Jauni grāmatvedības ārpakalpojumi uzņēmējiem

Izveidota jauna attālinātās grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sistēma, kas
mazajiem un vidējiem komersantiem ievērojami atvieglo grāmatvedības uzskaites
organizēšanu. Izmantojot sistēmu, no jebkuras vietas un jebkurā laikā iespējama ērta
piekļuve finanšu datiem, kā arī uzņēmuma naudas plūsmas kontrole. Attālinātie
grāmatvedības un finanšu pakalpojumi kļūst arvien populārāki ne tikai Latvijas
teritorijā, bet arī Eiropā un citās pasaules valstīs. Uzklausot vietējo uzņēmēju vēlmi pēc
kvalitatīva šāda veida pakalpojuma sniedzēja, Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības
centrs (LUAC) ir līdzfinansējis attālinātās grāmatvedības sistēmas “FGS” izveidi,
tādējādi nodrošinot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iespēju saņemt patiesi
kvalitatīvu un inovatīvu pakalpojumu. Uzņēmumu vadītāji augstu novērtē šo iespēju un
aktīvi piesakās izmantot “FGS” profesionāļu kompetenci sava biznesa attīstībai. “Darba
izbraukumu dēļ bieži neesmu birojā uz vietas, tāpēc uzņēmuma darbību līdz šim varēju
kontrolēt tikai telefoniski, turklāt informāciju uzzinot virspusēji. Kopš uzņēmumā esam
ieviesuši attālinātās grāmatvedības sistēmu, uzņēmuma augšupeja un attīstība ir ļoti
jūtama. Spēju sekot līdzi naudas plūsmai un jebkurā brīdī izmainīt dienas plānu un
reaģēt uz izmaiņām, problēmjautājumus atrisinot nekavējoties. Uzskatu, ka šos
pakalpojumus vajadzētu izmantot arvien vairāk uzņēmumiem, jo tā ir iespēja strādāt
efektīvāk un ievērojami ietaupīt,” norāda metālapstrādes uzņēmuma pārstāvis Valdis
Balodis. “Aizvien vairāk uzņēmumi apzinās, ka grāmatvedības ārpakalpojumi ir lieliska
iespēja strādāt efektīvāk un uzlabot uzņēmuma attīstību. “Ierastais grāmatvedis” tiek
aizstāts ar profesionālu servisu, ko sniedz grāmatvedības ārpakalpojumi, kas FGS

izpildījumā ir augsti kvalificētu speciālistu kompetences un mūsdienīgu tiešsaistes
tehnoloģiju apvienojums. Piecās minūtēs vai mazāk dienā, klients nosūta mums savus
grāmatvedības dokumentus, un no jebkuras vietas un jebkurā laikā, redz, no kurienes
ienāk nauda un kur tā tiek izdota. Uzņēmumu vadītāji labāk saprot, kādi ir rezultāti
katram uznēmējdarbības veidam vai struktūrvienībai, un tas ļauj pieņemt pareizus un
savlaicīgus lēmumus. Turklāt, šādi grāmatvedības ārpakalpojumi ļauj ietaupīt
tūkstošiem latu IT infrastruktūras iegādei, vai ietaupīt nozīmīgas summas, tagad
izplatītai, programmatūras nomai komplektā ar nomātās programmatūras atbalsta
izmaksām. Uzņēmumiem ir iespēja izmantot augsti kvalificētu un pieredzējušu
speciālistu pakalpojumus, kurus algot uz pilnu slodzi maziem un vidēji lieliem
uzņēmumiem, būtu ļoti dārgi un nelietderīgi, un saņemt konsultācijas un palīdzību pa
telefonu jebkurā laikā,” tā “FGS” pārstāve Dzintra Renigere. “FGS” izmanto pasaulē
atzītu biznesa vadības sistēmu Epicor iSCALA un iNTRA sistēmu, kuras darbība ir
balstīta uz web tehnoloģijām. “FGS” izveidojuši grāmatvedības un nodokļu eksperti ar
vairāk kā 20 gadu pieredzi šajā jomā. Katram uzņēmumam ir iespēja izvēlēties sev
vispiemērotāko pakalpojumu paketi par fiksētu cenu ar noteiktu pakalpojumu spektru.
Pakalpojums pieejams par pieņemamu, fiksētu mēneša maksu, sākot pat no EUR
64.02. Vairāk informācijas interneta vietnē http://www.fgs.lv/. Informācijas
avoti:
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