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számvitel, könyvelés 
kiszervezése

megszervezzük a pénzügyi- és számviteli 
munkafolyamatokat, elkészítjük és benyújtjuk 
az adóbevallásokat és összeállítjuk a számviteli 
beszámolókat. Az Ügyfél igényeinek figyelembe 
vételével alakítjuk ki a számviteli- és pénzügyi 
ügyviteli folyamatok munkamegosztását a cégünkkel. 
sokéves széleskörű tapasztalatunk és rendszereink 
révén megfelelő támogatást biztosítunk a számviteli- 
és pénzügyi ügyviteli szolgáltatásokban csakúgy, 
mint az adminisztrációs háttérfeladatok (back office) 
ellátásában.

MIéRT ajáNljUk FElHőTáRHEly-alaPú 
SzáMvITElI- éS PéNzüGyI üGyvITElI 
SzOlGálTaTáSUNkaT?

Az rsm Cloud szolgáltatással Ügyfeleink 
folyamatosan nyomon követhetik vállalkozásuk 
pénzügyi helyzetének alakulását, likviditását, 
kintlévőségeit. Cégünk segítségével felülvizsgált 
számviteli és pénzügyi ügyviteli folyamatok 
növelik az információáramlás gyorsaságát, pontos 
pénzügyi riportokra, beszámolókra alapozva 
pedig hatékonyabbá teszik, illetve támogatják a 

vezetői döntéseket. Az Ügyfelekkel kialakított 
együttműködés és a határidők betartásának 
eredményeként a megfelelő adatok megfelelő időben 
állnak rendelkezésre.

Ügyfeleink ideje értékes számunkra. töltsön kevesebb 
időt folyamatainak megszervezésével, bízza azt az 
rsm-re, hogy szaktudásunk segítségével a lehető 
leghatékonyabb és legeredményesebb folyamatokkal 
támogassuk Cége működését, miközben ön 
az üzletfejlesztésre, az árbevétel növelésére 
összpontosíthat.

Az rsm Cloud egy integrált, flexibilis és megfizethető 
rendszer, amely bármely vállalkozás számára (a 
méretétől függetlenül) elérhető. A szükséges szoftver 
és hardver háttér biztosításával a Cloud technológia 
révén ügyfeleink a pénzügyi- és üzleti adataikat 
bárhonnan és bármikor elérhetik a hét minden napján, 
24 órában. Cloud szolgáltatásunk egy biztonságos 
felhőtárhely-alapú megoldás, amely terminal 
szerverrel, illetve vPn (virtual Private network) 
kiszolgálóval valósul meg. 

rsm Cloud outsourCing
Az rsm Cloud, a kkv-k és nagyvállalatok részére nyújtott számviteli- és pénzügyi ügyviteli 
szolgáltatás az rsm által biztosított felhőtárhelyen.  Cégünk igény szerinti részleges vagy 
teljes körű számviteli- és pénzügyi ügyviteli szolgáltatás keretében biztosítja az integrált 
vállalatirányítási rendszert (erP). Az integrált vállalatirányítási rendszert a könyvelési 
rendszeren túl az rsm által egyedileg kialakított dokumentumkezelő szoftver egészíti ki. 
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MIT TaRTalMaz ClOUD SzOlGálTaTáSUNk?

Az rsm Cloud szolgáltatási csomagunkban kétféle 
integrált vállalatirányítási megoldási lehetőség érhető 
el az Ügyféligények összetettségének függvényében: 

 ● a kisebb vállalkozásoknál  revolution iroda++ 
ügyviteli rendszert, 

 ● a közepes és/vagy nagyobb társaságok esetében 
a deep.erp rendszert,

 ● a nagyobb társaságok esetében a microsoft 
dynamics navision erP rendszerét használjuk. 

A szoftverek jogait és a kapcsolódó - rsm által 
fejlesztett további - megoldásokat bérleti konstrukció 
formájában bocsátjuk Ügyfeleink rendelkezésére. 

A felhőtárhely-alapú erP megoldások gazdaságos 
megoldást jelenthetnek, hiszen a beruházási költségek 
kezdeti nagy összegű felmerülése nélkül, rugalmas 
időtávon és rugalmas felhasználó számmal kerülhet 
sor a megvalósításra. 

Amennyiben szükséges, az erP rendszert a szükséges 
mértékben az Ügyfél igényeinek megfelelően más 
alkalmazásokkal, rendszerekkel is összekapcsoljuk 
(interface – adatcsere-megoldással), továbbá a 
költséghatékonyság érdekében az adatcserét 
automatizáljuk.

Az rsm Cloud szolgáltatás emellett tartalmaz 
egy dokumentumkezelő szoftvert, amelynek 
a hatékonyság növelése és a professzionális 
együttműködés biztosítása a feladata. A 
dokumentumkezelő rendszer a bejövő posta iktatása 
mellett a számlaellenőrzési és jóváhagyási folyamatok, 
szerződések és egyéb dokumentumok kezelésére is 
alkalmas. 

Felhőtárhely-alapú megoldásunk segítéségével a 
könyveléshez szükséges anyagokat elektronikus 
formában kezeljük - legyen szó néhány tíz vagy akár 
több ezer dokumentumról -, a papíralapú továbbítás 
mellőzésével. Az rsm részére továbbítandó 
dokumentációk bármikor, bárhonnan feltölthetők a 
rendszerbe, így biztosítva, hogy az adott vállalkozást 
érintő dokumentumok egy helyen legyenek tárolva, 
amely a nap 24 órájában egyaránt hozzáférhető 
Ügyfelünk és az rsm részére, ezáltal a távolság nem 

korlátozza az együttműködést. A dokumentumok 
elérését, jóváhagyását az Ügyfél igényei szerint 
egységesen kialakított biztonsági-, jogosultsági szint 
kialakításával személyre tudjuk szabni. 

Az rsm Cloud szolgáltatás képes a Hr-folyamatok 
leképezésére, illetve a vállalkozás pénzügyi 
adminisztrációjának teljes körű e-management-jére a 
felhasználói jogosultságok megfelelő kialakításával.

RSM ClOUD SzOlGálTaTáSUNk ElőNyEI:

 ● kiemelkedő szolgáltatási színvonal - képzett 
szakemberek közreműködése

 ● gyors bevezetés, megfizethető bevezetési 
költség (a magas hardware és szoftver bevezetési 
és beruházási költségekkel szemben)

 ● Alacsonyabb it-költségek, állandó biztonsági 
adatmentés

 ● vezetői információk – vezetői döntések 
támogatása

 ● Havi-, negyedéves-, éves zárási folyamatok, 
riportok biztosítása

 ● Belsőellenőrzési szempontok figyelembe vétele

 ● Papírmentes adat- és dokumentumátadás

 ● integrált munkafolyamatok, gyorsabb 
információáramlás

 ● Felhasználói jogosultságok kialakítása, 
összehangolása a folyamatokkal

 ● skálázhatóság és flexibilitás, egy felhasználótól a 
többfelhasználós megoldásig 

MIéRT éRDEMES HOzzáNk FORDUlNI?

napjainkban egyre inkább növekszik az igény a 
pénzügyi- és számviteli ügyviteli szolgáltatások 
színvonalának költséghatékony növelése érdekében 
történő folyamatok, feladatok kiszervezésére 
(outsourcing). A kiszervezés legfontosabb előnyei 
a költséghatékonyság mellett, a jól képzett 
szakemberek részvétele a szolgáltatásban és 
a megbízható informatikai támogatás, amely 
folyamatosan figyelemmel kíséri az új technológiai 
megoldásokat. 
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számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális megoldások: ezek 
az rsm Hungary zrt. alappillérei. 
A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  
Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink 
rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az rsm Audit Hungary 
zrt. szolgáltatásai egészítik ki az rsm Hungary zrt. tevékenységeit, 
jogi képviseleti és tanácsadási szolgáltatásainkat pedig a cégcsoport 
együttműködő jogi partnere, az rsm legal szűcs & Partners ügyvédei látják 
el. 
Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon 
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 

SzOlGálTaTáSaINk

 ● Adótanácsadás
 ● Adójogi képviselet
 ● számvitel, könyvelés kiszervezése, BPo
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● m&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● könyvvizsgálat
 ● digitális megoldások

RSM INTERNaTIONal BEMUTaTáSa

társaságunk az rsm international hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az rsm international a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 
egymástól független tanácsadó társaságok.

A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

rsm HungAry AdótAnáCsAdó és PénzÜgyi szolgáltAtó zrt.

kIHEz FORDUlHaT kéRDéSEIvEl?
Héhn Miklós 
partner, vezérigazgató-helyettes | e miklos.hehn@rsm.hu

Az rsm hazai csapata és a nemzetközi hálózat 
tapasztalatai, a szakemberek, a korszerű technológia 
és infrastruktúra egyaránt Ügyfeleink rendelkezésére 
áll. 

segítségünkkel az általános előnyök mellett:

 ● mentesül a jól szakképzett munkaerő 
megtalálásának nehézségeitől, 

 ● az alkalmazásukkal felmerülő költségektől, 

 ● a folyamatos továbbképzésre fordítandó 
költségektől. 

Cégünk naprakész tudással rendelkező szakemberei, 
a versenyképes üzleti környezet kulcsfontosságú 
előnye Ügyfeleink számára a költségcsökkentés, 
amely a személyi és az it jellegű költségek jelentős 
csökkenésével jár. szakmai csapatunk tudásával 
Ügyfelünk biztos lehet abban, hogy a lehetséges 
problémák a felmerülésüket megelőzően kiszűrésre 
kerülnek és felhívjuk rá a figyelmet.

Az rsm Cloud megoldást nyújt abban az esetben 
is, amikor nem a teljes körű kiszervezés a cél. A 
felhőalapú szolgáltatások nagyfokú rugalmasságot 
biztosítanak a cégek számára, lehetővé téve bizonyos 
részfolyamatok cégen belül tartását, míg mások 
kihelyezését a megfelelő szolgáltatónak. A folyamatok 
felülvizsgálatával, részleges kiszervezésével szintén 
csökkenthetőek a költségek.


