Könyvelés Támogatási Szolgáltatás
önkormányzatok és intézményeik számára

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony / Úr!

A pénzügy-számvitel legfőbb feladata a helyi gazdálkodás segítése, a polgármesterek, jegyzők
döntéseinek megalapozása lenne, mégis a központi követelmények teljesítése rabolja el a
könyvelők idejének legnagyobb részét.
Könyvelés támogatási szolgáltatásunk a munka egy részének átvállalásával segíti
Önöket a gazdálkodási és könyvelési feladataik tökéletesebb ellátásában.

1 FORTELLUM a garantáltan megbízható könyvelés védjegye.
Fortellum könyveléssel biztos lehet benne, hogy pénzügyei rendben vannak, arra megalapozott
döntéseket hozhat. Nem kell határidők, ellenőrzések miatt aggódnia. Vizsgálatok, testületi
beszámolók, költségvetés tervezés során - akár helyszíni - szakértői hátteret biztosítunk.

A Fortellum szakmai, számviteli szempontból folyamatosan ellenőrzött
könyvelést jelent.
Ön dönti el, hogy teljes vagy részleges könyvelési adminisztrációt, esetleg
csak biztonságot nyújtó szakmai kontrollt szeretne.

Megbízható könyvelés csak úgy születhet, ha Önök éppen olyan precízen és határidőre végzik
el saját feladataikat, mint mi. Mi nem vállalunk KGR kozmetikázás alapú beszámoló készítést,
csak tiszta, profi munkát, amire büszkék lehetünk. Csak akkor tudunk segíteni, ha Önök is
elkötelezettek és saját munkatársaiktól is megkövetelik a fegyelmezett munkát.
Az eredmény naprakész, hibátlan könyvelés, nincs többé késedelem, büntetés!

2 Könyvelés támogatási szolgáltatás – igény szerint
Abban segítünk Önnek, amire szüksége van: a hónapról hónapra történő szakmai
kontrolltól a teljes feldolgozásig. Kapacitáshiány esetén, esetleg ha valaki felmond, vagy
nyugdíjba megy, feltétlenül keressen bennünk!
A bizonylatok nem kerülnek ki a hivatalból, azok létrehozása, rögzítése helyben történik.
Szakembereink az interneten keresztül végzik el a további feldolgozást: kontírozás, bér, vegyes,
stb. rögzítése, összefüggések ellenőrzése, beszámolók előállítása.
Mobil vezetői információs rendszer révén Ön a számítógépén vagy okos telefonján bárhonnan,
bármikor lekérheti az aktuális bank, pénztár egyenlegeket, pénzügyi kimutatásokat,
ellenőrizheti a számlák kiegyenlítést.
Szolgáltatásunk nem érinti az EPER programhoz kapcsolódó rendszerkövetési és egyéb
támogatást, azok változatlanul megmaradnak.

3 Biztos alapok
Az E-Szoftverfejlesztő Kft. – Magyarország legnagyobb önkormányzati informatikai
szolgáltató vállalkozása (településenkénti referencia: 2.800 kataszter, 2.300 tárgyi eszköz, 1.800
értékbecslő, 1.300 iktató, 1.300 e-kataszter, 2.000 pénzügyi rendszer, 800 településen kataszteri
adatfeldolgozás). Köszönjük, hogy 25 éve megbízható partnerei lehetünk!

Pénzügyi rendszer

Vagyonkataszter

Iktatás, iratkezelés

Étkeztetés és Konyha

A könyvelés támogatási szolgáltatást új cégünk, a Fortellum Kft. végzi a korábban már
bizonyított vezetői, fejlesztői és támogatói szakember gárdával, az E-Szoftverfejlesztő Kft.
maximális támogatásával és garanciájával.

Büntetés garancia: igény esetén szakértőink részt vesznek az
ellenőrzéseken, képviselik a hivatal érdekeit. Ha hibázunk, átvállaljuk a
büntetést!

4 Hívjon bizalommal!

Kedves Szabolcs!
Képzeld el, hogy a havi PM infot úgy adtam át a
KGR-be, hogy nem volt benne hiba!
Ilyen ez elmúlt 2 évben még soha nem volt.
Örömömben fülig ért a szám.
Hálásan köszönöm Neked illetve Nektek a segítséget
és elnézést kérek azoktól a lányoktól, akiknek
csúnyán elrontottam a hétvégéjét.
Munkátokhoz sok sikert és kitartást kívánok!
Kiss Éva
Girincs Önkormányzat
Ui: Ja! és a körmöm már kezd nőni, mert a múlt
hétvégén csontig rágtam.

Már több száz könyvelés rendbetételén dolgozunk a legkisebbektől a tízmilliárdos
költségvetésűig. Önnek is szívesen segítünk!
Várjuk érdeklődését az info@eszoft.hu címen vagy a 70/252-0302 számon!

Üdvözlettel:
Csizmazia Tibor
E-Szoftverfejlesztő Kft.

Pisák Szabolcs
Fortellum Kft.

