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DYNTELL SOFTWARE
...unde expertiza deschide noi perspective

Achitări parţiale, achitarea cumulată a mai multor chitanţe

Gestionarea compensaţiilor

Achitare din casa de numerar, sume virate în avans, plăţi 
excedentare

Asistenţă pentru rafinarea şi accelerarea salvărilor

Evidenţe financiare detaliate

Evidenţa analitică a articolelor contabile purtătoare de TVA

Documente aferente perioadelor de raportare anterioare (facturi sosite cu întârziere)

Gestionarea separată a documentelor de transport neachitate

Închidere conturi TVA: articolele aferente unei perioade sau rămase din perioadele anterioare

Pregătirea declaraţiei de TVA şi depunerea acesteia în format electronic la administraţia fiscală

DYNTELL.ACCOUNTING

OPERAŢIUNI FINANCIARE

Atribuirea și împărțirea documentelor la mai mulţi colectori în 
sume concrete sau proporţional

Posibilităţi de interogare aferente colectorilor

COLECTORI DE INFORMAŢII CONTABILE

GESTIONARE TVA

Descărcarea automată de pe internet a cursurilor valutare zilnice și contabilizarea automată a diferenţelor provenite din 
variaţia cursului valutar la momentul achitării

Gestionarea în lei şi valută a conturilor contabilizate în valută

Posibilitatea evaluării FIFO a cursului valutar

CONTABILIZAREA TRANZACŢIILOR ÎN VALUTĂ

Înregistrarea chitanţelor de încasări şi ieşiri

Contorizarea chitanţelor şi contabilizarea lor automată în registrul principal

Întocmirea rapoartelor zilnice şi periodice

Liste analitice şi cumulate per casă

Întocmirea chitanţelor în baza articolelor contabilizate în registrul principal

CASĂ DE NUMERAR



Evidența structurată a condițiilor contractuale vă ajută să depistați la timp execuțiile neconforme sau eventualele facturări 
suplimentare

Sistemul automat de somații vă ajută să limitați finanțarea nemotivată a clienților

Puteți lansa oferte speciale, folosi liste de prețuri și folosi un număr nelimitat de categorii de prețuri

Puteți gestiona sub forma unei matrice reducerile oferite unor grupe de firme și grupe de articole

În cazul articolelor care au în compoziție metale valoroase, puteți integra automat în tarifarea acestora cota bursei

Sistemul nostru vă sprijină în numeroase aspecte în vederea asigurării finanțării societății dvs.
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FINANCIAR

Puteți insera case de marcat la baza de date de administrare și puteți transmite date online chiar și de la distanță

Puteți întocmi în mod automat planul de cash flow și facturi automate pentru mai mulți parteneri

Analitica cumpărătorilor, furnizorilor reprezintă parte integrantă a sistemului

Puteți întocmi automat raport Intrastat

Soldurile necesare verificării registrelor sunt întocmite în mod automat

Costurile secundare (tarifuri vamale, transport sau altele) le puteți include în prețurile produselor

Puteți gestiona comisioanele la nivelul articolelor și documentelor

Puteți realiza diferite operațiuni de pregătire în vederea sprijinirii contabilității și puteți folosi programe de expediere pentru 
diferite articole:

FINANȚE, CONEXIUNI CU CONTABILITATEA

Reguli diferite de contorizare pentru articole, grupe de articole, societăți, grupe de societăți

Defalcare pe centre de cost și purtători de cost

Expediere marfă

Gestiune completă a conturilor curente

Precalculare

Calcularea costului de producție

Bază pentru postcalcul


