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MX-TABLOU DE BORD
Programul MX-TABLOUDEBORD permite definirea indicatorilor economici, a formularelor şi a
graficelor de raportare specifice unei societăţi comerciale, permite importul datelor de bază din aplicaţia
Qcont şi obţinerea rapoartelor şi graficelor de analiză financiară şi economică pe intervalele de timp dorite.
Tablou de Bord asigură următoarele funcţiuni:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Indicatori: definirea / intreţinerea indicatorilor utilizaţi de aplicaţie şi a modalităţii de interpretare a
acestora;
Grupe de Indicatori: definirea / întreţinerea grupelor de indicatori utilizate de aplicaţie şi gruparea
indicatorilor în cadrul grupelor definite;
• Formulare de raportare: definirea /
întreţinerea formularelor de raportare
utilizate de aplicaţie. Sunt permise:
formulare de raportare, formulare pentru
introducere de date (valori indicatori),
formulare de tip BarChart (grafic de tip
diagramă cu bare), formulare de tip
PieChart (grafic de tip plăcintă);
• Evaluare
formulare:
Evaluarea
formularelor definite, la data de
raportare;
• Balanţe
contabile:
vizualizarea/
întreţinerea, fişierului de balanţe contabile al aplicaţiei rezultat în urma importului de date;
Rulaje Cumulate Conturi: vizualizarea / întreţinerea, fişierului de rulaje cumulate pe perechi de
conturi, rezultat în urma importului de date;
Definirea / întreţinerea tabelelor de date auxiliare:
- Tabela de devize şi istoric curs valutar;
- Tabela de periodicitate (periodicitatea de raportare pentru formulare);
- Tabela pentru tipuri valori (tipul valorilor din celulele formularelor);
- Tabela pentru tipuri de exprimare a valorilor (lei, mii lei, devize, etc.);
Actualizare valori indicatori: Actualizarea valorilor indicatorilor în anumite perioade;
Preluare valori indicatori pe bază de formular: Introducerea valorii indicatorilor pe baza unui
formular de introducere date, asociat acestora;
Evoluţie indicatori: analiza evoluţiei unui indicator sau a unui grup de indicatori folosind grafice de
tip BarChart sau PieChart;
Balanţa de verificare: Afişarea balanţei de verificare relativ la o anumită perioadă;
Import / Export date:
- Import fişiere tip Balanţă din aplicaţia QCont;
- Import fişiere tip Rulaje din aplicaţia QCont;
- Vizualizarea rezultatelor importului;
- Evaluarea / reevaluarea indicatorilor după o operaţie de import date;
- Import / export de formulare de raportare;
- Import / export de indicatori;
- Iniţializarea lunară a aplicaţiei.

