Pierwszy program online
do pełnej księgowości i KPiR
Bezpłatny dla biur rachunkowych

Lepsze oblicze
księgowości
Uwolnij się od ograniczeń. Wreszcie nowoczesny program bez klucza
dostępu, limitu użytkowników i dodatkowo płatnych modułów.
Efektywniej zarządzaj swoim czasem. Automatycznie wprowadzaj dane
na dowolnym urządzeniu i szybko generuj przekrojowe raporty. Uwolnij się
od pytań klientów ‒ w Taxomatic samodzielnie i na bieżąco monitorują swoją
sytuację finansową.
Zarabiaj z programem. Zyskaj nowoczesny wizerunek i przyciągaj
nowych klientów.

Rewolucja w księgowości #otak!

Komplet funkcji

Księgowość online
Korzystaj na laptopie, tablecie,
telefonie. Uzyskaj stały dostęp
do danych i analiz – w każdym
miejscu i o każdej porze, bez
instalowania.

Wszystko, co niezbędne, by
bieżąca obsługa księgowości
stała się lżejsza.

OCR

Oszczędzaj, przenosząc dane przy
pomocy zwykłego skanera.

Szybkie raportowanie

Zbiorcze zestawienia

Automatycznie generuj przekrojowe raporty z najbardziej aktualnymi danymi.

Konsoliduj dane spółek i porównuj
wyniki finansowe wielu firm
w jednym raporcie.

Poczta Polska online

Zawsze bieżące dane
u klienta

Bezpośrednio z programu wysyłaj
dokumenty i listy polecone oraz za
potwierdzeniem odbioru. Koniec
z chodzeniem na pocztę.

*. JPK

Automatyczne
wprowadzanie faktur – OCR

Twoi Klienci samodzielnie sprawdzą bieżące finanse, płynność
firmy, wysokość podatku dochodowego i VAT. Monitorują sytuację
finansową firmy online – bez
odrywania Cię od pracy.

Jednolity plik kontrolny

Plany kont

Generuj i wysyłaj pliki JPK
w programie.

Dopasuj plan kont do swoich
potrzeb lub wybierz gotowy,
w którym znajdziesz najlepsze
funkcjonalności z popularnych
programów księgowych.

Więcej funkcji na taxomatic.pl

Korzyści dla
profesjonalistów
Nowoczesny program księgowy
maksymalizujący zyski biura
rachunkowego.

Brak kosztów
dla biur rachunkowych
Całkowicie bezpłatny program
w wersji PRO.

Darmowa aktualizacja
Bezpłatna i automatyczna
aktualizacja do obowiązujących
przepisów.

Wielu użytkowników
bez kosztów

Osiągniesz 100% więcej
ze swoim zespołem

Bezpłatne dołączanie kolejnych
użytkowników. Każdy otrzymuje
indywidualne dane do logowania.

Zamiast żmudnego klikania
– automatyzacja przy windykacji,
wystawianiu faktur, rozrachunkach
i księgowaniu.

Bieżące postępy
w pracy zespołu

Efektywne zarabianie
z programem

Monitoruj na bieżąco dokumenty
wprowadzane przez innych użytkowników.

Taxomatic daje nowoczesny wizerunek i przewagę nad konkurencją.

Intuicyjna obsługa

Wysoki standard
bezpieczeństwa danych

Wreszcie program, który jest prosty w obsłudze. Z podpowiedziami, szybkimi skrótami, wizualizacjami i wykresami.

Automatyczna kopia zapasowa
danych, wykonywana każdego
dnia. Technologię bezpieczeństwa
zapewnia Microsoft Azure.

Więcej korzyści na taxomatic.pl

