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MAGYARORSZÁG VEZETŐ VÁMINFORMATIKAI RENDSZERE

A CUSTOMRS PROFESSZIONÁLIS
VÁMINFORMATIKAI MEGOLDÁS.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően támogatja
a vállalatok vámkezelési folyamatait normál és egyszerűsített
eljárásokban egyaránt.

Vámszoftverünket elsősorban olyan vállalatoknak ajánljuk, akiknek az alkalmazás mellett a
kiszámítható és stabil szolgáltatási háttér is fontos szempont.
A rendszer korszerű kialakítása és könnyű integrálhatósága révén ajánlható továbbá mindazon
cégeknek, akik vámtevékenységüket rugalmasan és költségkímélően kívánják üzleti
folyamataikhoz hangolni, ügyviteli rendszereikhez integráltan kívánják használni.
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MIÉRT VÁLASSZA A CUSTOMRS-T?

Megbízható, naprakész megoldást biztosít vámkezeléseinek kezeléséhez, a
nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez

Jogszabálykövetés szolgáltatásunk keretén belül biztosítjuk a hatályos
jogszabályoknak megfelelő működést, a CustomRs váminformatikai rendszerben a
vonatkozó jogszabályi környezet változásai átvezetésre kerülnek

A CustomRs moduláris felépítése és az egyes funkciók integrált működése
biztosítja az átlátható vámkezelési folyamatokat, melyek során különös figyelmet
fordít a többszörös adatrögzítés elkerülésére

Kiszámítható és stabil szolgáltatási háttér, akár a saját igényeinek megfelelő
rendelkezésre állással és szolgáltatási szinttel

A hatékonyság növelhető, a fix költségek csökkenthetők a manuális adatrögzítés
csökkentése, valamint az abból fakadó hibázási lehetőségek kiküszöbölése által

Szem előtt tartva ügyfeleink egyedi igényeit, a program rugalmassága (sokrétű
paraméterezhetősége), illetve egyedi folyamatok igény szerinti kialakítása
csökkenti, optimalizálja a napi operációs feladatokat megvalósítását
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JELLEMZŐK

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ
Nagy mennyiségű adat egyszerű és gyors feldolgozásának biztosítása
Egyedi megoldás, amely illeszkedik vállalati szokásokhoz és egyedi elvárásokhoz
KLIENS-SZERVER ELRENDEZÉS ÉS MULTI-ORG FELÉPÍTÉS
Több felhasználó szervezet egymástól függetlenül is képes ugyanazt a programot használni,
azzal ügyfelei részére szolgáltatásokat nyújtani. Az adatok felhasználó szervezetenként
biztonságosan elkülönülnek.
ORACLE ADATBÁZIS-KEZELŐ RENDSZERRE ÉPÜL
Megfelelő alapot képez a rendszer folyamatos és biztonságos működéséhez, nagy
mennyiségű adat kezelése esetén is.
FELADATVEZÉRELT
A vámügyintézők a rendszerben a folyamatokat feladatokra bontva látják. A feladatok egy
része az aktuális vámtevékenységhez (belföldiesítés, kiviteli vámkezelés stb.), illetve bizonyos
időszaki kötelező (garanciakeret figyelés, tevékenységi engedélyek karbantartása stb.)
vámtevékenységekhez kapcsolódnak.
FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLET
Konzisztens jelöléseket, jól áttekinthető képernyőket tartalmaz.
TÖBB SZINTEN DEFINIÁLHATÓ HOZZÁFÉRÉSI ÉS MŰVELETI JOGOSULTSÁG
A felhasználók hozzáférési és műveleti jogosultsága több szinten definiálható, felületen
keresztül rugalmasan beállítható.
RUGALMASAN ALAKÍTHATÓ FOLYAMATOK
A CustomRs vámrendszerben számos funkció, működésmód felületen elérhető paraméterként
állítható be, így a program bevezetésekor ezen paraméterek beállításával hangolhatóak és a
továbbiakban is egyszerűen változtathatók a folyamatok. Ugyanakkor igény szerint akár
automatizáltan, minimális manuális beavatkozással, mégis monitorozhatóan kezelhetőek a
folyamatok.
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FUNKCIÓK

Támogatott vámeljárások

Szabad forgalomba helyezés normál és egyszerűsített eljárás helyi
vámkezeléssel
Kivitel és újrakivitel normál és egyszerűsített eljárás helyi
vámkezeléssel
Vámraktározás normál és egyszerűsített eljárás helyi vámkezeléssel
(A, C, D, E)
Aktív feldolgozás (felfüggesztéses, vám-visszatérítéses) normál és
egyszerűsített eljárásban, elszámolás
Passzív feldolgozás normál eljárásban, elszámolás
Vámfelügyelet melletti feldolgozás normál és egyszerűsített eljárás
helyi vámkezeléssel, elszámolás
Árutovábbítás
Átmeneti megőrzés

ÁFA-RAKTÁR

Az ÁFA-raktár modul rendelkezéseknek megfelelően kezeli és tartja
nyilván az adatokat. Ki- és betárolási okmány közvetlenül a
számláról nyomtatható

NCTS/ÁRUREG

NCTS és ÁRUREG üzenetek készítése manuálisan vagy EV
okmány(ok) alapján.

AIS/AES

Automatikus Import Rendszer/Automatikus Export Rendszer – az
e-vám keretében megvalósult új magyarországi project keretében a
Régens elsőként biztosította Ügyfelei részére az EV okmány nélküli
– ún. e-vám – vámkezelés lehetőségét.
Az AIS/AES rendszerekhez történő csatlakozás egyszerűbbé és
gyorsabbá tette Ügyfeleink részére a napi vámkezeléseket.
Nyomtatható okmányok:
Kiviteli Kísérő Okmány (KKO)
Tételjegyzék
Kiléptetési Igazolás
E-vám igazolás
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FUNKCIÓK

EBEJ

Az EBEJ-kötelezettség paramétereinek beállítását követően, a helyi
nyilvántartás adatai alapján automatikusan EBEJ üzenetet
generálunk.

EV okmány

A normál EV okmány elkészíthető közvetlenül a számla adatai
alapján vagy manuálisan; illetve biztosított az EV másolás
lehetősége is.
Amennyiben egy szállítmányhoz több számla is tartozik, egy
gombnyomással elkészíthető az egységes EV okmány.
EV okmányról nyomtatható okmányok:
Kalkuláció (Részletes és Összesített)
Konszignációs lista
Munkalap
Vámértékbevallási Nyilatkozat
EV melléklet
KVD melléklet
Kezességi nyilatkozat

Kiegészítő árunyilatkozat

Egyszerűsített eljárás helyi vámkezelés esetén a Kiegészítő
árunyilatkozatok elkészítését a program automatikusan elvégzi. Az
árunyilatkozat elkészítésének napján üzenet figyelmezteti a
felhasználót az elszámolás elvégzésére.

Szállítási bizonyítványok

Számlák, valamint EV okmányok adatainak automatikus átvételével
EUR1 és A.TR okmányok készíthetők.
További okmányok: CMR, T5

Átmeneti megőrzés

Az átmeneti megőrzés nyilvántartásba vétel NCTS/ÁRUREG
üzenetek adatainak átemelésével automatikusan elvégezhető. Az
átmeneti nyilvántartás határidejére figyelmeztet a program, valamint
részletes kimutatás készíthető a nyilvántartás adatairól.
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FUNKCIÓK

Garanciakeret kezelés

A lekötéseket és felszabadításokat a program automatikusan
elvégzi, ezzel elkerülendő a manuális adatrögzítés (garanciakeret
vezetése), amellyel csökken a hibalehetőségek száma, valamint
felhasználói kapacitás szabadulhat fel.
A garanciakeret mozgásairól Napi keretnapló és napi részletes
Tranzakciós lista nyomtatható.

Környezetvédelmi

Tarifaszámhoz és Cikkszámhoz rendelve alapértelmezhető a KVD

termékdíjak

adatok megadása. A KVD adatokról számla – azon belül is Cikk szintű kimutatásokat készíthetünk.

Vámzárnyilvántartás

A felhasznált vámzárakról kimutatás készítésének lehetősége,
elkerülve a manuális nyilvántartás vezetését.

Vámteher kalkuláció

Vámkezeléskor a programból közvetlen TARIC elérést biztosítunk.
A %-os vámtételek esetén a vámteher kalkulációt a program
automatikusan elvégzi.
A kalkulációs adatokról Részletes és Összesített kalkulációs
nyomtatvány készíthető.
Az előkalkuláció funkció lehetőséget biztosít arra, hogy még a
vámkezelés előtt vámkalkulációt készíthessünk.

Kezességvállalási

Kezességvállalási Nyilatkozat készíthető manuálisan vagy EV

Nyilatkozat

okmány adatai alapján.
A kezességi engedélyhez tartozó garanciakeret vezetése szintén
automatikus.
A kiadott kezességekről kimutatás készíthető.

INTRASTAT

KSH által meghatározott formátumban és adattartalommal Intrastat
jelentés készíthető.

Interface modul

Az Interface modul használatával az adatok automatikusan kerülnek
feldolgozásra, így csökken a manuális adatrögzítésből adódó hibák
száma, valamint jelentősen gyorsabb lehet a vámkezelésre fordított idő.
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FUNKCIÓK

Gyűjtő árunyilatkozat

Belépési-, kilépési gyűjtő árunyilatkozat

Gyártás modul

Készletnyilvántartás kezelése a vámkezelt alapanyagokról, a gyártott
termékekről, a kiszállított árukról.
BOM, anyaglista kezelése
Termelésjelentés
Automatikus elszámolás készítése

KIEGÉSZÍTŐ MODULOK

Event Manager
by RÉGENS

Az Event manager modul egy olyan üzleti logikát tartalmazó alkalmazás, mely az előre
definiált események bekövetkezésekor egy meghatározott csatornán
(SMS és/vagy e-mail) üzenetet továbbít a címzettekhez az előre meghatározott
paraméterekkel és adattartalommal.

Jövedéki Modul
by RÉGENS

A CustomRs váminformatikai szoftver Jövedéki modulja megbízható segítséget nyújt a
Jövedéki törvényben előírt nyilvántartások vezetésében. A modul jelenleg cigaretta,
sör, pezsgő és egyéb alkoholtermék adó és nagykereskedelmi jövedéki
nyilvántartásához kapcsolódó folyamatokat támogatja.
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