Skieruj całą uwagę
na swój biznes.
Sprawy księgowo-kadrowe
powierz specjalistom.

Dopasowane rozwiązania
księgowe, kadrowe
i doradztwo biznesowe.
www.banfigroup.pl

Zajmij się tym, co lubisz,
BanFi Group zajmie się
resztą!

Od ponad 10 lat specjalizujemy się w dostarczaniu informacji ułatwiających
podejmowanie decyzji biznesowych. Proponujemy połączenie tradycyjnych usług
księgowych, gdzie do dyspozycji Klienta obok dedykowanego księgowego czy
kadrowego jest także internetowy system 4Decision, który pozwala mieć wszystkie
dokumenty i informacje o firmie w jednym miejscu dostępne 24/7.

Gdzie zarabiasz pieniądze?
Poznaj moduł Projekty
Każda
usługa,
akcja
marketingowa,
restauracja, lokalizacja, wydarzenie czy klient
mogą być projektem. Dopasuj odpowiednią
liczbę projektów do swoich potrzeb i korzystaj
z pełnej informacji o przychodach i kosztach
na poziomie projektów i podprojektów by
móc cieszyć się z informacji co i kto jest
najbardziej rentowny w Twojej firmie.
Szybko wyceń wartość wykonanej usługi
wykorzystując wielowariantowe analizy
czasu pracy w odniesieniu na pracownika czy
wybrany projekt.
Efektywnie zarządzaj zleceniami, projektami
czy nieruchomościami przez bieżący podgląd
kosztów i przychodów. Posiadając pełny
podgląd rozbieżności między nimi, masz
możliwość zareagować lub wykorzystać
tę wiedzę do tworzenia raportów dla
przełożonych lub inwestorów.

Analizuj koszty pracownicze, koszty sprzętu
i licencji, koszty korespondencji, dojazdów
do klientów, tłumaczeń, notariusza czy
sekretariatu, aby właściwie wycenić
realizację projektów lub ustalić optymalne
stawki godzinowe. Obserwuj koszty dostaw
towarów, utrzymania lokalu czy wydatków
pracowniczych by ustalić optymalne marże
dla Twoich produktów i usług.

Wspieramy
skalowanie firmy
w Polsce i za granicą.

Sprawdź, gdzie są Twoje pieniądze?
Cashflow

Faktury

Informacje o aktualnym stanie środków
pieniężnych pokażą Ci, jak wygląda Twoja
zdolność do regulowania najbliższych
zobowiązań.

Przyśpiesz proces wystawiana faktur
przypisując
indywidualne
ceny
usług
poszczególnym kontrahentom, najemcom
czy kupującym.

Wykorzystuj informacje o zobowiązaniach
i należnościach całej firmy, kontrahentów lub
projektów do planowania kolejnych realizacji.

Wystawiaj faktury cykliczne bez konieczności
ponownego
wprowadzania
wszystkich
danych.

Oszczędzaj czas korzystając z graficznie
przedstawionych danych o cashflow czy
raportach kasowych.

Bezproblemowo rozliczaj faktury z Google
AdWords, Facebooka. Wystawiaj faktury
z możliwością płatności online.

Uwzględniając koszty leasingu i zakupów
ratalnych w raporcie płynności zyskaj podgląd
aktualnych zobowiązań.

Wystawiaj faktury, dopasując schematy ich
numeracji do poszczególnych oddziałów,
lokalizacji czy projektów by umożliwić szybką
identyfikację sprzedaży.

Ale to nie wszystko:
Korzystaj z repozytorium aby z każdego
miejsca na świecie mieć dostęp do
dokumentów twojej firmy, materiałów
graficznych, ubezpieczeń nieruchomości,
napraw czy podsumowania kampanii.
Zarządzaj bazą kontrahentów, która pozwoli
Ci na automatyczne tworzenie historii
współpracy od momentu podpisania umowy,
przez aneksy i wystawione faktury.
Korzystaj z obsługi kadrowo-płacowej
wszystkich pracowników zyskaj terminowe
rozliczenia etatów stałych oraz sezonowych.
Korzystaj ze zintegrowanej komunikacji ze
swoim zespołem oraz z Twoim księgowym,
kadrowym czy opiekunem klienta. Ten moduł
równiez możesz wykorzystać do delegowania
zadań czy wyznaczania terminów.

Przyznawaj swoim pracownikom dostęp
do dokumentów i informacji poufnych
w zależności od tego, jakie funkcje pełnią
w organizacji.
Monitoruj należności, zaległości i płatności,
by jak najlepiej dbać o swoją płynność
i relacje z klientami.

Przejmujemy
kompetencje działu
księgowo-finansowego.

