БИЗНЕС СОФТУЕР

Брой 3 / 03.06.2015

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.

Всички счетоводни справки в системата вече могат
да работят в еталонна структура.
Полезна функционалност за клиенти, обслужващи
холдингови компании. Справките се стартират се в
еталонната база и извеждат данни - обобщени и детайлни от всяка една подчинена на еталона база.
За клиенти, осъществяващи разплащания с Райфайзен банк Румъния е разработен експорт на платежни
нареждания.
За клиентите, които обслужват фирми, ползващи система за управление на търговските обекти
POS Master.
Автоматизация на процеса по въвеждане на документи за брак.
За клиенти, използващи системата за управление на търговски обекти POS Master – импортът към
счетоводната система е допълнен с нов тип документи – документи за брак. Разработен е и детайлен
импорт по сметки (при работа с материали, стоки и готови изделия).
Модул Рамкови договори в McMaster вече е обвързан с POS Master.
С разработената връзка всички търговски споразумения / кондиционни листи/ се обработват в системата
и се автоматизира процеса по фактуриране при изпълнение на условията – фактуриране на
бонуси/фиксирани суми, както и прихващане на задълженията и вземанията с контрагентите.

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 2.68.00 от 10.01.2015 г. предлага
следните промени:

Разработен е нов формат за превод към лични сметки – Инвестбанк.

При филтриране на „Сметка за изплатени суми“ е добавен нов филтър – по тип назначение.

Обобщаване на суми от няколко начисления в едно начисление.
Приложима функционалност за компании, които изплащат възнаграждения на служителите си като
начисления на база на заработка. След обобщаване във фиша/рекапитулацията се визуализира
обобщената стойност, а детайлната информация е налична в програмата като справка.

За клиентите, които извършват сумирано отчитане на работното време.
Разработена е специална методология за работа с Вид осигурен 16 по отношение на минимален
осигурителен доход и декларация Образец 1.

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

