Sistema Contábil
O sistema de contabilidade foi desenvolvido de forma a minimizar a
digitação de lançamentos, procurando automatizar ao máximo, as
informações geradas em outros sistemas. Esta integração é feita com os
sistema de folha de pagamento, livros fiscais de entrada e saída de
mercadorias, entrada de mercadorias no estoque, recebimento de arquivo
retorno dos bancos pelo padrão CNAB. Esta automação será de
responsabilidade sempre do setor contábil que poderá ou não fazer uso
dela.
Novidades do Sistema
O sistema permite exportar dados para Excel, do balancete de
verificação, lançamentos contábeis, etc.
Estão disponíveis ferramentas que auxiliam na integridade do sistema,
verificando a consistências dos dados.
Para cada conta contábil existe um código reduzido, que facilita a
digitação dos lançamentos.
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Os lançamentos podem ser efetuados de varias formas a saber:
. somente a debito;
. somente a credito
. a debito e a credito simultaneamente
. um debito e vários créditos
. um credito e vários débitos
. rateios que deverão estar previamente cadastrado (fig 5).
Os lançamentos são consistidos por lotes para melhor segurança e rapidez na conferência de
dados.

Posição mensal dos saldos de uma conta
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Balancete de verificação

Ficha Razão
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Ao escolher uma conta do plano de contas (fig 1) , pode-se ter uma
visão completa da conta, desde os saldos de cada um dos meses do
exercício (fig 2), visualizar a ficha razão (fig 3), estrutura do plano de
contas reduzido, e outra funções, conforme ‘botões’ existentes na tela do
cadastro do plano de contas.
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Demonstrativo dos Resultados
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O balancete de verificação (fig 6) e o demonstrativo do resultado (fig 7),
poderão ser impressos de qualquer período, e sua análise poderá ser do
exercício acumulado ou somente do mês.
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Sistema Contábil
Conteúdo técnico do sistema

. Cadastros de:
. Empresa;
. Plano de contas até 5 graus;
. Histórico padrão;
. Plano de rateios;
. Lançamentos contábeis:
. Só a debito;
. Só a crédito;
. A debito e a crédito;
.Um débito e vários créditos;
.Um crédito e vários débitos;
. Rateios;
.Transferência para Lucros/Perda.

. Relatórios:
. Plano de contas;
. Plano de rateios;
. Históricos;
. Dos lançamentos;
. Diário geral;
. Fichas de razão;
. Balancetes de verificação;
. Balanço anual.

. Pesquisa em tela:
. Por conta;
. Por código reduzido;
. Por valor de lançamento.

. Integrações:
.Importa dados dos sistemas:
. Livros fiscais;
. Financeiro;
. Ativo imobilizado;
. Faturamento;
. Folha de pagamento.
Nosso corpo técnico está habilitado para o desenvolvimento dos mais diversos softwares customizados para atender as suas
necessidades específicas e as diversas peculiaridades de mercado: industrial, comercial e serviços, bem como nos seus respectivos
departamentos: administrativo, financeiro, contábil, pessoal, jurídico, auditoria, livros fiscais, PCP (Planejamento e Controle da
Produção), necessidades de materiais, budget, PDV (Ponto de Venda), através de soluções ERP (Enterprise Resource Planning Ferramenta que Integra todos os Departamentos) e CRM (Customer Relationship Management - Gerenciar Relacionamento com o
Cliente) que podem ser adquiridos em módulos ou de forma integral.
Atuamos com vasta experiência na área de TI proporcionando aos clientes as mais diversas aplicabilidades como: consultoria,
estudo de viabilidade, arquitetura, análise, banco de dados, desenvolvimento, programação e implantação, nas plataformas desktop,
web e móbile.
Sendo assim, nos oferecemos para a realização satisfatória do serviço e no momento, apresentamos protestos de estimo apreço.
Atenciosamente
BAUERNET
www.bauernet.com.br
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