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FACTURI - Eviden�a �i urm�rirea facturilor 

 

Aplica�ia este puternic parametrizat�, oferind utilizatorului posibilit��i multiple de adaptare la specificul 

agentului economic (existen�a �i dimensiunea unor câmpuri din bazele de date, prezen�a / absen�a unor 

func�ii utilizator). De asemenea, se prezint� cu o interfa�� utilizator prietenoas� (taste rapide, mouse, etc) 

prin folosirea de ferestre multiple pe ecranul calculatorului f�r� a p�r�si zona de lucru curent�. Se poate 

exploata folosind  calculatoare compatibile IBM, în versiune monouser sau re�ea. 

 

Func�iuni: 

♦ - Configurare aplica�ie în 

concordan�� cu structura 

societ��ii comerciale �i a 

preciz�rilor utilizatorului. 

♦ - Emitere de facturi �i 

documente conexe (borderou 

CEC, chitan�e, anexe detaliate, 

etc), eventual pe formulare 

pretip�rite (al c�ror con�inut 

poate fi definit de utilizator) în 

lei sau în valut� (în englez�, 

francez� sau român�), cu actualizarea on-line a stocurilor aplica�iei GESMAT sau GE-COM. 

 

♦ - Eviden�a clien�ilor (solduri, facturi 

emise, încas�ri) în lei sau în valut� (cu 

eviden�ierea aventualelor accize, adaos-

uri, discount-uri �i TVA) prin listarea 

rapoartelor specifice: 

 - Jurnal de vânz�ri, cf. Codului  Fiscal; 

 - Facturi emise; 

 - Situa�ia încas�rilor; 

 - Facturi neîncasate; 

 - Balan�a facturilor; 

 - Centralizator debite; 

 - Fi�a clientului; 

 - Extras de cont; 

 - Livr�ri facturate; livr�ri încasate; 

 - Major�ri calculate la încas�ri; 

 - Major�ri la facturi neîncasate; 

 - Note contabile. 

♦ - Configurare machete de culegere date de intrare, listare nomenclatoare �i rapoarte de ie�ire. 

♦ - Contare automat� a facturilor �i transferul acestor înregistr�ri spre lucrarea QCONT. 

♦ - Configurare �i listare de rapoarte, la cererea utilizatorului, folosind un generator de rapoarte încorporat. 

- Arhivare �i extragere din arhiv� a bazelor de date. 

- Asistare func�ii �i opera�ii lucrare prin help-uri on-line. 
 


