БИЗНЕС СОФТУЕР

Брой 5 / 01.02.2016

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, внесени с версия 8.50.00 от
20.01.2016 г.:

Счетоводна функционалност
Законодателни промени в ИНТРАСТАТ 2016
За част от номенклатурите има въведени
ограничения в минимални и максимални килограми.
Промени в организацията на работа с имената на контрагентите
Имената на контрагентите вече се въвеждат с дата на валидност, което позволява при смяна на данни
на ЮЛ да се въведат различни имена на един контрагент в рамките на един месец.
Импорт артикули
Разработен е импорт на първоначални данни от форматни .xls файлове за номенклатури и контрагенти.
Експорт банки
Разработен е нов банков експорт – Райфайзен Румъния.
Експорт на суми и платежни нареждания към бюджета.

За клиентите, които обслужват фирми, ползващи система за управление на търговските
обекти POS Master
Промени в импорт от POS Master
Добавена е възможност за обработване на документи Брак.
Разработен е и импорт на материали по сметки.
Импортиране на касов отчет по различни пера: в брой, по банка, с чек и др.

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 2.71.00 от 10.01.2016 г. предлага
следните промени:

Промени, свързани с подаване на болнични към НОИ
Разработени са нови .xml файлове, които след подписване с електронен подпис,
се прикачват директно в страницата на НОИ.
Към годишното изравняване на ДОД са добавени
Данъчни облекчения за деца
Данъчни облекчения за деца с увреждания по чл. 22 от ЗДДФЛ
Масов печат на служебни бележки
Към масовия печат на документи е добавена възможността за масов печат на служебни бележки.
При печат директно се извличат необходимите данни по служители, като всяка служебна бележка
се печата на отделна страница.
Копиране на полагаеми отпуски от предходни години
Възможност отпуските да се разнясят директно на ниво длъжност, съобразно броя полагаеми дни
отпуска. Параметрите се наследяват от предходната година.

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

