Апликација за Основни средства

Клучни карактеристики и
бенефиции
• Апликацијата за основни
средства ги опфаќа сите
неопходни функции за
евиденција на основни средства,
со можност за евидентирање по
инвентарен број на средсвто.
• Апликацијата овозможува
кориснички сетирања на конта за
автоматско книжење во
финансово книговодство и
контролите при внес на податоци.
• Апликација ги обезбедува сите
законски дефинирани
номенклатури, стапки и
пресметки.
• Апликацијата овозможува
пресметка на амортизација на
основните средства со можност
да биде вкалкулирана и
невкалкулирана.
• Апликацијата содржи прегледи
за:
o Невкалкулирана
амортизација
o Новонабавени средства
o Расходувани средства
o Годишна ревалоризација
o Пописни листи
o Картици
• Изготвување на пописни листи и
прегледи од пресметките.
o Пописни листи
o Пописна листа по конто
o Пописна листа -Комисија
• Можност за интеграција со
екстерни уреди за попис на
основни средства.

Зошто нашиот софтвер?
• Поради нашиот интерес да се
понуди решение кое ќе
овозможи комплетно и
квалитетно евидентирање на
основните средства.
• 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 во финансовото
книговодство.
• 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.

Зошто Microsoft .NET
околина?
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:

Функционалности на
системот:

Системски побарувања:

•

Картици на основни средства

•

Прегледи за расходувани
средства

Апликацијата може да работи на
следниве платформи:

•

Стапки за амортизација и
ревалоризација и
номенклатурни групи

•

Преглед за книжења во
финансово книговодство

•

•

Пописни листи по различни
критериуми

•

Преглед за годишна
ревалоризација

Потребен е:

•

Шифрарници

•
•

•

o

Пописни листи

o

Пописна листа по конто

o

Амортизациони групи

o

Пописна листа -Комисија

o

Коминтенти

o

Локации

o

Работни единици

o

Ревалоризација

o

Задолжени лица

Пресметки на амортизација
за одбран период
Преглед за пресметана
амортизација и ревалоризација
Прегледи за новонабавени
средства

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.
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