СМАРТ
МСБ

Партнерська програма
для розробників програмного забезпечення
«Смарт МСБ» — онлайн-сервіси для малого та середнього бізнесу, що автоматизують ведення
бізнес-обліку і допомагають заробляти.
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СМАРТ

СМАРТ

СМАРТ

Онлайн-сервіс для ведення обліку

Безкоштовний онлайн-сервіс для

Сервіс, за допомогою якого можна

та подання електронної звітності для

подання будь-якої звітності до

самостійно створити інтернет-

підприємців на спрощеній системі

податкової та Пенсійного фонду.

вітрину для продажу товарів або

оподаткування.

report.smcs.com.ua

сайт для бізнесу.

БУХГАЛТЕРІЯ

ВІТРИНА

ЗВІТНІСТЬ

smcs.com.ua

smallmall.com.ua

СМАРТ

СМАРТ

Корисні статті про ведення бізнесу

Юридичні консультації для малого

й оподаткування, форми заяв і звітів для

бізнесу з реєстрації,

завантаження, приклади заповнення,

підприємництва, ведення бізнесу.

ДОВІДКА

ПРАВО

інструкції та відеоуроки про роботу в «Смарт
Бухгалтерії».
help.smcs.com.ua

3

Цільова аудиторія

СМАРТ
МСБ

Автоматизуємо і спрощуємо ведення бухгалтерії та бізнесу на єдиному податку.

Підприємцю

Керівнику і бухгалтеру

Бухгалтеру-аутсорсеру

Самозайнятим особам

Можливість самостійно вести

Бухгалтер невеликого

Додавайте відразу кілька

Студенти і пенсіонери,

облік, подавати звітність до

підприємства може вести

підприємців і організацій в

домогосподарки та всі, хто

податкової та створити

бізнес-облік, облік працівників,

один обліковий запис.

шукає додатковий заробіток,

інтернет-магазин своїми

подавати звітність з єдиного

Працюйте з ними швидше і

можуть самостійно, без

руками, без програмістів

податку і за формою 1ДФ.

продуктивніше, дані всіх

значних витрат створити сайт

і дизайнерів.

Залучати до роботи колег і

клієнтів завжди під рукою.

і продавати свої товари та

керівника.

послуги в інтернеті.
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Можливості сервісу
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Облік фінансів

Імпорт виписок

Оформлення документів

Зрозумілий і зручний облік доходів і витрат — дані про надходження

Дані з підприємницького рахунку можна автоматично

У системі просто створювати рахунки, акти, накладні й

автоматично відображаються в декларації з ЄП, а система

імпортувати в систему, завантаживши файл банківської

документи на повернення. Є 15 готових шаблонів договорів,

виписки. «Смарт» обчислить дохід за період і суму податку до

використовуйте їх або додавайте власні. Готові документи

сплати, створить картки контрагентів.

можна надсилати на електронну пошту контрагентам просто

обчислює оподатковуваний дохід. Є можливість обирати тип
надходження/списання, вести управлінський облік, контролювати
зобов’язання за кожним відвантаженням, самостійно

із сервісу.

розподіляючи платежі за документами.

Аналіз

База контрагентів

Працівники

Використовуйте функцію аналізу, щоб контролювати

У картці контрагента — вся важлива інформація: контакти,

Усі відомості про найманих працівників зібрано в одному

взаєморозрахунки з контрагентами, відстежувати заборгованості

реквізити, історія угод, оплати. Під час створення документів

місці: персональні дані, інформація про оклад, управлінські

дані клієнта заповнюються автоматично.

виплати й пільги, історія трудових відносин. Потрібні дані

на конкретну дату і залишок грошей на розрахунковому рахунку чи
в касі. На основі даних із документів і платежів система

автоматично підставляються у звітність за формою 1ДФ.

автоматично обчислить ці суми та сформує зручну таблицю, яку
можна надати клієнту.

Податковий календар

Електронна звітність

Податки та збори

У календарі — всі події зі сплати податків, зборів і подання

Система обчислить оподатковуваний дохід на основі даних за

Єдиний податок і ЄСВ до сплати система обчислить

звітності для підприємців і юридичних осіб на єдиному

надходженнями та перенесе потрібні суми в декларацію. Вам

автоматично, сформує платіжні доручення з уже

податку. Нагадування про строки також надходять на
електронну пошту.

треба лише натиснути на кнопку «Відправити», повідомлення
про статус звіту надійдуть на електронну пошту. Також із
сервісу можна здавати уточнюючі декларації за минулі періоди.

заповненими реквізитами одержувача. Вам не потрібно
витрачати час, щоб дізнатися правильні реквізити для сплати
податків своїх клієнтів.

Договір про визнання ЕЦП

Каталог товарів і послуг

Інтернет-вітрина

Зі «Смарт Бухгалтерії» можна укласти договір про визнання

Додані в каталог позиції підставлятимуться в документи, і

За допомогою цієї функції можна самостійно створити

електронних документів із податковою, щоб здавати

вам не доведеться вводити інформацію вручну щоразу, коли

зручний сайт для продажу товарів і послуг в інтернеті.

звітність через інтернет.

створюєте рахунок, акт або накладну.

«Смарт Довідка»
У нашій довідці ви знайдете статті про податки й ведення
обліку, форми та бланки заяв і звітів.

5

Цінність

СМАРТ
МСБ

Якщо ви розробляєте продукт для малого та середнього бізнесу і прагнете налаштувати
інтеграцію з сервісом із ведення обліку та подання звітності, ми надамо API «Смарт Бухгалтерії»
для налаштування обміну даними.
Інтернет-магазини
Інтеграція API «Смарт Бухгалтерії» спростить користувачам завдання, пов'язані з
документообігом і веденням обліку. Отримавши замовлення, вони одразу зможуть сформувати
рахунок, акт або накладну, а після отримання оплати внести її до системи вручну або імпортувати
банківську виписку. Потрібні суми зразу підставляться в декларацію з єдиного податку, яку
можна здати із сервісу.
Автоматизація кафе та ресторанів
Інтеграція з онлайн-бухгалтерією вирішить питання, пов'язані з веденням обліку доходів і витрат,
дозволить контролювати взаєморозрахунки з постачальниками, автоматично заповнювати і
подавати звітність до податкової.
Сервіси складського обліку
Користувачам неодмінно стане у пригоді такий функціонал, як створення договорів, рахунків,
накладних, документів на повернення, облік грошових коштів, імпорт банківських виписок, аналіз
взаєморозрахунків із покупцями і постачальниками, подання електронної звітності до
податкової. Це все є в «Смарт Бухгалтерії».
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Пропозиція
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—

Надамо API «Смарт Бухгалтерії» для налаштування обміну даними.

—

Розглянемо пропозиції про інтеграцію в «Смарт Бухгалтерію» програмних продуктів для
малого бізнесу.
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Дякуємо за увагу!

Дізнатися більше про можливості та функції сервісу ви можете за адресою: smcs.com.ua

Із запитаннями і пропозиціями звертайтеся за телефоном:

0 800 20 80 44
або пишіть:

support@smcs.com.ua

