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 MX CONT – Evidenţă contabilă societăţi comerciale 

   Asigură evidenţa contabilă a societăţilor comerciale/unităţilor bugetare şi elaborarea rapoartelor 

specifice acestora.  

Funcţionalităţi generale ale aplicaţiei 

• administrarea utilizatorilor lucrării şi a drepturilor lor la modulele acesteia prin parole de 

acces 

• parametrizarea lucrării la nevoile firmei 

• închidere lunară şi anuală a lucrării 

• generator de rapoarte personalizate 

• editarea / modificarea unor rapoarte de ieşire ale lucrării, numai de către anumite 

persoane 

• repararea automată a bazelor de date 

• jurnalizarea actualizărilor bazelor de date, a incidentelor şi a rezolvării lor 

• salvarea / restaurarea automată şi la cerere a bazelor de date 

• verificarea consistenţei bazelor de date 

• gestionarea multi-firmă 

• gestionarea bazelor de date distribuite 

• importul de date necesare lucrării din alte aplicaţii şi exportul de date ale lucrării către 

alte aplicaţii, în diferite formate 

• obţinerea de situaţii grafice. 

Funcţionalităţi  specifice aplicaţiei 

• numerotarea şi generarea automată a unor documente şi listarea lor (OP, chitanţe etc) 
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• definirea de note contabile la documentele de parteneri (clienţi, furnizori) şi generarea 

automată a contabilizării acestor documente (facturi) 

• evidenţa operaţiunilor (facturi, plăţi, încasări, efecte comerciale, compensări etc) în lei şi în 

devize multiple 

 

 
 

• urmărirea obligaţiilor şi a stingerii lor (plăţi, încasări) la nivel de document şi partener 

(client, furnizor) precum şi calcularea majorărilor de întârziere ale acestora 

• urmărirea soldurilor de conturi şi facturi în timp real (fără alte operaţiuni intermediare) 

• închiderea automată a TVA 

• colectarea şi evidenţa unor cheltuieli, la nivel de cont sintetic de gradul I şi II, precum şi 

repartizarea acestora cu ajutorul unor coeficienţi calculaţi la nivelul colectării lor (clasa 9, 

cheltuieli de aprovizionare, etc) 

• listarea formularelor de raportare semestriale/ anuale. 

 

 


