Több pénznem kezelése

ELŐNYÖK:
 Akadály nélkül jelen lehet a globális
piacon. A számlázástól az üzletfelek
részére történő kifizetésekig az összes
művelet kezelése az ügyfelek és a

Több pénznem kezelése a Microsoft Dynamics
NAV 5.0 rendszerben
Biztonsággal terjeszkedhet a nemzetközi piacokon, és könnyedén kezelheti
a külföldi fizetőeszközöket. Akár nemzetközi partnereivel kívánja
megosztani pénzügyi adatait, akár más országokban található vevők vagy
szállítók számláit szeretné kezelni, a Microsoft DynamicsTM NAV rendszer
megkönnyíti a globális tranzakciók végrehajtását.

partnerek által igényelt pénznemben

A Microsoft Dynamics NAV rendszer több pénznem kezelésére alkalmas, így

történik.

korlátlan számú pénznemet állíthat be, nyilvántarthatja az átváltási árfolyamokat,

 Növelheti a pénzügyi
hatékonyságot. A többféle pénznem
és a változtatható árfolyamok
alkalmazásával egyszerűsítheti a

teljes számlákat vezethet a választott pénznemben, és ugyanígy készíthet
jelentéseket a vállalat pénzügyi helyzetéről. Könnyedén bonyolíthat le
nemzetközi ügyleteket, így erősítheti a vállalat ügyfél- és partnerkapcsolatait a
növekedés érdekében.

könyvelési műveletek kezelését.
 Könnyedén kezelheti nemzetközi
pénzügyeit. A kötelezettségek és a
követelések könyvelésében, a főkönyvi
jelentésekben, valamint a bankszámlaés a készletnyilvántartásban egyaránt
több pénznemet alkalmazhat. Az
árfolyamkezelő funkciók segítségével
konszolidálhatja pénzügyi kimutatásait.
 Egyszerűen megfelelhet a
nemzetközi számviteli
szabványoknak. A
devizakimutatásokhoz átalakítási
módszereket állíthat be, így
könnyebben megfelelhet a Pénzügyi
Számviteli Szabványok Bizottsága
(FASB) és a Nemzetközi Számviteli
Szabványok (IAS) irányelveinek.
 Erősítheti a vállalat üzleti
kapcsolatait. A partnerek és más
érdekeltek az interneten is
megtekinthetik egyenlegeiket, a
pénzügyi kimutatásokat pedig akár két
pénznemben is kinyomtathatják.

Az adott országban
használt
formátumban
állíthatja be a
pénznemek közötti
átváltási
árfolyamokat.

Korlátlan számú pénznemet és pénznemenkénti
árfolyamot definiálhat, szükség esetén pedig adott
vállalatokhoz, szerződésekhez vagy tranzakciókhoz
tartozó árfolyamértékeket is megadhat.

LEHETŐSÉGEK:

Pénznemek és árfolyamok

Korlátlan számú pénznemet és pénznemenkénti árfolyamot definiálhat, szükség

meghatározása

esetén pedig adott vállalatokhoz, szerződésekhez vagy tranzakciókhoz tartozó
árfolyamértékeket is megadhat.

Jelentéskészítés több pénznemben

A pénzügyi kimutatásokban feltüntetheti a devizaműveleteket, a meglévő
jelentéseket pedig más pénznembe is átültetheti, így megoszthatja az adatokat a
világ különböző pontjain elhelyezkedő partnerekkel.

Realizált nyereségek és veszteségek

Automatikusan nyomon követheti és rögzítheti az árfolyamváltozások hatásának

nyilvántartása

eredményeként realizált értékesítési és beszerzési nyereségeket és veszteségeket.

Árfolyamkövetés

Az adott országban használt formátumban állíthatja be a pénznemek közötti
átváltási árfolyamokat. Meghatározott árfolyamokat állíthat be a napi tranzakciókhoz
és a mérlegegyenlegek megadott időszakban történő módosításához. A
könyvvizsgálat megkönnyítése érdekében nyilvántarthatja a több pénznemes
tranzakciók során alkalmazott árfolyamok dátumát és időpontját.

Nemzetközi számlakezelés

Az egyes vevők és szállítók számláihoz alapértelmezés szerinti pénznemet rendelhet,
és a teljes számlát, így a számlázást és a kifizetéseket is a választott pénznemben
kezelheti. A kötelezettség- és a követelésszámlákat helyi pénznemben és az adott
tranzakció esetében használt devizában is megtekintheti.

Vállalatközi tranzakciók és

A különböző pénznemek támogatásával vállalatközi tranzakciókat (például

jelentések

értékesítési és beszerzési bizonylatokat, főkönyvi tételeket) hozhat létre és oszthat
fel a vállalatok között. A cég nemzetközi partnerei és más érdekeltek az interneten is
megtekinthetik egyenlegeiket, a pénzügyi kimutatásokat pedig egyszerre akár két
pénznemben is kinyomtathatják.

Szabványok támogatása

A devizakimutatásokra vonatkozó átalakítási módszerek beállításával könnyebben
megfelelhet a Pénzügyi Számviteli Szabványok Bizottsága (FASB) és a Nemzetközi
Számviteli Szabványok (IAS) irányelveinek. A főkönyv két különböző pénznemben is
vezethető, a devizákat pedig alapértelmezés szerinti pénznemként is beállíthatja, így
a számlák vezetését az anyavállalat által használt pénznemhez igazíthatja.

A Microsoft Dynamics NAV rendszerben a több pénznem kezelésével kapcsolatos további információért
keresse fel a következő címet: www.microsoft.com/dynamics/nav.
Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.
A MICROSOFT SEMMILYEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYEN ALAPULÓ GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN
DOKUMENTUMBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT.

