Contabilidade
Objetivo
Objetiva a total gestão contábil da empresa, bem como fornece informações gerenciais. É aderente
às normas do IFRS e à conversão de moedas FASB, bem como provê a geração de SPED Contábil e
Demonstrativos de Resultado 100 configuráveis.
Suporta a contabilidade fiscal, gerencial e orçamentária, qualquer que seja a opção tributária da empresa: lucro real, presumido ou simples.
O Sistema de Contabilidade possibilita o registro e o controle de toda a movimentação dos fatos contábeis, bem como fornece informações gerenciais. Os lançamentos gerados pelos outros sistemas
(Almoxarifado, Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle de Ativo Fixo e Patrimônio, e outros) são
integrados automaticamente à contabilidade. O sistema permite ainda gerar um conjunto de relatórios
operacionais, legais e gerenciais, necessários à administração.

Principais Funcionalidades
»»

Rateio dos lançamentos por Centro de Custo.

»»

Rateio dos lançamentos por múltiplas estruturas gerenciais, livremente configuráveis.

»»

Estrutura de contas e subcontas (auxiliares), possibilitando acompanhamento dos respectivos saldos.

»»

Histórico padrão sem limite de textos substituíveis.

»»

Registro de lançamentos não contábeis quantitativos (quantidades de produtos, por exemplo).

»»

Estrutura livre de codificação do Plano de Contas, através de máscara definida pelo usuário.

»»

Estrutura livre de codificação do Centro de Custo/Resultado, através de máscara definida pelo
usuário.
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»»

Utilização de mesmo Plano de Contas por diversas empresas.

»»

Consolidação de múltiplas empresas.

»»

Lançamentos (e acompanhamento de saldos) em moedas diferentes, além da corrente, utilizando
o método de conversão compatível com o FASB (Financial Accounting Standards Board)

»»

Criação de planilhas pré-prontas para lançamentos automáticos.

»»

Proibição de lançamentos em períodos bloqueados.

»»

Controle de prazos quanto a datas retroativas para lançamentos de cada sistema integrado à contabilidade, evitando retrabalho em análises contábeis já feitas.

»»

Criação de demonstrativos de resultado pelo próprio usuário.

»»

Exercícios e Períodos definidos pelo usuário sem limite de criação.

»»

Geração do SPED Contábil, F-Cont, Manad e ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

Funcionalidades Adicionais
»»

Total controle sobre os lançamentos: através do Sistema de Contabilidade, o responsável pelo
setor controla os lançamentos efetuados através dos demais sistemas, só efetivando aqueles que
achar conveniente. Isto é possível porque o lançamento contábil gerado em outro sistema fica
armazenado na contabilidade em uma área reservada, permitindo que a efetivação seja realizada
pelo contador ou responsável.

»»

Listagem de lançamentos: Mesmo não efetivados, estes lançamentos podem ser listados, a critério do usuário, em diversos relatórios do sistema, como por exemplo, no Razão.

»»

Bloqueio de lançamentos retroativos: após a integração do sistema em um determinado período, e
por determinação do contador ou responsável, nenhum outro sistema poderá efetuar lançamentos
retroativos relativos ao período bloqueado.

»»

Registro na Auditoria: permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção
(inclusão, alteração e exclusão) consideradas para a consistência e segurança das informações,
identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

Página

02

de 03

Integração Com Outros Sistemas
»» Razão (Analítico e Sintético) por Centro de Custo.
»» Diário.
»» Balanço Patrimonial.
»» Balancetes por Conta, Conta x Centro de Custo, Conta x Estruturas Gerenciais, Conta x Subconta.
»» Lançamentos.
»» Demonstrativo de Resultados definido pelos usuários.
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