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QCONT - Eviden�� contabil� general� 
 

Realizeaz�: 
- Contabilitatea general� a unei societ��i comerciale sau institu�ii publice folosind  calculatoare compatibile 
IBM, în versiune monouser sau re�ea. 

 
Func�iuni: 
♦ - Structurare baze de date 

conform cu specificul 
întreprinderii (societ��i 
comerciale, institu�ii bugetare, 
etc.), eventual pe centre de 
costuri (coduri de analiz�); setare 
mediu de lucru. 

♦  - Configurare plan de conturi pe 
clien�i, furnizori, debitori, 
gestiuni, etc. atât a conturilor 
financiare cât �i a celor de 

gestiune �i din afara bilan�ului; modificare retroactiv�, la nivel de an, a structurii planului de conturi. 
♦ - Preluare rulaje de pe documente primare sau intermediare (jurnale, note contabile) pentru dou� luni 

calendaristice consecutive (curent� �i în avans); generare automat� de rulaje conform rela�iilor contabile 
declarate. Preluare rulaje (note contabile) din alte aplica�ii ale sistemului informatic. 

♦ - Închidere lunar� automat� a unor conturi contabile (clasa 6, 7, etc), eventual prin chei de repartizare, cu 
validarea �i listarea Notelor contabile de închidere. 

♦ - Transfer �i centraliz�ri de date (rulaje, balan�e) în rela�ie cu structuri organizatorice superioare (centrale, 
ministere, etc). 

♦ - Listare / vizualizare situa�ii contabile impuse: 
 - Balan�e de verificare sintetice �i analitice; 
 - Fi�e sintetice �ah, Carte mare, Registru jurnal; 
 - Fi�e cont opera�iuni diverse, Situa�ia soldurilor, Listare rulaje; 
 - etc. 
♦ - Listare / vizualizare situa�ii 

specifice definite de utilizator în 
format tabelar sau de tip Bilan� 
(raport�ri periodice - 
semestriale, anuale). 

♦ - 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. 

 
 
 
 


