JPK ze źródeł łączonych.
Kluczowe funkcjonalności dla firm wielooddziałowych:
• Jako jeden podatnik VAT składają jeden wspólny JPK_VAT. Dotychczas scalały deklarację w
MS Excel lecz teraz muszą to robić w JPK_VAT.
• Ze względu na JPK_KR muszą ujednolicić rachunkowość i w przyszłości scalać również
JPK_KR.
Funkcjonalność kluczowa np. dla firm rejestrujących część sprzedaży w innym systemie:
• W firmach gdzie np. 95% sprzedaży jest rejestrowana w Sage Symfonii ERP, a niewielka
część nie np. bank wystawiający fakturę na odsetki, wówczas gdy klient tego sobie zażyczy,
tego nie ma. W tym przypadku nie da się wystawić deklaracji w programie, rejestry VAT nie są
kompletne.
• Deklaracja wykonywana jest ręcznie poza systemem np. w MS Excel. Tymczasem teraz
będzie trzeba wykonać wspólny JPK_VAT na podstawie danych z Symfonii + MS Excel.
Integrator JPK na to pozwala.
Przygotowywanie JPK przez klientów, którzy mają Symfonię ERP w starszych wersjach:
• Klienci, który mają Symfonię ERP w starszych wersjach i nie mogą się zaktualizować nie dla
tego, że nie chcą ale z uwagi na sztywne powiązanie z innymi systemami uniemożliwia im to
aktualizację do wersji 2016.1.
• Z tego narzędzia mogą skorzystać Klienci posiadający max. do 3 wersji wstecz.
• Warunkiem koniecznym skorzystania z tego narzędzia jest obowiązkowy zakup aktualizacji z
usługą gwarancji dla programów nieaktualnych.
• Cena tej aktualizacji z usługą gwarancji dla 1 st. programu niezależnie modułu wynosi 500 zł
netto.
Przygotowywanie JPK przez klientów, którzy mają inne systemy:
• Klienci, który mają inny system niż oprogramowanie Sage, a jego dostawca nie jest w stanie
dostarczyć mu rozwiązania generowani plików JPK.
• Generowanie struktur JPK z obcych systemów odbywa się poprzez tabele SQL lub xls

•

Usługa

Cena licencji**

Cena*

Scalanie do 10 plików wraz z wysyłką

6000

7 800*

Scalanie powyżej 10 plików wraz z wysyłką

Wycena
indywidualna

Wycena
indywidualna

Generowanie plików JPK z obcych źródeł wraz
z wysyłką

10 000

13 000*
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JPK z ERP w wersji 2013 wraz z wysyłką

20 000

26 000*

JPK z ERP w wersji 2014 wraz z wysyłką

17 000

22 100*

JPK z ERP w wersji 2015 wraz z wysyłką

15 000

19 500*

Powyższa cena obejmuje dostarczanie nowych wersji rozwiązania, jeżeli takie się pojawią, do
31.12.2017.
W celu przedłużenia okresu dostarczania aktualizacji na kolejny rok, niezbędny będzie zakup
odpowiedniej usługi w cenie 30% wartości zakupionych licencji (opłata roczna, pobierana z góry) na
podstawie osobnego zamówienia.
** Cena dotyczy licencji na jedną firmę, dla biur rachunkowych kolejne licencje to 30% wartości licencji
podstawowej
*

Po więcej informacji zapraszam:
Tel. 077 441 71 71
Mail: kontakt@ras-serwis.com.pl

