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

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

Działasz w branży nowych technologii,
prowadzisz software house lub świadczysz
e-usługi?
Prowadzisz startup i chcesz szybko
wiedzieć, jak wygląda Twój cashflow?
Rozwijasz kolejny oddział lub lokalizację
i chcesz mieć wszystkie informacje
o projektach w jednym miejscu?

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

BanFi Group od ponad 10 lat specjalizuje się
w dostarczaniu informacji ułatwiających podejmowanie
decyzji biznesowych firmom działającym w obszarze
nowych technologii. W tym czasie udało nam się
wypracować
wiele
wartościowych
sposobów
pomagających w obniżeniu kosztów prowadzenia
działalności. Znając specyfikę branży wiemy, co jest
potrzebne Twojej firmie.

Naszym Klientom proponujemy połączenie
tradycyjnych usług księgowych, gdzie do Twojej
dyspozycji obok dedykowanego księgowego
jest także internetowy system 4Decision,
który pozwala mieć wszystkie dokumenty
i informacje o firmie w jednym miejscu dostępne
24/7.

Obsługujemy
przedsiębiorstwa
według
polskich
oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.
Podpowiadamy jak tworzyć scenariusze minimalizacji
obciążeń podatkowych. Dostarczamy aktualne raporty
należności i zobowiązań. Oferując usługi związane
z
naliczaniem
płac
i
administracją
kadrami,
wspieramy
efektywne
finansowo
rozwiązania
umożliwiające
zarządzanie
zasobami
ludzkimi.
Przygotowujemy
również
wszelkie
rozliczenia
podatkowe oraz współpracujemy w Twoim imieniu
z urzędami, audytorami i innymi instytucjami.

Gdzie zarabiasz
pieniądze?
Projekty
Każda lokalizacja, kontrahent lub zlecenie mogą być
projektem. Korzystaj z pełnej informacji o wydatkach,
przychodach i kosztach na poziomie projektów
i podprojektów.
Planuj przychody i koszty. Posiadając pełny podgląd
rozbieżności między planem a rezultatem możesz
szybko na nie zareagować.
Analizuj koszty pracownicze, koszty sprzętu i licencji,
aby właściwie wycenić realizację projektów.

Sprawdź, gdzie są
Twoje pieniądze?
Cashflow
Zyskaj szybki dostęp do bieżącej sytuacji finansowej,
co pozwoli na bezpieczne prowadzenie biznesu.
Informacje o aktualnym stanie środków pieniężnych
pokażą Ci, jak wygląda Twoja zdolność do
regulowania najbliższych zobowiązań.

Ale to nie wszystko:
Monitoruj należności, zaległości i płatności, by
jak najlepiej dbać o swoją płynność i relacje
z klientami.
Przyznawaj swoim pracownikom dostęp do
dokumentów i informacji poufnych w zależności
od tego, jakie funkcje pełnią w organizacji.
Korzystaj ze zintegrowanej komunikacji ze swoim
zespołem oraz z Twoim księgowym, kadrowym
i opiekunem klienta.
Wykorzystaj wiedzę o kosztach i przychodach do
tworzenia szybkich raportów dla przełożonych lub
inwestorów.

