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A oa.mi. lnfonáció-bizton3ágt chnlkai ó3 T.nác.ádó Kft

A Daemia hionnác r_b áonságlechnikai és TanáBadó Kft' technológiá ég' amély
fó ievéken}séqe külónÍélé szoÍtverek Íeibsaése elsÖsolban NyugareurÓpai és
tongeEntúli meglendelók számála, valaminl az lnfomáció védelme a vá]lalati'
nlézményi és végfelhasználói szekio.ban.

Fejlesáó és biáonságtechnika] partneíei vagyunk a cAslo EuÍop+nak
(Némelország)' valamint az Advanc€d Entena]nment centels_nek (UsA).
l'/agyaro.szági hivatalos viszonteladói vagyunk áz orosz KaspeÍsky Labs vlÍlJ9 és
kéretlen Íeklámlévél elháÍltó termékeinek' Válamint disálibútolai a német steganos
inÍomációvédelmi és lilkositó szonveÍeinek

céglnk megbizói kóle a kományzali és slra1égiai fontosságú nagyvállala|októl
kezdve a kis_ és kÖzepes vállalkozásokon ál a magánÍelhásználókig teÍjed. Kélésle
publikus réÍeíénciáinkbó] kivonalol biaosílunk az érdeklódÓk számá€

További infomáciÓkért kélijk sziveskedjen ÍelkeÉsni W€boldálunkat á
htlp:/^&ww.daemia.hu inteÍnetes clmen

Félolfu .Ógvállalá3' $rancia

A Daemia Developmenl - Daemia Kít' áz elkészÚlt rendszeÍe az átadás napjától
sámítoí egy éven keresaÚl lel€p'lési és beállltás galanciál vállal' eá kÖvetóen
pedig kedvezó Íeltélelekkél szoÍ1veÍkrvdésl biaosl a lllegÍendeló Íészérc

Az int gÉlt PónzÜgyi rgndsz9r általános bme.t üóse

az ónkormánratok hvalalai' intézínényel és házioNosai Pénzogyi adatainak
keze]ésére, a oazdálkodásl séoitó módon alkalmas'

_ az Ónkományzat bevételeinek, kiadásáinak és köl|ségvélésének mindén inlegÉll
pénzÜgyi adalát egy rendszélben kezelj

_ ném tartáhaz Íelsö koÍlátotaz in|ézméíyek és házioNosok számáÉ vonalkozóan
' tetszóleoes számú hálóza1ba kapcsolt számítÖgépen tes2i lehetóVé a hatékony és

megbizható mijkÓdést,
' műkÓdése semmilyen íejlesztést' ll' bóVitést nem igénye] a szokásos

paÉmélerekke Íeidelké2ó számltogépek' és hálózai megléte esetén'
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_ ázoíosiló és ielszó ha9nálatával biaosiliá á munkaláísak adathozáíérés
jogosullsá9a t munkájuk céltefu ]eleinek megÍelelóen'

_ adalbázisaiban rdgzitetl adatok báÍmikor menlhetrk' visszatÓlthetók,
_ a funkciók lúlnyomó íészét egér használala né külis kezelheljok.
_ jellemzó tu]ajdonsága, hogy a képernyón (ablakokban) láthaló a lisla m(Ertti

iníormációk (adallap' sámla veEódés slb') adataiégyszeíúén, egy mozdulat|al
á képernyóre kérhelók. Ezek az infomác]Ók á munkafo]yamat minden olyan
pontjáról e éóelók aholez szükseges lehel'

A prcgÉm funkcionalitá.a' mod!llai

_ A kövei.l&.k' elóirások tetszóleges számú jogcim használalával egy lépésben
slóírhatÓk Az egyedi elÖlrások mellett a éndszeles elóilások idókorlál nélkÚl, egy
ütemben Íógzílhetók' Téves eóirás ese1én javílással vagy s|omózássaL
korÍigálhalunk' A vevÓi kintlévóségek folyámatosan kóvethelók a bankszámlán
|ónénó jóválÍás (bevéleD. a sámla képernyóre kéésével, a beÍzetés számlához

_ szállltói modul: az önkormányzat kÖle ezetlsége nek rÓgzltését' nyilvántartásál
kezelésél és a tóbbi modullal összeÍÜggésben a hálékony kó[ségelemzó
gazdálkodásl segíli és teszi lehetóvé'

' kölbágvst$ modol lehetóséget nyÚjla kóllségvelés ltjgzilésén lúl' kól|ségvelési
vállozatok készílésére, ínódosltásáÍa' Agazdálkodás nyomonkövetéséÍe szolgál.

' A sállltói szerzódésok és számlák lÖgzílésóvel naprakészen nyiMá.lanhatók a

' Egyszeres vagy soroatos elóirássaladhaljuk meg a havi kótelezetlségekei
' KülÓnbrzÖ lisÉk segllségével kÜbnféle kimulatásokat hozhalunk létre' illgve
ellenórizheljük a bevitt adalok helyességét (pl' lslál kérhelúnk: a pa.lnerekról, az
elÖilások.Ól, a szám ákrÓl' a számlázallán rsszegekíjl' a hátlalékoklól' a jogi

A szerz&ésék és gámlák a kÓlségvetés megteleló soÉhoz való kapcsolással
kiséóeliijk Íiqyelemmel az ónkormánvzát oázdálkodásának halékonysáoá1

Bank/pé.aár krnyvelés keÍetébe. a teÍhelések, jóVáírások (bevételek' k]adások)
Íolyama1os kónyvelése úgy végezhelÖ €l a Íendszerben hogy az aKuális
pénío€almi számla egyenlége is fgyelemmel kísé.heló' BeÍizetések rógzitéséhez
Íélajánlja a program a parrneÍek lislá]ál a kÍizetetlen elÖkásokkal' a kifizelésekhez
pedig a nem teliesíleti kótelezetlségeket, vagys a kiÍizetetlen szállítói számlákai.
Kimulatás készllhetr a kÖVetelésekról és a kÓtelezettségeklól és ezek rsszevethelÖk
a lényleges pénzmozgásokkal

lngatlánmodul: inlegÉlt módon rendelkezik a2 gal]ánok, épolelek, a belélek
mindenjellemzÖ adatával' beleé.tve PL' a hásználaiicélt (lakás, Íoda' galázs slb'), a
tulajdon jéllegél (lípusát)' á tulajdoni alánÍ á tulajdonhányadol' a komfoffokozatol,
a helységek számát, méÍelét stb., melyek kiegészü nek egy szábadon
felhasználható meqjegyzés.ovattal is'
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_ szociális ügyintéz& modulja: teszi lehetóvé az önko.mányzal hataskórébé
lar|ozó szociális ellálások és támogatások lógzÍtesét, kezelésél' és a modulba épitetl
szolgáltatásaival' a?ok nyomon kóvelését A rnodul szolgáltatásai kózó1t lehelöség
van pl:olyan kimulatások készitéséÍe is, amelyegy meghatározott dóintérvallumban
mutalja meg jogcím vagy szeméLy szeinl]szociális lámogatá$kat és ellálásokat

_ Pánn.rmodul tadalmaz minden jellemzö és szükséges adalol melyek á
pá dne Ékkel va ó kap csolatlr riás h oz és a nyi vá ntá rláshoz szÚ kségese k A szo kásos
alapadalok mellett, tóbbek kózÓt lehelóség Van ' magánvemély€k esetében -
további személyes adatok, telefonsám e_ma l, munkahely Éndszeres ládózkodási
he]y eselleg kúlfÓldi bnózkodás, stb' rógzllésére s Az adatok fedolgozásában
szabadon hatáÍozhaló meg szÚlóíehéle az ósszes rdgzitheló adaaa' és szabadon
hatáozhatiuk meg aa is' hoqy a szÚrés eredményéképpen kiváasnot Partne€k
adaiaibÓl csak azokat jelení1sük meg' ameyekÍe szokségÚnk van' A Íeldolgozások
eÉdményét á képernyó.e kápjuk, melyek a terjedelemlól ÍÜggÖsn állÓ, vagy íekvó
]ap6 nyomtalhatók' vagy expoÍlálhatÓk további'eldolgozásra ll| is éívényes a2 az
állalános lendsze.tulajdonság, hogy a megje]enített ista soÉi mógötti intoÍnáciÓk
Üelen eselben a paftner teljes adállapjg) képeÍnyÓrc kéfietók' vagy elóÍé
összeállithaló fomátum szeinl kinyomtalhalÓk.

_ Tá€yi *zkóz nyilvánt rló] A modul a számvilel elóiÉsoknak megfeleÖen
nyilvántaltja az ingatlanok. a gépek és belendezések a gépiámúvék és az
]mmaterá is javak adalait
A le]tár íelvételéhez az a]ábbi adalok rógzílésére és íeldolgozásáÉ Ván lehetóség:
lTJ azonosltÓ, megnevezés, le]tár azonosltó lenár hely, szállító. költség V]seló,
valamint egyéb láíozékok
A bevélelezen i etvé eltárba vefi egközÓkÍe 1áígyi eszkÖz kanon vehetÖ íel, ami
tartalmaza: a kaílon azonosltót, a bevéie]ezés idejét, ósszegél' ennek ÁFA
ia.lalmát fókónwi számot. énék csÖkkenés módjál' a brultó érték vánoásokat
jogcímenként, valaminl a terv szerintiés a t6Ngn iel(jliénék eókkenések adalai|
Automal kus éÍtékcsókkenés Válloás, lellár készílés tetszóleges gyakorisággal'
ÁlLományi számlák le1álai' éfték Váltoás lislák, slb'
Llinden tárgyi eszkóz karlon kinyomtatható A Íendszer kibövíthetó cimkéle
vonalkódol nyomtató modullal' amivel a leltáÉk és lél|ár énékelések gyolsan

_ Kl3ériókú eszköz nyilvántá.tó: A kisénékü eszkrz nyilváítanóval a nem lárgyi
és2közrket kezelheljÚk A szál]itói számla kifzelése és beéÍkeaelésg (bevélelezése)
Után egy leltáÍ helyre rögzílhe|ó a kisénékÚ eszkoz, igény szeinl ázonos témék
esétén tÓbb példányban !s (pl. 10 db szék e hélyézése egy lárgya]óban egy ka.lonon
ógzitheló) Ha pl álszeruezés mia( egy vagy lóbb beÍendezésl új l9láÍ holyÍe
mozgatunk' akkor ezeket a mozgaiásokal egyszerüen ludjuk a nyilvánlaÍtásban is

Egy€gy ksénékÚ eszkÓz ósszes aktuális db' száma, ezek akluális letár helye
bámikor listába kéÍheió' kinyomlalhalÓ
Egy_egy eszkÖz leltár helyek (pl' szobák) kózólti mozgása (a beszezéstól a mai
napig) eg'szérúen képeÍnyó€ kérhetó és kinyomtatható
A lendszer kibóvithetó címkér€ vonalkÓdol nyomiaió modullalis' amivelá leltárak és
leLiár kléÍ1éke é*k gyoBan elvéoezhelók
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A táByi eszkóz modlllal in1égrálva telj€s szoba leltár készithetö a nagyéÍlékű

ADaemia Development - oa€ínia Ki az alábbi kapGolódási ponlokat biácilja

Daemia K|t. iroda _+36 30 3488_388 - sales@daemiá hU
Balázs Attla' ugyv. i9' +36 30 9371_672 _ atlila balazs@dáemia'hu

Valámint interneles Úgyíélszolgá]al a kóvetkező címen

htpt/ww.daemra.hu

A Daemia oevelopment - oaemia Kft' refe.enciái és parlnerei megtékinlhelók áz
inleheles ügíélszolgálál clmén.
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