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БИЗНЕС СОФТУЕР

Софтуерът за управление на бизнес процеси
McMaster вече 20 години е на българския пазар,
като през цялото това време той не спира да
се развива в съответствие не само на
промените в закона, но и спрямо исканията и
нуждите на потребителите му.
Ето и част от последните промени в
системата.

Счетоводна функционалност

.
.

Допълнения към основен интерфейс на хронологичните
операции - добавени са нови колони, които се включват
опционално - колона “ДДС сума” и колона “Обект”.
Подобрения по основен интерфейс на хронологичните записвания в модул “Документи” - допълени са
нови колони, които се включват по избор - “ДДС сума” и “Стойност с ДДС” в елементите на фактурата.
Складова функционалност

.

Възможност за печат на етикети в момента на въвеждане на артикула преди приключване на документа.
Полезна функционалност при заприходяване на артикули, които се водят по партиди.

Производствена функционалност

.

Автоматизиран е процесът по обработка на вътрешни заявки от обектите в една производствена фирма.
При зададена заявка към централен склад за производство на артикули системата ги предлага за
производство със съответния документ. След като артикулите са произведени, системата автоматично може
да издаде документ за изписване на продукцията от склад “Готова продукция” и да ги заприходи в “Склад на
заявителя”.
За клиенти, които обслужват фирми, ползващи система за управление на търговски обекти POS Master.

.

Импортът от системата POS Master е допълнен с обработка на нови документи - “Протокол ВОП” и
“Митническа декларация”.
Разработен е импорт на ИНТРАСТАТ декларация от системата POS Master.

Ако все още не сте получили новата версия, моля, свържете се с нашите консултанти!
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HoRizon е един от най-новите продукти на
СИС Технология АД, обединяващ възможностите
на създадените преди почти две десетилетия
системи McSalary - за ТРЗ и StaffMaster - за ЛС.
HoRizon автоматизира процеса на изчисление на
работните заплати, включва и система за
съхранение и автоматична обработка на
документи и данни за персонала, графици и
сумирано изчисляване на работното време.
Версия 2.69.00 от 10.01.2015 г. предлага
следните промени:

.

Нова справка “Ведомост” - плащания и чисти суми.
Справката генерира информация само за направените плащания и получените суми в брой от служителите.
Нова справка по формат на Уникредит Булбанк с данни на новопостъпили служители с цел издаване на
банкова сметка/карта.

.

Печат на фишове

.

Авторски договори

Направените преводи по лични сметки са отделени в нова секция и са извадени от частта с личните
удръжки. Функционалността се активира опционално.

Отнася се за “Граждански договори” - разширена е информацията в номенклатура “Услуга”. При маркиране
на услугата като труд тип “Авторски” сумите по по служебните бележки по чл.45 ал.4 се отразяват в код
от 302 до 305.

Ако все още не сте получили новата версия, моля, свържете се с нашите консултанти!

