hugbúnaður
20 ára

Lausnir fyrir sveitarfélög
dk hefur lausnir fyrir öll sveitarfélög

dk fyrir sveitarfélög
dk hugbúnaður hefur í um 20 ár hannað og þróað hinn vinsæla dk viðskiptahugbúnað fyrir íslensk
fyrirtæki og skapað viðskiptalausnir sem stuðla að vexti og velgengni viðskiptavina.
Allar skýrslur og greiningar má síðan
taka út með samanburði við áætlun.
dk hugbúnaður hefur allt fyrir
bókhaldið, reksturinn, áætlanir og Hægt er að taka út aðalbók með samanburði við áætlun og sjá hve mikið er eftir
launin sniðið að sveitarfélögum
af áætluninni.
með þeirra bókhaldslykli, stofnuÖﬂugar tengingar
num, málaflokkum, deildum og
fyrirtækjum. Í dk er hægt að prenta dk er með tengingu við Fasteignamatið/
álagningarkerfi Þjóðskrár fyrir álagningu
út ársreikning sveitarfélagsins,
fasteignagjalda og við Hagstofuna til að
málaflokkayfirlit, ársskila inn gögnum. Einnig öll rafræn
reikning fyrir deildir,
rekstrarreikning fyrir
4.000 samskipti við banka, kortaþjónusfyrirtæki &
tur, ríkisskattstjóra, lífeyrissjóði,
sjóði, sjóðstreymi og
opinberir aðilar
stéttarfélög og fleiri aðila.
margvíslegar greiningar
með bókhaldið
niður á víddir.
í skýjnu hjá dk
20 ára reynsla
Heildarlausn

Áætlanagerð
Áætlanir má vinna í kerfinu,
senda yfir í Excel til frekari
vinnslu og lesa síðan aftur inn í
dk. Hægt er að vera með svokallaða „rammaáætlun“ og búa til
breytingar/mismunandi sviðsmyndir út frá henni.

dk viðskiptahugbúnaðurinn er
búinn að vera eitt vinsælasta bókhaldskerfið á Íslandi síðustu 20 árin og hentar
vel fyrir allar stærðir og gerðir af sveitarfélögum.

dk í áskrift
dk í áskrift er hagkvæm og þægileg
leið fyrir fyrirtæki sem gefur kost á
alhliða viðskipta- og upplýsingakerfi í mánaðarlegri áskrift.
Greitt er mánaðargjald fyrir
hugbúnaðinn. Innifalið er hýsing
á gögnum, sérsvæði, afritun,
öryggisvarnir í fullkomnu
tækniumhverfi.
Örugg hýsing gagna
Hýsingarþjónusta dk hefur verið
starfandi frá árinu 2006 og hefur
vaxið mikið. Nú er svo komið að
yfir 4.000 fyrirtæki og opinberir
aðilar eru með bókhaldið sitt í
skýinu hjá dk.
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