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Ogólne
Symofnia Start to linia programów w wersji jednostanowiskowej i jednofirmowej, przeznaczona specjalnie
dla małych firm - niezależnie od rodzaju prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Nie jest
przeznaczona do pracy sieciowej (baza danych powinna znajdować się lokalnie). Kierowana do firm, które
nie prowadzą transakcji zagranicznych.

Mała Księgowość
Start (wersja 2012.b)
Dane firmy umieszczane są zawsze w katalogu
„FirmaML”. Stały skrót firmy.
Odtwarzanie danych firmy zawsze do katalogu
„FirmaML”
W grupie firm ograniczenie na jedną firmę, w
związku z tym uproszczone dialogi logowania,
archiwizacji i sprawdzenia danych.

Ograniczenie do 5 umów o pracę w jednym
miesiącu
Ograniczona jest maksymalna liczba środków
trwałych do 5 szt.
Brak kartoteki „Pieniądze” – można tylko
rejestrować zapłaty za faktury, ale brak informacji o
rozrachunkach
Jeden typ dokumentów płatności
Brak raportów kasowych

Jeden rejestr VAT sprzedaży i jeden rejestr VAT
zakupu

W kartotekach programu zostaje usunięta zakładka
katalogów. Pole katalog zostaje też usunięte z
formatek elementów kartotek, w których występuje
Brak współpracy z programem Płatnika, usunięto
zakładki dotyczące ZUS
Uproszczona formatka wynagrodzeń. Usunięte
przyciski 'Zasiłki' i 'Świadczenia i przerwy' z umów o
pracę.
Brak możliwości usuwania danych do „kosza”

Materiał wewnętrzny, poufny

Symfonia (wersja 2013)
Dane firmy umieszczane w utworzonej grupie
firm/firmie
Odtwarzanie danych do katalogu wskazanego przez
użytkownika
Liczba firm w grupie nieograniczona

Możliwość modyfikowania i dodawania własnych
raportów
Brak ograniczeń
Brak ograniczeń
Użytkownik decyduje, czy chce śledzić rozrachunki
(czy będzie korzystać z kartoteki „Pieniądze”)
Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości typów
dokumentów płatności
Podział dokumentów płatności na dokumenty
kasowe, bankowe i inne umożliwia generowanie
raportów kasowych
Możliwość zdefiniowania wielu rejestrów VAT
zarówno sprzedaży jak i zakupu dla różnych typów
transakcji
Możliwość zdefiniowania typów rozrachunków
Możliwość tworzenia rozrachunków z urzędami z
tytułu wynagrodzeń
Umożliwia tworzenie katalogów i raportowanie wg
katalogów
Pełna współpraca z programem Płatnika i
rozliczenia ZUS
Możliwość wprowadzania świadczeń przerwy i
zasiłków wymaganych do rozliczeń z ZUS
Możliwość przesunięcia elementu kartoteki do
kosza i zablokowania jego uwzględnianiu w
zestawieniach i listach wyboru z możliwością
późniejszego odzyskania elementu
Możliwość zdefiniowania wielu wzorców
księgowania
Możliwość utworzenia szablonu firmy w oparciu o
już skonfigurowaną
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Możliwość rejestrowania zapisów wyłącznie w PLN

Tylko deklaracje papierowe
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Możliwość zaksięgowania dokumentów
wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy oraz
eksportu i importu
Możliwość rejestrowania zapisów w walucie obcej
Naliczanie i księgowanie różnic kursowych
Ochrona danych osobowych - możliwość
rejestrowania źródeł pochodzenia danych oraz
komu i jakie dane zostały udostępnione
Możliwość składania e-deklaracji
Możliwość edycji planów amortyzacji
e-Przelewy
Składniki analityczne

Handel
Start (wersja 2012)
Dane firmy umieszczane są zawsze w katalogu
„FirmaHL”. Stały skrót firmy.
Odtwarzanie danych firmy zawsze do katalogu
„FirmaHL”
Jeden magazyn
Struktura podziału kartotek liniowa (rodzaje)

Dokumenty wystawiane w PLN

Maksimum 1000 pozycji asortymentowych w
kartotece towarów
Predefiniowany zestaw typów dokumentów
Wymiana danych dokumentów z programami Mała
Księgowość Start, Mała Księgowość Premium i
Finanse i Księgowość Premium przez pliki
tekstowe. Możliwość synchronizacji kartotek z tymi
programami.

Możliwość ograniczenia dostępu użytkownika do
rejestrów pieniężnych określonego typu
Tworzenie powiązań między dokumentami (np.
Faktura – Wz) tylko w momencie wystawienia
dokumentu

Import danych kartotekowych
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Symfonia (wersja 2013)
Dane firmy umieszczane w utworzonej grupie
firm/firmie
Odtwarzanie danych do katalogu wskazanego przez
użytkownika
Do 200 magazynów
Dwie struktury podziału kartotek liniowa (rodzaje) i
drzewiasta (katalogi)
Możliwość przesunięcia elementu kartoteki do
Kosza i zablokowania jego uwzględnianiu w
zestawieniach i listach wyboru
Możliwość modyfikowania i dodawania własnych
raportów
Dokumenty złotówkowe i walutowe
Deklaracja Intrastat
Obsługa zamówień własnych i obcych
Możliwość wystawiania faktur VAT marża
Nieograniczona liczba asortymentów w kartotece
towarów
Możliwość definiowania nowych typów dokumentów
przez użytkownika
Wymiana danych dokumentów z programami Mała
Księgowość Start i Mała Księgowość Premium
przez pliki tekstowe, a z programem Finanse i
Księgowość Premium oraz Finanse i Księgowość
Forte także bezpośrednio z wykorzystaniem obiektu
integracji
Bardziej restrykcyjne prawa użytkowników
Możliwość ograniczenia dostępu użytkownika do
konkretnych wybranych rejestrów pieniężnych
Możliwość zniesienia lub utworzenia powiązania
między już wystawionymi dokumentami
Możliwość zmiany układu wykonywanego
zestawienia przyciskiem w pasku narzędziowym
zestawienia (towary – kontrahenci - dokumenty)
Import danych kartotekowych i dokumentów, w tym
obsługa firm wielooddziałowych
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Możliwość sortowania kartoteki nagłówkami kolumn
w prawym panelu
Kartoteka dostaw towaru wywoływana z formatki
towaru.
Zestawienie Rotacja towarów za okres wywoływane
z kartoteki towarów
Możliwość przeliczenia rabatów i przenumerowania
pozycji w edytowanym dokumencie
Możliwość drukowania dokumentów w formatach
RTF i HTML
Możliwość zapisu wydruków i raportów w pliku PDF
Możliwość zdefiniowania dla towarów i
kontrahentów ośmiu dodatkowych pól opisowych
Możliwość przypisania do danych firmy notatki
Możliwość automatycznej aktualizacji wartości PZ
na podstawie dokumentu zakupu
Naliczanie wpłat na fundusze promocji produktów
rolno-spożywczych
Ochrona danych osobowych - możliwość
rejestrowania źródeł pochodzenia danych oraz
komu i jakie dane zostały udostępnione
Szacowanie zapotrzebowania na towary i
generowanie na tej podstawie zamówień własnych
Promocje okresowe - możliwość definiowania
cenników i rabatów obowiązujących okresowo
e-Przelewy

Faktura i Kasa – Faktura
Faktura i Kasa Start (wersja 2012)
Dane firmy umieszczane są zawsze w katalogu
„FirmaFL”. Stały skrót firmy.
Odtwarzanie danych firmy zawsze do katalogu
„FirmaFL”
Struktura podziału kartotek liniowa (rodzaje)

Dokumenty wystawiane w PLN
Maksimum 1000 pozycji asortymentowych w
kartotece towarów
Predefiniowany zestaw typów dokumentów
Możliwość ograniczenia dostępu użytkownika do
rejestrów pieniężnych określonego typu
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Faktura (wersja 2013)
Dane firmy umieszczane w utworzonej grupie
firm/firmie
Odtwarzanie danych do katalogu wskazanego przez
użytkownika
Dwie struktury podziału kartotek liniowa (rodzaje) i
drzewiasta (katalogi)
Możliwość przesunięcia elementu kartoteki do
Kosza i zablokowania jego uwzględnianiu w
zestawieniach i listach wyboru
Możliwość modyfikowania i dodawania własnych
raportów
Obsługa dokumentów Pro forma i dokumentów
Wydania kontrahentowi
Dokumenty złotówkowe i walutowe
Nieograniczona liczba asortymentów w kartotece
towarów
Możliwość definiowania nowych typów dokumentów
przez użytkownika
Możliwość ograniczenia dostępu użytkownika do
konkretnych wybranych rejestrów pieniężnych
Możliwość zmiany układu wykonywanego
zestawienia przyciskiem w pasku narzędziowym
zestawienia (towary – kontrahenci - dokumenty)
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Import danych kartotekowych
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Import danych kartotekowych i import zamówień
złożonych w programie Sklep Internetowy forte
Możliwość sortowania kartoteki nagłówkami kolumn
w prawym panelu
Możliwość przeliczenia rabatów i przenumerowania
pozycji w edytowanym dokumencie
Możliwość zapisu wydruków i raportów w pliku PDF
Możliwość drukowania dokumentów w formatach
RTF i HTML
Możliwość przypisania do danych firmy notatki
e-Przelewy
Współpraca z kasami fiskalnymi

