FAKTUROID
BEZ ONLINE FAKTURACE JE PODNIKÁNÍ RETRO
Co je Fakturoid?

Automatizujte

Fakturoid je jednoduchá online aplikace pro podnikatele a firmy, která vám pomůže udělat pořádek
nejen ve vašich fakturách. Díky Fakturoidu budete
mít přehled o svém podnikání vždy po ruce.

Pomůže s pravidelnou fakturací. Po zaplacení
spáruje platby s fakturami a bude za vás upomínat neplatiče.

V čem mi Fakturoid pomůže?
Zjednoduší vám papírování
Fakturu vytvoříte za méně než minutu. Až se přesvědčíte, kolik času vám Fakturoid ušetří, budete
se divit, jak jste bez něj mohli žít.
Budete mít přehled
Evidujte náklady a získejte vhled do svého podnikání díky statistikám. Zobrazte si měsíční, čtvrtletní, roční nebo vlastní přehled díky štítkům.

Účetnictví je náš dobrý soused
Pozvěte účetní do svého účtu. Bude moci exportovat doklady rovnou do účetnictví. Ušetříte čas,
zjednodušíte si život a zachráníte naše lesy.
Kolik za Fakturoid zaplatím?
Základní varianta služby Fakturoid je zdarma. Pokud si nevystačíte s bezplatnou verzí umožňující
vystavovat faktury až 5 klientům, můžete si vybrat
ze tří variant placených verzí. Při aktivaci ročního
předplatného mají klienti Komerční banky automatickou slevu a získají tak 2 měsíce v roce užívání služby zdarma. Platí pouze při aktivaci služby
Fakturoid v aplikaci MojeBanka.

Varianty služby Fakturoid
Zdarma

Sólo

Sólo+

Firma

Jako Zdarma a navíc…

Jako Sólo a navíc…

Jako Sólo+ a navíc…

Fakturujte až 5 firmám

Neomezeně kontaktů

Více pravidelných faktur

Až 5 uživatelů současně

Evidence faktur a nákladů

Párování plateb

Vzhled faktur Chameleon

Platební brána GoPay

Automatické upomínky

Přístup pro účetní

Elektronická podání DPH

Párování s více účty

Podpora pro plátce i neplátce DPH

Exporty do účetnictví

EET, PayPal

Přednostní podpora

Zálohové a proforma faktury

Různé vzhledy faktur

6 000 API požadavků

50 000 API požadavků

Vlastní logo na fakturách

Štítky, Poděkování
za platbu, Ceník
Cena při roční platbě
3 200 Kč bez DPH
(267 Kč bez DPH za měsíc)
Cena při měsíční platbě
320 Kč bez DPH

Cena při roční platbě
6 400 Kč bez DPH
(533 Kč bez DPH za měsíc)
Cena při měsíční platbě
640 Kč bez DPH

Cena 0 Kč

Cena při roční platbě
1 600 Kč bez DPH
(133 Kč bez DPH za měsíc)
Cena při měsíční platbě
160 Kč bez DPH

Jak získám Fakturoid?
Klienti KB s podnikatelským účtem si aplikaci Fakturoid aktivují ZDARMA ve svém internetovém bankovnictví www.mojebanka.cz.
Pokud ještě nemáte podnikatelský účet, jednoduše si jej sjednáte na nejbližší pobočce Komerční banky,
případně online na stránkách www.kb-online.cz s podpisem smlouvy prostřednictvím kurýra. Začínající
podnikatelé do 2 let od zahájení podnikání získají u nás vedení podnikatelského účtu na 2 roky zdarma.
Aplikaci Fakturoid provozuje Fakturoid s.r.o.

