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Firma Tytan Sp. z o.o. oferuje Państwu nowoczesne rozwiązanie TYTAN SQL TARYFY
umożliwiające automatyzację procesu przygotowania wniosku taryfowego

TYTAN SQL



moduł

TARYFY

TARYFY pozwalają na komputeryzację prac przy opracowywaniu nowych taryf opłat
w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.
Program generuje komplet załączników do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf. Nowa
wersja 3.1 - dokumenty te są w 100% zgodne z wzorem wniosku zamieszczonym
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 i późniejszymi zmianami.



TARYFY są samodzielnym programem posługującym się własną bazą danych,
pozwalającym od początku do końca przygotować i wydrukować wspomniane dokumenty.
Nie jest to zestaw arkuszy kalkulacyjnych! Dzięki własnym kartotekom pozwala elastycznie
dopasować dokumenty do struktury przedsiębiorstwa (wykazując wszystkie miejsce
powstawania i rodzaje kosztów występujące w danym przedsiębiorstwie). Wygodne
funkcje programu pozwalają szybko przygotować kolejne wersje taryf symulując różne
poziomy zmiany kosztów lub wielkości sprzedaży w roku obowiązywania nowych taryf.



Dzięki ścisłemu zintegrowaniu z programami: SQL Woda oraz Finansowo-Księgowym
można automatycznie przenieść dane dotyczące sprzedaży (ilościowe oraz przychody
w podziale na grupy taryfowe) oraz kosztów do kartotek programu Taryfy. Dane można
również wprowadzać ręcznie.
Program w znacznej mierze zmniejszy pracochłonność opracowania Taryfy, a jego
elastyczność i możliwości symulacji dadzą Państwu silne i szybkie narzędzie dla własnych
analiz.



Schemat strukturalny programu TARYFY
Program

Program

SQL WODA

TytanFK
Program główny:

TARYFY
automatyczne przenoszenie danych
dotyczących sprzedaży
MOŻLIWOŚCI PROGRAMU,
KORZYŚCI DLA
UŻYTKOWNIKA

– możliwość modyfikacji opisów
i struktur danych w tabelach,
- automatyczne planowanie kosztów
i sprzedaży,
- elastyczne dopasowanie dokumentów
do struktury przedsiębiorstwa,
- symulacja różnych poziomów zmian
kosztów lub wielkości sprzedaży

TWORZENIE
MODYFIKACJA

automatyczne przenoszenie
danych dotyczących kosztów
DOKUMENTY
(ZAŁĄCZNIKI)

DANE
– mogą być wielokrotnie
przetwarzane (uzupełniane
zmieniane),
- wprowadzone dane oraz wyliczone
taryfy są pamiętane,
- dane wejściowe takie jak: grupy
odbiorców, okresy rozliczeniowe,
współczynniki alokacji kosztów,
rodzaje cen i stawek, dane
o sprzedaży, koszty

- w pełni zgodne z wzorem
wniosków zamieszczonych
w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z 28 czerwca 2006 r.
+ zmiany późniejsze.
- wydruk załączników w postaci tabel,
- wydruki danych z poszczególnych
kartotek,
- wydruki zestawień kosztów,
- wydruki zestawień danych
o sprzedaży
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Przykładowe ekrany programu TARYFY:

Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania bardziej
szczegółowych informacji

