Апликација за Благајничко работење

Клучни карактеристики и
бенефиции

Зошто нашиот софтвер?

Зошто Microsoft .NET
околина?

• Апликацијата за благајничко
работење ги опфаќа сите
неопходни функции за водење на
една или повеќе благајни.
• Апликацијата овозможува
кориснички сетирања на конта за
автоматско книжење во
финансово книговодство и
контролите при внес на податоци.
• Апликација ги обезбедува сите
неопходни обрасци за одбран
период.
• Апликација ги обезбедува сите
неопходни прегледи за одбран
период.
o Прегледи за благајнички
дневници со претходна
состојба, тековен промет и
салда
o Преглед за книжења во
финансово книговодство
o Прегледи по
коминтенти/вработени за
одбран период
o Прегледи по каса
o Преглед на дневници

• Поради целта да се овозможи
софтверско решение кое е
флексибилно и едноставно за
користење.
• Поради нашето досегашно
искуство со апликации за
благајна.
• Поради нашиот интерес да се
понуди интегриран систем кој
обезбедува целосно пратење на
процесот на примање во и
исплата од каса.
• Поради можност за висок степен
на заштита на податоците.
• Поради постоењето на различни
улоги на корисници, можност за
нивно менаџирање и
флексибилност на доделување и
одземање на определени
функции и акции кон
корисниците од страна на
администраторот.
• Поради можноста за
интегрирање со други апликации
за книговодствено работење
• Поради тоа што нашата
компанија нуди соодветна
подршка и одржување со
соодветно backup-ирање на
податоците.
• Поради тоа нашиот експертски
тим постојано ги следи сите
измени во законите и
правилниците на Р.Македонија,
што овозможува навремено
имплементирање и надградба

Microsoft .NET околината е
проверена општо светски
прифатена технологија која го
следи развојот на хардверските
компоненти и нуди богата палета на
алатки за брз развој на нови
функционалности.
Инсталацијата на клиентска страна
е многу едноставна.

Основни бенефиции на
Microsoft .NET околината се:
- клиентски пристап до повеќе
сервери
- начини на поврзување: локална
мрежа, DialUp конекција или
широкопојасен Internet
- заштита на податоците преку
различни нивоа на сигурност и
употреба на единствени лозинки за
секој корисник
- брзо пребарување на податоците
низ базите
- можност за развој на Web-сервиси
за лесно интегрирање со други
системи работени во различни
околини
- транспорт на податоците до
оддалечени точки ... и многу други

Функционалности на
системот:
•

Евиденција на каса прими /
каса исплати

•

Евиденција на благајнички
дневници

•

Прегледи за благајнички
дневници со претходна
состојба, тековен промет и
салда

•

Преглед за книжења во
финансово книговодство

•

Прегледи по
коминтенти/вработени за
одбран период

•

Прегледи по каса

Функционалности на
системот:
•

Преглед на дневници

•

Шифрарници

Системски побарувања:
Апликацијата може да работи на
следниве платформи:
•

Windows XP, Windows Vista,
Windows 7

o

Вид на благајна

o

Коминтенти

Потребен е:

o

Описи

MS SQL Server 2005 –
податковен сервер

o

Општини

o

Населени места

За подетални информации:
СИМТ д.о.о. Скопје
Дрезденска 14
Тел: +389 2 3069 591
Факс: +389 2 3069 592
E-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk

