Właściwie już od miesięcy
chciałeś ustalić rzeczywiste
stawki narzutów, ale wydawało
się to zbyt skomplikowane?
Właściwie chciałeś wiedzieć,
na jakim poziomie znajduję się
próg opłacalności podczas negocjacji
oferty cenowej z kontrahentem?
Właściwie od dawna planowaliście
ustalić rzeczywistą stawkę za godzinę
czasu pracy, ale było to zbyt czasochłonne?
Właściwie kalkulowanie szacunkowe do tej
pory sprawdzało się, jednak w dobie rosnącej
konkurencji potrzebujesz prawidłowej kalkulacji?

Idealne rozwiązanie
to program MONEYTOU,
przeznaczony do obliczania
rzeczywistych wskaźników kalkulacyjnych!

MONEYTOU
Kalkulacja narzutów
oblicz zamiast szacować!
Jakość od 1997

Wprowadź dane finansowe!
Po prostu pobierz najważniejsze dane finansowe o
kosztach od twojego księgowego i wprowadź je do
programu MONEYTOU. Program umożliwia sprawne
wprowadzenie danych, dzięki grupowaniu kosztów
firmy. Na podstawie wpisanych danych program
wyliczy stawki narzutów kalkulacyjnych dopasowane
do kosztów ponoszonych przez twoją firmę.

IN-Software Polska Sp. z o.o.
60-164 Poznań
+61 661-71-21
biuro@in-software.com
www.in-software.pl
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Jestem zainteresowany kalkulacją
rzeczywistych stawek narzutów.
Zamawiam program MONEYTOU
			
w cenie*:
			
99,00 PLN
* cena nie zawiera podatku VAT
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Oferuj usługi w konkurencyjnych cenach!
Z programem MONEYTOU koszty przedsiębiorstwa masz
pod kontrolą. Dzięki temu wiesz, jaki ceny możesz
zaproponować swoim kontrahentom, żeby konkurować
na rynku i czy są one korzystne dla twojego
przedsiębiorstwa. Gdy zechcesz zatrudnić kolejnych
pracowników szybko sprawdzisz, jak przełoży się to
na rentowność całego przedsiębiorstwa.
Program MONEYTOU to skuteczne wsparcie
w podejmowaniu codziennych decyzji, dotyczących
twojego przedsiębiorstwa.

com

Uzyskasz realne stawki narzutów kalkulacyjnych
wyliczone przez MONEYTOU- program dla wodza!
W końcu jednak sam wiesz najlepiej, co jest opłacalne
na rynku. Sprawdź zatem otrzymane dane i zdecyduj,
na jakim poziomie ustalić cenę sprzedaży pracy i stawki
narzutów dla materiałów na potrzeby kalkulacji ofert.
Program MONEYOTU proponuje jedynie realistyczne stawki
narzutów, ustalone na podstawie rzeczywiście poniesionych
kosztów i pokazuje jak, wpływa to na twoje przedsiębiorstwo.

Data / podpis / pieczątka firmowa

Obowiązują Ogólne warunki umów sprzedaży programów standardowych, które
nabierają mocy wiążącej pomiędzy stronami z chwilą podpisania zamówienia
przez Nabywcę/Licencjobiorcę. Treść warunków sprzedaży można pobrać z strony
internetowej: www.in-software.pl lub w siedzibie Spółki. Na stronie internetowej
zostały także zamieszczone informacje na temat wymagań sprzętowych i
systemowych umożliwiających korzystanie z oprogramowania.
*Obowiązuje aktualny cennik z zastrzeżeniem zmian.
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