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GECOM - Gestiunea �i eviden�a contabil� a m�rfurilor 

 

Realizeaz�: 

- Eviden�a stocurilor de m�rfuri �i ambalaje pe gestiuni (eventual subunit��i �i gestiuni), coduri de articole �i, 

eventual, pre�uri pe baza informa�iilor din documentele de intrare / ie�ire ale acestora. Se poate exploata 

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

 

Func�iuni: 

♦ - Structurare baze de date (existen�� �i 

dimensiuni câmpuri) conform cu 

specificul întreprinderii (subunit��i, 

gestiuni, articole, parteneri, conturi, etc). 

♦ - Preluare mi�c�ri de pe documente 

primare sau de la aplica�ia FACTURI 

pentru dou� luni calendaristice 

consecutive (curent� �i în avans). 

♦ - Eviden�� accize, TVA, adaos comercial, 

taxe de import, etc. cu listarea / vizualizarea rapoartelor aferente. 

♦ - Generare note contabile �i transferare periodic� a acestora spre lucrarea QCONT. 

♦ - Reevaluare integral� sau par�ial� a stocurilor cu contabilizarea diferen�elor valorice. 

♦ - Listare / vizualizare diferite situa�ii legate de mi�carea sau existen�a m�rfurilor, în format cantitativ / 

valoric sau numai valoric: 

 - Listare rulaje pe diferite criterii de selec�ie (ca la toate rapoartele de mai jos); 

 - Intr�ri / ie�iri pe furnizori / destinatari cu recapitula�ii aferente; 

 - Intr�ri / ie�iri pe conturi cu centralizatoare aferente; 

 - Fi�e de magazie lunare / anuale; 

 - Situa�ia / balan�a stocurilor cu diferite nivele de centralizare; 

 - Situa�ia stocurilor f�r� mi�care sau cu mi�care lent�; 

 - Inventare �i rapoarte de gestiune pe conturi / gestiuni; 

 - Jurnale de cump�r�ri / vânz�ri, conform Codului Fiscal; 

 - Oferte de pre�; 

 - Necesar de aprovizionat; 

 - etc. 

♦ - Listare / vizualizare situa�ii 

specifice definite de utilizator 

în format tabelar. 

♦ - Realizare istoric rulaje pentru 

anul fiscal curent; arhivare baze 

de date; extragere date din 

arhive. 

♦ - Asistare func�ii �i opera�ii 

lucrare prin help-uri. 
 


