Programari de gestió empresarial integrada
Gestió i optimització del cicle comptable

Consulto ria Programació Sistemes

Programari de gestió empresarial integrada
Gestió i optimització del cicle comptable

Àmbit d’aplicació

Característiques generals

Funcionalitats

tMultisectorial.
tOperativa i consultes transversals
entre exercicis comptables i entre
empreses.
tPer a operacions de compra i venda.
Cicle llarg de comanda, albarà i factura.
tComptabilitat estàndar i centre de cost.

tMulti empresa, multi departament o
centre de cost.
tMulti exercici.
tClients, proveïdors, etc, parametritzables
per empreses o comuns.
tMulti divisa.
tGestió de seguretat, segons perfils
d’accés per usuaris.
tIntegració amb altres productes
estàndard de processos productius.
tCostumitzable a necessitats del client.
tPersonalització de llistats.
tPersonalització de consultes.
tPersonalització d’accessos.

tControl de presencia.
tDefinició d’horaris i torns.
tGestió de treballadors.
tDiari per treballador.
tGestió d’incidències i vacances.
tNivells de lectura física o biomètrica.
tManteniment de marcatge.
tExportació a eines d’ofimàtiques,
eines BI i quadres de comandament.

tPunteig d’assentaments.
tLlibres, llistats de gestió, balanços
definibles i informes.
tAssentament patró i copia d’assentaments.
tConsolidació d’empreses i canvis de
comptes.
tUtilitats de recerca: import, concepte…
tObertures provisionals i tancaments
d’exercici repetits.
tPressupostos comptables i seguiments
pressupostaris.
tCàrrega de saldos.
tGestió impostos: IVA, IRPF, Intrastat …

Proveïdors

Sectors
tEmpreses comercialitzadores.
tEmpreses d’instal·lació i manteniment.
tEmpreses de serveis.
tEmpreses de distribució.
tMagatzems.

Amortitzacions
tFitxa d’amortització.
tTipus d’amortització i període.
tProgramació d’assentaments comptables
mensuals, trimestral…

Cartera
tGestió cartera de clients.
tGestió del risc de clients i en bancs.
tControls d’efectes comercials.
tOperacions descomptes bancaris.
tControl de costos financers.
tControl de morositat i retorns.
tOperacions i bancs en divises.
tPrevisions de cartera.
tInformes de situació: cartera i bancs.
tEmissió de documents rebuts, talons,
transferències, segons normatives del
CSB19, 58 I 34 i SEPA.
tSituació dels bancs a curt
i mitja termini.
tConsolidat bancari i càrrega de dades
del banc, segons CSB 43.
tCartes de cobrament.
tTotes les operacions de cartera realitzen
assentaments automàtics.

Compra
tGestió de les comandes.
tRecepció d’albarans.
tValidació d’albarans de compra a la
recepció de factures.

Comptabilitat
tComptabilitat general, pla de comptes
definible per l’usuari.

Facturació
tComandes de clients, creació d’albarans
de venda i facturació.
tArticles de venda definibles.
tTarifes i descomptes de venda definibles
per clients, tipus de client, volum de
venda, etc…
tRàpels i representants de venda i
liquidacions de comissions.
tControl de costos de venda.
tAnalítiques de venda per clients,
productes, dates etc..
tFact. avançada definible per client.
tLes operacions de facturació realitzen
assentaments automàtics.

Magatzem
tEstoc de productes a nivell de centre i
d’empresa.
tGestió de flotes de vehicles.
tConsums, despeses associades,
reparacions…
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tBestretes.
tLiquidació d’albarans i generació
d’auto factures.

Accions comercials
tGestió de l’agenda comercial.
tRegistre d’events comercials.
tAutomatització d’accions comercials.
tIntegració amb les vendes comercials.
tGestió de la documentació.
tElaboració d’estadístiques.

