A cégünk

Hogyan működhetnénk
együtt?

Mi a munkánk célja?
Az innováció ereje hajt minket - egyre jobb BPO
megoldások felfedezésére és az ügyfeleinket sikerre
vezető tanácsadás nyújtására. Értékeink erős alapot
nyújtanak és erre magánemberként és szervezetként
is építhetjük sikereinket.

MUNKATÁRSAINK

KÖZÖSSÉGÜNK

INNOVÁCIÓ

HATÉKONYSÁG

A legjobb munkaerőt
keressük, hogy minden
nap fejlődhessünk

Együtt növekszünk
ügyfeleinkkel

Mi a trendet nem
követjük, hanem
megteremtjük

Hatékonyan végezzük
el a megfelelő feladatokat

A közép- és kelet-európai államokban jelen lévő Accace célja a magas
színvonalú

szolgáltatás

nyújtása

ügyfelei

részére,

kiemelkedő

szakemberekkel, elérhető árakon.
13

országban

működő

leányvállalatainkkal,

valamint

550

szakemberünkkel az egyik vezető tanácsadó cégnek számítunk
a régióban. A Tanácsadás és BPO teljes skáláját nyújtó Accace igen
jelentős ügyféltáborával elsőrangú partnert jelent Magyarországon a, míg
míg a legtöbb ügyfeleink a TOP 500 Fortune Forbes listájából kerül ki.
Több, mint 2000 ügyféllel rendelkezünk, akik javarészt nemzetközi
cégek, minden szektorból. Bérszámfejtési szolgáltatásunkat több

mint 700+ ügyfelünk veszi igénybe, akiknél összesen 30.000 főnél
is nagyobb létszámot látunk el bérszámfejtéssel.

Pár információ
rólunk

Irodáink megtalálhatóak Bosznia és Hercegovinában, Csehországban,
Horvátországban, Lengyelországban, Macedóniában, Magyarországon,
Montenegróban, Németországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában,
Szlovéniában és Ukrajnában is.
A többi országba hivatalos partnereinken keresztül közvetítjük
szolgáltatásainkat. Legyen akár saját tulajdonú cég, akár kapcsolt vállalkozás,
minden Accace cég szoros kapcsolatban áll egymással, különös tekintettel az
egységes kommunikáció, kiszolgálás és átvilágítás folyamatára.

Hol találhat meg
bennünket?

Miért válasszon
minket?

Kreatívan
gondolkodunk

Szeretjük az IT
megoldásokat

Ügyfeleink igényeire egyedi,
személyre szabott megoldásokat
kínálunk az általános helyett

Informatikai megoldásokat
fejlesztünk ügyfeleink számára,
amivel egyszerűbben kezelhetik
könyvelésüket, bérszámfejtésüket,
és HR folyamataikat

Nemzetköziek vagyunk

Helyi és regionális
riportokat is készítünk

Szeretjük a
folyamatokat

A helyi és regionális vezetőségnek
is hatékonyan riportolunk olyan
előírásokat betartva, amik lehetővé
teszik ügyfeleink külföldi
műveleteinek biztonságos
végrehajtását

Rendelkezünk az ISO
27001:2005-ös
Információbiztonsági Irányítási
Rendszer és az ISO 9001:2008as Minőségirányítási Rendszer
tanúsítványaival

Van tapasztalatunk több országon
átívelő szolgáltatások nyújtásában.
Egységes kommunikációt,
jelentéseket és szolgáltatásokat
garantálunk régiónkban

Szolgáltatásaink

Kiszervezés

Tanácsadás

TULIP

Könyvelés

Adózá

TULIP Könyvelés

 Törvényben meghatározott

 Társasági adó

 Dokumentumok kezelése

 Tranzakciók

 Automatizált könyvelés

 Jelentéstételi szolgáltatások

 Nemzetközi adótervezés

 Jelentési felület

 Könyvelési kérdésekben

 Személyi jövedelemadó és

könyvelési tevékenységek

tanácsadás
 Számlafeldolgozás

 ERP tanácsadás

társadalombiztosítás
 Adótanácsadás külföldiek
részére

TULIP Bérszámfejtés
 Elektronikus bérjegyzék
 Bérjegyzékek bizalmas
kezelése

Bérszámfejtés

Jogi és céges szolgáltatások

 Bérszámfejtés kiszervezése

 Jogi tanácsadás

 Munkaidő nyilvántartás

 HR adminisztrációs

 Cégalapítás

 Távolléti idő kezelése

 Képviseleti szolgáltatások

 Szabadon kezelhető

szolgáltatások

 Munkaidő nyilvántartás
 Munkajogi tanácsadás

 Irodai szolgáltatások

munkáltatói felület

Könyvelési teendők
kiszervezése
 Törvényben előírt könyvelési tevékenységek
 Számlafeldolgozás és egyéb dokumentumok
kezelése
 Átutalások kezelése
 Adótanácsadási, adóbevallási és egyéb
megfelelési szolgáltatások

Jelentési szolgáltatások






Könyvelési és
jelentési
szolgáltatások

Havi adóbevallások elkészítése
Konszolidációs jelentések
Jelentéstétel a vezetőségnek
IFRS és US GAAP jelentéstétel
Auditorok kiszolgálása

Könyvelési tanácsadási szolgáltatások








Pénzügyi és könyvelési folyamatok optimalizálása
A főkönyvi számlák rendbetétele és egyeztetése
Készletmenedzselési tanácsadás
Pénzügyi és számviteli átvilágítás
Konszolidáció
M&A könyvelési tanácsadás
IFRS és US GAAP könyvelés valamint tanácsadás

Pénzügyi folyamatok
 Pénzügyi és könyvelési folyamatok létrehozása
 MS Dynamics NAV és egyéb nemzetközi ERP megoldások
bevezetése és igényre szabása
 TULIP Könyvviteli portál

Bérszámfejtési teendők
kiszervezése
 Adatgyűjtés és bérszámfejtés
 Teljes körű HR adminisztrációs támogatás
 Törvényben előírt bevallások, valamint vezetők
részére jelentések készítése
 Forródrót szolgáltatása munkavállalók és HR részre
 Weboldalról elérhető segítség munkavállalók
számára

Tanácsadói szolgáltatások






Bérszámfejtés
és HR
adminisztráció

Munkajogi tanácsadás
Személyi jövedelemadó-tanácsadás
Egészség- és társadalombiztosítás
Adótanácsadási szolgáltatások külföldiek részére
Ügyfél képviselete az adóhatóságok előtt

A TULIP portálon keresztül a
következőket biztosítjuk Önnek:

Szabadon kezelhető
munkavállalói felület






Elektronikus bérjegyzék
Dokumentumok archiválása
Bérjegyzéki kérelmek kezelése
Munkaidő nyilvántartás

Szabadon kezelhető
munkáltatói felület





Dokumentumok kezelése
Adatcserélés és jóváhagyás
Bérszámfejtési naptárak
Valós idejű jelentés

Bérszámfejtés
és HR
szolgáltatás

Adóbevallás ellenőrzés
 Adóhatóságnál történő bejegyzés






Társasági adó
Személyi jövedelemadó
Áfa bevallás ellenőrzés
Jövedéki adó, vámok, és egyéb adók
Adótanácsadás külföldiek részére

Adótanácsadás






Átvilágítási és speciális tranzakciós
segítségnyújtás
Összeolvadás és beszerzés
Transzferárazási szolgáltatások
Nemzetközi adótervezés
Adóellenőrzés esetén segítség
valamint perképviselet

Adózás

Az Accace hivatalos jogi
partnerein keresztül

Jogi
szolgáltatások









Társasági jog
Ingatlanjog
Bank és pénzügy
Perképviselet
Nyilvános pályázatok
Szellemi tulajdonjog
Fizetésképtelenség, átszervezés és csőd

Teljes körű támogatás új illetve
korábban létrehozott cégek részére









Céges és irodai
szolgáltatások

Cégalapítást
Kész cégek eladása
Adóhatóságnál regisztráció
Engedélyek beszerzése
Cégáttelepítési és jogi szolgáltatások
Ügyvezető biztosítása
A cég jogi helyzetének megváltoztatása
Cégfelszámolási szolgáltatások

Fedezze fel újra az
egyszerűséget üzleti
tevékenységeiben a
TULIP-pal!

Mi egyetlen közös felületet biztosítunk
könyvviteli, bérszámfejtési és HR
feladatai számára

TULIP Accounting
Az intelligens dokumentumkezeléstől az
automatizált könyvelésig és online
riportokig - mindezt egy felületen

Számlafeldolgozás

Automatizált számvitel

Számlák digitalizálása
Papírdokumentumok scannelése
OCR-rel történő adatkinyerés
Adatok importálása könyvelési
szoftverekbe
 WEB-en elérhető dokumentumarchiválás
 Személyre szabott áttekintések és
jelentések

 Számlafeldolgozás és egyéb
dokumentumok kezelése
 Személyre szabott jóváhagyási
munkafolyamatok
 Automatizált könyvelés
 Kiküldetések menedzselése
 Személyre szabott valós idejű jelentések
 Online archívum az összes dokumentumról
egy helyen






TULIP Payroll
Egy felület a biztonságos
dokumentumcserélésre, a
munkavállalók és cégvezetőség saját
ügyintézésére és időbeosztására

Munkavállalói felület

Munkáltatói felület

Férjen hozzá egyszerűen szükséges
dolgaihoz – dokumentumok, kérelmek,
bérjegyzékek, és bejelentések – amikor csak
szüksége van rá.

Használjon egy biztonságos módszert
bérszámfejtési és HR adatainak cserélésére,
tevékenységeinek intézésére és riportjaihoz
való hozzáférésére







Bérjegyzékek
HR dokumentumok archiválása
Bérjegyzéki kérelmek kezelése
Üzleti utak kezelése, dokumentálása
Távolléti idő és jelenlét

 Bérszámfejtési adatok cserélése
 Bérszámfejtési naptárak
 Személyre szabott jóváhagyási
munkafolyamatok
 Online jelentések

Élvezze velünk
a közös munkát
a régióban és
globálisan is!

Beszéljünk a közös munkáról
Accace Hungary Kft.

+36 141 235 30

Váci út 22-24

Budapest, 1132
Hungary

accace@accace.com
www.accace.com
www.accace.hu/tulipize

