
Najważniejsze możliwości:

Biuro nexo to program stworzony z myślą o biurach rachun-
kowych i doradcach podatkowych używających w codziennej 
pracy systemów z linii InsERT nexo. Wspiera biura rachunko-
we w trzech głównych obszarach pracy:

 ○ wspomaga typowe czynności wykonywane w każdym 
biurze, jak np. rozliczanie klientów czy śledzenie stanu 
zaawansowania prac w comiesięcznej obsłudze klientów;

 ○ automatyzuje pracę na wielu podmiotach systemu  
InsERT nexo;

 ○ ułatwia komunikację z klientami biura poprzez  
dedykowany portal.

Biuro nexo pracuje na jednej bazie z innymi programami do 
obsługi biur rachunkowych linii InsERT nexo, dzięki czemu 
posiada dostęp do wszystkich mechanizmów platformowych, 
takich jak pola własne, flagi, InsMail, zestawienia, wydruki,  
biblioteka dokumentów i wiele innych. 

 ○ deklaracje skarbowe – pozwala naliczyć , wydrukować przeprowadzić wysyłkę  
elektroniczną oraz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru deklaracji  
rozliczających dane klientów biura.

 ○ e-Sprawozdawczość JPK_VAT – umożliwia generowanie obowiązkowych plików  
ewidencji VAT dla klientów biura i ich wysyłkę do urzędu skarbowego wraz  
z pobraniem Urzędowego poświadczenia odbioru.

 ○ naliczanie składek ZUS i wynagrodzeń – ułatwia i automatyzuje naliczenie składek  
dla właścicieli i wspólników firm klientów biura oraz wynagrodzeń dla ich pracowników.

 ○ informacje dla klientów biura – szeroki zakres wysyłanych za pomocą e-mail  
i dedykowanej strony Portalu klienta biura, informacji klientom na temat  
prowadzonych ewidencji księgowych, dokonanych rozliczeń, obciążeń z tytułu podatków.

 ○ klienci, cenniki – kartoteka klientów Biura nexo została zintegrowana z kartoteką klientów  
InsERT nexo. Klientom można przypisywać rozbudowane cenniki, na podstawie których  
system dokonuje wyceny pracy biura rachunkowego. Rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym  
a jego klientami wspierają odpowiednie raporty, a w przypadku posiadania programu Subiekt nexo także automatyczna 
funkcja generowania faktur dla klientów.

Program umożliwia przypisywanie klientom rozbudowanych 
cenników, na podstawie których dokonuje następnie wyce-
ny pracy biura rachunkowego. Posiada opcje archiwizacji  
(zarówno do pliku dyskowego, jak i do chmury) oraz dearchi-
wizacji (przywrócenie systemu nexo w biurze rachunkowym  
z posiadanego pliku archiwum).

Zaletą programu Biuro nexo jest automatyzacja wielu czynno-
ści (np. domyślnie zdefiniowany, przykładowy zestaw działań 
cyklicznych, który jednak może być zmieniony w zależności od 
konkretnych potrzeb i sposobu pracy biura rachunkowego) 
oraz możliwość dokonywania operacji zbiorczych. Rozwiąza-
nia te pozwalają znacząco zaoszczędzić czas oraz zwiększyć 
efektywność pracy biura rachunkowego.  

system wspomagający pracę biura rachunkowego



Pozostałe funkcjonalności:

 ○ rejestr usług księgowych – pozwala odnotowywać 
zdarzenia, które dzieją się poza systemem InsERT 
nexo, a które biuro chce ująć w rozliczeniu za obsługę. 
Jako przykład można podać konsultacje prawne, 
załatwianie spraw w urzędach w imieniu klienta  
i wiele innych;

 ○ warunki umowy – elastyczny mechanizm pozwalający 
zanotować najważniejsze ustalenia poczynione 
pomiędzy biurem rachunkowym a klientem,  
tak aby zawsze były „pod ręką”;

 ○ działania cykliczne – struktury złożone z różnych 
typów danych (tak/nie, liczba całkowita, liczba 
rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga), których 
zadaniem jest ułatwienie śledzenia zadań 
wykonywanych cyklicznie dla każdego klienta,  
takich jak: wprowadzanie dokumentów, sporządzanie 
deklaracji i sprawozdań finansowych, rozliczanie 
pojazdów, naliczanie wynagrodzeń, wysyłanie 
dokumentów, przekazywanie informacji i wiele innych;

 ○ wzorce klientów biura – wzorce baz danych mogą być 
wykorzystywane przy tworzeniu nowych klientów. 
Można w nich zdefiniować obiekty sprofilowane pod 
klientów z określonej branży, np.: schematy importu;

Biuro nexo cena netto

licencja na 1 stanowisko 699

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Biura) 349

Cennik:

Cennik usług
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 ○ kopiowanie parametrów – szeroki zakres danych  
i ustawień pracy z programem jaki może być 
przesyłany do baz klientów biura co pozwala 
zoptymalizować pracę z bazami klientów.

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować  

wszystkie funkcje programu). 
pobierz.insert.com.pl


