
NIČ VÁM NEUNIKNE!

Zamedzíte vzniku neoprávnených nákladových 
položiek, ktoré by potom musela znášať Vaša 
organizácia.

Budete mať neustálu kontrolu nad financiami 
projektu a podklady pre kontrolné orgány budete 
poskytovať v reálnom čase.

Oprávnené nákladové položky projektu predložíte 
pri kontrole NKU s minimálnou prácnosťou.
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FINANCIE 
PROJEKTU POD 
KONTROLOU

FINANČNÉ RIADENIE PROJEKTOV

ČO JE SOFTIP FRP

Finančné riadenie projektov je riešenie spo-
ločnosti SOFTIP, ktoré umožňuje komplexné 
riadenie a monitorovanie vývoja projektov, 
a najmä ich ekonomické hodnotenie podľa 
skutočných výdavkov. Tieto vlastnosti oce-
ňujú predovšetkým štátne, ale aj súkromné 
organizácie, ktoré potrebujú sledovať reálny 
finančný stav projektov, čerpajú prostriedky 
zo štrukturálnych fondov, predkladajú žiadosti 
o nenávratné finančné príspevky a preukazujú 
oprávnenosť nákladov čerpaných na projekty.



ZÁKAZNÍCI FINANČNÉHO RIADENIA  
PROJEKTOV NAJVIAC OCEŇUJÚ:

DOSTAŇTE FINANCIE PROJEKTU  
POD KONTROLU!

SÍDLO & FAKTURAČNÁ ADRESA

SOFTIP, a. s., Business Center ARUBA
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

POŠTOVÁ ADRESA & KONTAKT

SOFTIP, a. s., Europa Business Center
Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
TEL: +421 48 43 40 111 ■ E-MAIL: softip@softip.sk

FINANČNÉ RIADENIE PROJEKTOV  
UMOŽŇUJE:
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Evidenciu projektov a hlavných identifikačných  
údajov o projektoch

Evidenciu rozpočtu podľa subjektov, aktivít, podľa 
druhového členenia výdavkov, prípadne časového 
členenia (rok, mesiac)

Členenie rozpočtu vo väzbe na ekonomickú klasifikáciu 
až na položku a podpoložku ekonomickej klasifikácie

Finančné hodnotenie plánu podľa skutočne 
vynaložených výdavkov evidovaných v účtovníctve  
v členení podľa zákazky,  ekonomickej a funkčnej 
klasifikácie, skutočných mzdových nákladov, 
náhrad a odvodov evidovaných podľa kódu zákazky, 
zamestnancov a mzdových prvkov

Evidenciu žiadostí o platbu podľa faktúr a spôsobu 
platby – zálohové a priebežné platby

Evidenciu projektového tímu, zoznam pracovníkov, ktorí 
sa budú podieľať na realizácii projektu a ich výkony

Evidenciu zoznamov výdavkov k žiadostiam  
o platbu a ich kontrolu

 ■ Zamedzenie neoprávnených výdavkov

 ■  Jednotnú správu projektov 

 ■  Okamžitý prístup k relevantným ekonomickým  
údajom projektov 

 ■  Elimináciu chýb typu nepreplatené osobné náklady 
(dovolenky, PN, duplicitné vykazovanie ...)  
alokované na konkrétny projekt 

 ■  Rôzne formy kontroly projektov  
(napr. väzba na zmluvy a DF)

 ■  Odbúranie administratívnych nákladov  
a prácnosti pri evidencii a kontrole projektov

 ■  Moderné web riešenie pre rýchly a bezproblémový 
prístup k všetkým informáciám cez internet

 ■  Nízke nároky na údržbu a prevádzku  
centralizovaného systému 

Použitá technológia Microsoft .NET ako jedna 
z najrozšírenejších a najmodernejších technológií pre vývoj 
internetových aplikácií poskytuje vynikajúce možnosti pre 
integráciu nového web riešenia s existujúcimi informačnými 
systémami.

Zistite viac na www.softip.sk/frp alebo kontaktujte našich  
obchodných manažérov na adrese obchod@softip.sk.  
Osobne Vás navštívime v sídle Vašej spoločnosti  
a ochotne Vám poradíme.

www.softip.sk
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