
Digitálny účtovník: čo to pre mňa ako klienta znamená? 

VGD v posledných rokoch významne investuje do digitalizácie a ďalšieho rozširovania svojich poradenských služieb. 

Toto kľúčové smerovanie je dôležitou súčasťou našej firemnej stratégie. 

Tento vývoj sa premieta do priebežného spracovávania dokumentov, častejšieho prehľadu/nahliadnutia do výsledkov 

firmy a (špecializovaného) poradenstva šitého na mieru.  Presvedčiť sa o tom, že digitalizácia je sme na ktorom krok 

za krokom neustále pracujeme, môžete prostredníctvom nasledujúcich nástrojov, ktoré radi ponúkame v rámci našich 

služieb. 

Ak máte záujem o použitie niektorého z nasledujúcich nástrojov, kontaktujte svojho poradcu a požiadajte ho 

o zriadenie prístupu k nim . 

Aké nástroje ponúka VGD? 

> Zákaznícky web portál (postavený na platforme TULIP) 

Tulip vám umožňuje zjednodušiť a automatizovať vaše administratívne procesy. Môžete to urobiť naskenovaním 

dokumentov, odoslaním faktúr na automatické spracovanie do digitálnej schránky, autorizáciou faktúr na platbu 

prostredníctvom schvaľovacieho modulu, vystavovaním a schvaľovaním nákupných objednávok využívaním 

robustného dochádzkového modulu, elektronického registra zmlúv... Získate tak viac času na sústredenie sa na hlavné 

aspekty podnikania a menej na administratívne činnosti. 

 

>Tulip - zdieľanie dokumentov 

Zdieľanie elektronických dokumentov prostredníctvom nášho zákazníckeho portálu možno považovať za digitálnu 

obdobu fyzických priečinkov na dokumenty, kam ste v minulosti ukladali dokumenty, ktoré malo iné oddelenie 

(napríklad v našo prípade účtovník) spracovať (nákup, predaj a bankové výpisy). V digitálnom svete sú však tieto 

dokumenty okamžite k dispozícii Vášmu účtovníkovi na spracovanie aj keď reálne nie je prítomný u vás v kancelárii. 

Veľkou výhodou je že nevzniká množstvo kopií, tak ako napríklad v prípade e-mailov. Ale všetci zainteresovaný 

pristupujú k tomu istému dokumentu (nič sa nerozposiela a nemnoží). Systém je tiež plne transparentný z pohľadu 

oprávnenosti prístup k rôznym typom dokumentov ako ak z pohľadu kontroly nad tým kto kedy dokument nezdieľal, 

zmenil alebo zmazal, čo rieši množstvo nedorozumení, ktoré by mohli vznikať napríklad o tom či boli mesačné 

výsledky dodané včas. 

>Tulip – prístup k dokumentom a informáciám aj na cestách 

Keďže sa jedná o web aplikáciu pracovať s dokumentmi nemusíte iba z kancelárie. Všetko môžete vybaviť a na 

cestách. Či už prostredníctvom svojho laptopu, alebo PC u Vás doma. Web aplikácie je rovnako prístupná 

prostredníctvom mobilných zariadení (telefón, tablet). Takže napríklad dôležitú faktúru z pred roka nájdete v archíve 

v priebehu minúty. 

 

> Tulip - digitálny kniha faktúr 

Došlé a vystavené faktúry ktoré predstavujú podstatnú časť účtovných dokladov pre Vás spracovávame automaticky 

s vyťažovaním všetkých detailných informácií z nich, ako sú napríklad odberateľ, dodávateľ, identifikačné čísla, 

dátumy, hodnoty, DPH, ceny a popisy. Všetky tieto informácie sú uložené v knihe faktúr, ktorá je Vám k dispozícii 

cez web s možnosťou vyhľadávať a zoraďovať tieto dokumenty podľa všetkých vyťažených kritérií (môžete si teda 

rýchlo nájsť všetky faktúry od konkrétneho dodávateľa vystavené v konkrétnych dátumoch a podobne). Okrem 

informácii z faktúry je sledovaný a zachytený aj stav a priebeh ich spracovanie takže kedykoľvek môžete zistiť či je 

faktúra ešte v schvaľovaní, alebo je už zaúčtovaná, ako aj to kto a kedy faktúru zaúčtoval, schválil a pod.  

> Účtovné výsledky online 

Ak používate náš zákaznícky web portál Tulip, Váš účtovník s Vami štandardne zdieľa dohodnuté výstupy zo 



spracovania účtovníctva prostredníctvom tohto portálu. Tu si nájdete prehľadne uloženú históriu všetkých dodaných 

reportov (namiesto prehľadávania Vašej e-mailovej schránky so stovkami rôznych mailov).  

Okrem toho Vám Však vieme navyše poskytnúť aj online prístup do prehľadne graficky spracovaných reportov 

a analýz, ktoré sú prepojené na náš účtovných software a pravidelne aktualizované. Prostredníctvom moderného 

grafického nástroja na tvorbu reportov a analýz od spoločnosti Microsoft – Power BI a jeho prepojením s účtovným 

systémom môžete mať všetky informácie z účtovníctva kedykoľvek k dispozícií prostredníctvom webovej alebo 

mobilnej aplikácie. Takto môžete analyzovať svoje náklady až na úroveň jednotlivých faktúr a dokonca si konkrétne 

faktúry v PDF aj zobraziť a prezrieť.  

Tento analytický nástroj vieme jednoducho prepojiť a s Vašimi internými systémami a vytvoriť tak integrovaný nástroj 

v ktorom môžete na zrozumiteľných a prehľadných nástenkách sledovať všetky kľúčové ukazovatele z Vašej 

spoločnosti.  

Kontaktujte svojho poradcu a požiadajte o konzultáciu a analýzu ako najlepšie prispôsobiť efektívne reporty pre Vašu 

spoločnosť. 

Máte záujem o tieto nástroje? Požiadajte svojho poradcu o pomoc s ich aktiváciou! 

> sk.vgd.eu/services/accountancy 

 

 


