СИС Технология АД

БЮЛЕТИН
Бизнес
софтуер

София
+359 2 802 58 00
Варна
+359 52 702 100
Велико Търново
+359 888 459 283
Русе
+359 887 513 640
Бургас
+359 889 339 109

Март 2019

Бюлетин Бизнес софтуер
Март 2019
Нови функционалности във версия 2.76

Възможност за автоматично маркиране на осигурителен стаж при въвеждане на
болнични.
Според основанието на болничния се маркира автоматично наличието на 6 или 12
месеца осигурителен стаж.

Автоматично попълване на договори.
Включително ограничения при създаване на договори и допълнителни споразумения в
текущия месец , както и автоматично попълване за някои от основните полета като
ЕКАТТЕ, място на сключване , основание на НАП – според избор на основание и др.
Автоматично попълване на изпитателен срок, при наличие на такъв.
Визуализиране на бъдещи документи спрямо текущия месец.
Автоматично попълване на населено място в приложения към болнични.
Обезщетение по чл.224 автоматично се създава със заповед за освобождаване.
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Възможност за въвеждане на непредставен болничен, с настройка да се плащат
само здравни вноски върху неплатен отпуск.

При настройка на неплатен отпуск - по лични причини - това автоматично се
попълва в заповед за отпуск.
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Нова справка за извънреден труд.
Справката за начисление/удръжка се пуска с избор с разцепване по периоди – и се
задава за период повече от месец, напр.за година.
Възможност за обвързване на приключване с вид плащане.
Използва се само ако има 2 плащания в месеца и те са различни – например аванс
по карта, а остатъкът - в брой.
Възможност за пресмятане на аванс като процент от сумата за плащане.
Електронно досие.
Възможност да се закачат сканирани документи към досие на служител.
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Промоции и ценови условия.
Нов модул организиращ ценовите условия и подпомагащ прилагането ценовата
политика на фирмата. Дефинират се различни типове промоции – процент отстъпка
от цената, твърда цена или стокова промоция. Продажните цени се зареждат спрямо
клиента и периода, в който попада съответният документ. Всеки артикул в промоция се
визуализира в различен цвят в справките, като се подпомага проследяването на
измененията в цените.

Екстра разходи.
Нов модул за извънсчетоводно отразяване на извършени разходи. Всички въведени в
този модул разходи се използват за генериране на търговски справки – разпределят се
по посочен критерий, с цел постигане на реални данни за себестойността на стоката
и да се изчисли коректен финансов резултат.
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Рамкови договори.
Модул Рамкови договори е
допълнен с възможности за
проследяване на рамковите
договори на производителите
с техните клиенти. Дефинират
се
рамкови
договори
и
кондиционни
листи
с
възможност за проследяване
на изпълненията по видове
бонуси и фактурирани услуги.
Генерират се справки по
договори,
контрагенти
с
проследяване на изпълненията
и планираните активности.

Задачи.
Нов
модул
подпомагащ
организирането на работата в
складови стопанства чрез
използването
на
HHT.
Дефинира
се
фирмена
структура
с
нива
на
йерархичност и ограничения
за възлагане на задачи. Всеки
ръководител може да възлага
задачи на своите подчинени.
При възлагане на задача
служителят получава известие,
както и задача на HHT, с който
оперира.
Работата
и
приключването на задачата се
отразяват автоматично в програмата. Чрез Задачи се организират процесите по
получаване на доставка, разпределянето на стоката в склада, зареждане на пикинг
локации, комисиониране и експедиране на стока, движение между складовете.
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