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Управление на Финанси и
счетоводство

Системата

за

дублиращи

позволява

следене

местонахождения

не

само

на

лични

местонахождения но също така и организирането
Функционалностите в Управлението на финанси и
счетоводството са предназначени да сведат до
минимум ръчното въвеждане на данни от страна
на потребителя. По този начин се позволява на
служителите да обърнат по голямо внимание на

на местонахождения на клиенти и доставчици.
Допълнително системата дава и възможност за
следене

на

партиди

и

серийни

номера

осигурявайки спазването на изискванията за
проследяемост.

по важните и стойностни задачи, освобождавайки
ги от рутинните действия, които иначе трябва да

Проследяемост

извършват.

Партиди и серийни номера
Автоматично остойностяване на продукт

Разходни центрове: позволяват обстоен и

Разширена структура на складове и

разширен анализ на разходите и приходите по

местонахождения

различни аналитичности.

Дублиращи местонахождения

Многовалутност даваща възможност за

Следене на доставки и продажби

осчетоводяване на документи с различни

Междускладови движения

валути

Следене на минимални складови наличности

Свързаност: Бърза навигация от счетоводни

Автоматизирани поръчки

записи към документи и обратно
Автоматично осчетоводяване на документи

Снабдяване и Доставки

по предварително дефинирани свойства.
Автоматизирани периодични

Този модул предлага цялостен контрол над

осчетоводявания чрез предварително

управлението на доставките и доставчиците.

дефинирани шаблони

Работи в пълна интеграция с модул „Управление

Бюджетиране

на финанси” и модул

„Управление на склад”.

Категоризация на данъци

Дава възможност за създаване и проследяване

Управление на Дълготрайни Материални

на поръчки за покупка както и поток на одобрение

Активи

и

автоматизиране,

през

който

преминават

поръчките. Дава пълна картина на планираните
поръчки и доставки.

Управление на Склад
Складовото

и

логистично

възможност

за

разширено

управление

дават

дефиниране

на

Възможност за бюджетиране и следене на
покупките по разновидни пера

множествена йерархична складова структура до

Автоматизирано движение на документи

ниво складови клетки и/или контейнери/рафтове,

Сигнали към отговорник снабдяване при избор

подпомагащо

на доставчик и/или продукти

контролиране
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и
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йерархична структура, задаването на различни

Обединяване на поръчки

характеристики

Работа със спедиторски фирми

продуктите

като

мерни

единици, цени при продажба и себестойност,

Пълна картина за състоянието на доставките

основни доставчици, ценови листи и др.

(доставени поръчки, платени поръчки и др.)

Категоризация

Партньори
Модул

на

Счетоводни свойства позволяващи

Управление

на

партньори

позволява

детайлно управление на бизнес партньорите на

автоматичното осчетоводяване на движенията
свързани с продукта

организацията ви, като това са всички всички

Гъвкави ценови листи за покупка и продажба

клиенти

предлагащи разновидни изчисления цени на

и

работещи
лицата,

доставчици,
в

както

организацията,

нямащи

пряк

и

служители,

включително

достъп

до

нея,

и
но

база характеристики на продукт.
Дефиниране на Основни доставчици и

посредством дейностите се и данните за тези

ценови листи при покупка даващи възможност

дейности, присъстват в системата.

за автоматични поръчки и избор на доставчик.
Стокови Наличности: Информация за

Категоризация на партньори: Разширеното

текущите реални наличности и бъдещите

категоризиране позволява всеки един

наличности на база на поръчките за покупка и

партньор да присъства в няколко категории

продажба

които от своя страна могат да бъдат в

Преобразуване на мерни единици

йерархично ниво

позволяващи преобразуване на единиците при

Ценови Листи дават възможност за

движение на стока при покупка и продажба.

дефиниране на различни ценови листи при
покупка и продажба за всеки един партньор

Управление на Продажби

Контакти асоциирани към бизнес партньори.
Гъвкавото проектиране на модула за управление

Управление на адреси за доставка, фактура и

на продажбите дава възможност за изпълнение и

др.

следене на продажбите, както чрез поръчки за

Групиране на бизнес партньори

продажба и планирани продажби, така и чрез

Условия за плащане и доставки

директни продажби. Разработен да работи в
пълна

интеграция

с

финанси” и модул

Управление на Продукти

позволява
Функционалностите в „Управление на продукти”

модул

„Управление

на

„Управление на склад”

автоматизиране

на

документи

счетоводни записи.

дават възможност за ефективно организиране на
номенклатурата от продукти и услуги
касателство
Позволява

с

имащи

Оферти: Създаване и управление на оферти

дейността

на

организацията.

които след одобрение се преобразуват в

категоризиране

на

продуктите

поръчки за продажба
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Поръчки за продажба които автоматизират
работният поток генерирайки стокови
разписки, фактури и др. документи.
Сигнали при продажба относно клиент и/или
продукт
Гъвкави ценови листи позволяващи бързото
и адекватно управление на цени и отстъпки по
поръчка.
Многовалутност при продажби към чужбина

Табла
Лични Потребителски Табла събиращи ключовата
информация от различните модули на системата
на едно място с цел ясна картина на случващите
се

дейност

и

задачи

касаещи

конкретния

потребител

Автоматизирани отчети и
документи
Модул Отчети и документи дава възможност за
дефиниране

на

файлова

структура

където

потребителите динамично могат да прикачат
файлове

към

конкретни

записи,

да

четат

създадените в реално време динамични отчети и
докуметни като фактури, оферти, поръчки и др.
Приложението има възможност за достъп както и
от основният интерфейс така и чрез други
файлови клиенти като FTP, WebDAV и др.
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