R2faktury bezpłatnie dla klientów biura rachunkowego
RESET2 Oprogramowanie, producent systemów informatycznych
wspomagających zarządzanie firmą, udostępnił nową wersję programów
R2firma, R2fk i R2księga (10.23.), która umożliwia biurom rachunkowym
generowanie bezpłatnego programu R2faktury dla swoich klientów.
Program pozwala między innymi na szybkie wystawianie faktur i łatwe
zarządzanie magazynem.
Dzięki wprowadzonym zmianom, biura rachunkowe posiadające program
R2firma, R2fk lub R2księga w wersji do obsługi 50 lub więcej firm, mogą
wygenerować dla swoich klientów bezpłatną licencję na program R2faktury
Mini (moduł magazyn, jedna firma, jedno stanowisko).
Oprogramowanie pozwala na szybkie wystawianie faktur przez klientów,
przesyłanie ich do biura i automatyczne księgowanie. Ponadto wersja Mini
pozwala na szybkie sporządzanie prostych zestawień i zarządzanie magazynem.
Klient może także rozszerzyć konfigurację, wybierając bardziej rozbudowaną
wersję (Standard lub Maxi), dopłacając różnicę w cenie pomiędzy wersją Mini a
wersją rozszerzoną.
Program R2faktury rozwijany jest przez firmę RESET2 od 20 lat i dedykowany
przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom handlowym bądź
usługowym. W zależności od potrzeb, oferuje mniej i bardziej zaawansowane
funkcje, a jego cechą charakterystyczną jest prosta, intuicyjna obsługa.
Poniższy materiał wideo prezentuje wymienione udogodnienia:
https://www.youtube.com/watch?v=pqsxMcPX8jM

O firmie RESET2 Oprogramowanie Sp. z o.o. Sp.k.
RESET2 Oprogramowanie Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej RESET2 sp .z o.o.) istnieje od
stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez
RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem
systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty
RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.
W ofercie firmy znajdują się 3 linie produktowe: STANDARD, PRO i SBO.
Seria STANDARD to pakiet gotowych, elastycznych rozwiązań w dobrej cenie.
Linię produktową stanowią: system kadrowo-płacowy - R2płatnik,
zintegrowany system obsługi firmy – R2firma, programy księgowe - R2fk i

R2księga, system obsługi sprzedaży i magazynu - R2faktury oraz program
oferujący wsparcie dla zarządzania i obsługi środków trwałych - R2środki.
Produkty serii PRO i SBO są przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw i bardziej
wymagających klientów.
Więcej informacji na temat firmy RESET2 Oprogramowanie Sp. z o.o. Sp.k. i
oferowanych produktów można znaleźć pod adresem: www.reset2.pl.

