Апликација за Финансово
книговодствo

Клучни карактеристики и
бенефиции

Зошто нашиот софтвер?

Зошто Microsoft .NET
околина?

• Апликацијата за финансово
книговодство ги опфаќа сите
неопходни функции за
ажурирање на финансовите
налози.
• Апликацијата овозможува
кориснички сетирања на контата
и контролите при внес на
податоци
• Апликацијата овозможува
креирање на урнеци за книжења.
• Апликација ги обезбедува сите
неопходни прегледи и следење
на трошоци и приходи по локации
• Апликацијата овозможува
автоматско книжење на
креираниот урнек – корисникот
сам си дефинира полиња кои ги
внесува и како се врши
распределување – на кои конта
се запишуваат вредностите
одовие полиња.
• Апликацијата овозможува
автоматско книжење на
евидентирани записи од другите
модули на комплетната
апликацијата за книговодство:
- од основни средства
- од материјално
книговодство
- од благајничко работење
• Апликацијата дава голем број на
прегледи од каде се гледа
тековниот биланс и состојба на
компанијата, прегледи кон
коминтетни и др.

• Поради нашиот интерес да се
понуди решение кое ќе овозможи
комплетно и квалитетно водење
на финансовото книговодство.
• Поради целта да се овозможи
решение кое е едноставно за
користење од страна на
корисниците.
• Поради нашето досегашно
искуство со апликации од
областа на книговодството.
• Поради можноста за
интегрирање и автоматско
книжење со др. апликации
(материјално книговодство,
благајничко работење, основни
средства, плати и т.н.)
• 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 тоа што нашата
компанија нуди соодветна
подршка и одржување со
соодветно backup-ирање на
податоците.
• Поради тоа што постојано ги
следиме сите измени во
законите нормативи на
Р.Македонија.
• Бидејќи прифаќаме совети за
усовршување на софтверот.

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
илиширокопојасен Internet
-заштита на податоци 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:

Функционалности на
системот:

Системски побарувања:

•

Евиденција на контен план

•

Синтетички и аналитички
биланси

Апликацијата може да работи на
следниве платформи:

•

Евиденција на локации
(трошковни/приходовни
места)

•

Бруто биланси

•

•

•

Евиденција на типови
документи

Бруто биланс со почетни
салда

Потребен е:

•

Заклучен лист

•

Едноставно книжење на
финансовиот налог со многу
помошни функционалности

•

Заклучен лист со почетни
салда

•

Печатење на налог

•

Преглед за даночна пријава

•

Преглед на налози

•

Пребарувања на документи
по различни критериуми

•

Годишна иницијализација

•

Шифрарници

•

Аналитички и синтетички
картици

•

•

Картици на коминтенти и
локации

•

Менаџмент на корисници
- динамичко додавање и
одземање на функции на
корисник

Windows XP, Windows Vista,
Windows 7

MS SQL Server 2005 –
податковен сервер

Напомена: Доколку станува збор за
мал број на конкурентни корисници
на апликацијата, може да се
инсталира MS SQL Server 2005
Express Edition, која е бесплатна
едиција.

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

