БИЗНЕС СОФТУЕР

Брой 6 / 01.06.2016

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 8.51.00 от
01.06.2016 г.:

Счетоводна функционалност
Интрастат – законодателни промени
Добавена е възможност за въвеждане на минимално и
максимално тегло за някои от номенклатурите.
Разработен е импорт за осчетоводяване на доставки от система Uni Versum. Осчетоводяват се по една аналитична сметка, посочена
в интерфейса на настройките. Контрагентите се създават ако не се намерят по булстат в синтетичната сметка от настройките.
Разработен е нов email клиент за директно изпращане на електронни писма от системата, без да се налага преминаването през
Outlook/Tunderbird. Чрез този мейл клиент могат да се изпращат мейли и от пощи: @abv.bg; @gmail.bg и други. При липса на
настройка на нов email клиент, системата сработва по съществуващия досега начин за vизпращане на електронна кореспонденция.
1. Общи доработки на системата – Вътрешни заявки
- Обединяване на вътрешни заявки в производствен фиш
- Обединяване на вътрешни заявки в документ за продажба
Доставки само от титулярни доставчици: допълнителна опция в настройки – настройки бази – модули – документи – доставки :
доставки само от титулярни доставчици. Ако опцията е маркирана за да се достави един артикул той трябва да има избран
титулярен доставчик и този доставчик да е избран като доставчик в документа. Същото условие сработва и на заявки от доставчик.
2. Печат на етикети на партидни стоки в документ:
- Нови реквизити за печат на етикети;
- Цена на артикула от документа;
- Вътрешна партида;
- Партида доставчик.
3. Печат на етикет в записан документ за доставка
4. Допълнения в WEB заявки - модулът е допълнен с параметри, които улесняват проследяването на заявката: статуси; дати на
приключване и потвърждаване; оператори, които са приключили заявката; оцветяване в грида според статусите на заявката.
Добавен е автоматичен печат на WEB заявки.

ЗА КЛИЕНТИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ТРАНСФЕРИ КЪМ ТЪРГОВСКА СИСТЕМА POS MASTER
• Разработени нови импорти:
• Импорт Касови отчети
- Импорт на приходи по департаменти.
- Осчетоводяване на плащания по департаменти.
• Импорт на Евродокументи : Импортират се с осчетоводяване на всички документи по вноса от ЕС
- Операция по осчетоводяване на фактурата за доставка на стока.
- Протоколи ВОП.
- Допъллнителни разходи по сделката.
- Осчетоводяване на операцията по заприхождаване на стоката в склада
• Осчетоводяване на документ Митническа декларация
- Осчетоводяване на фактурата.
- Осчетоводяване на допълнителните разходи.
- Осчетоводяване на доставката на стоката , мито, ДДС и описване на документа МД в дневника по ДДС.
• Import POS - Прескачане на неактивни контрагенти при извършване на импорт.

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

София 1750
бул. "Цариградско шосе" 60,
Бизнес център AVI, ет. 2
Тел.: 02/ 802 5800
Факс 02/ 802 5830
e-mail: office_sf@sistechnology.com

Варна 9009
Бизнес парк Варна
Сграда 1, ет. 4
Тел.: 052/ 702 100
Факс: 052/ 750 507
e-mail: office@sistechnology.com

Велико Търново 5000
ул. "Поп Харитон" № 4, ет.1, офис 3
тел. : 088 8459283
office_vt@sistechnology.com

Бургас 8000
пл. "Царица Йоанна" № 11-13, ет.1
тел.: 056/ 820 776
burgas@sistechnology.com

Русе 7000
ул."Васил Петлешков" 2 А
Тел.: 082/ 507 080, 088 751 3640
e-mail: rousse@sistechnology.com

www.sistechnology.com
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 2.71.04 от 01.06.2016 г. предлага
следните промени:

1. Добавка на допълнителни колони в справка Семейни помощи – деца - Дата на начисляване и Дата на
изплащане
2. Промяна на икономическата дейност на фирмата се отразява автоматично в Декларация образец 1,
без да е задължително създаване на ново Допълнително споразумение.
3. Добавен е таг в заповед за освобождаване - дължими обезщетения от работник.
4. Добавена е справка - начислени суми за отпуски предходни години. Отстраняване на проблем с
Фонд ДЗПО и добавяне на вноска за Фонд ТЗПБ.
5. Нов експорт на файл за превод към лични сметки по формат на Българо-Американска кредитна банка
6. Добавено е индивидуално право в модул Проекти, ограничаващо единствено до наблюдение
на данните.
7. Нови справки за държавни служители: Справка „Щатна численост“ и справка „Численост на персонала“.

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

