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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, внесени с версия 8.50.00 от
20.01.2015 г.:

Разработена е връзка на McMaster с ръчен терминал.
Данните на сканираните обекти директно се изпращат
в документацията за покупки или продажби, което
съкращава чувствително времето за обработка на
информацията. Извършването на ревизии с ръчен терминал отнема до три пъти по‐малко време.
Възможност за прикачване на файлове към документ, номенклатура или счетоводна сметка.
По този начин получатаве възможност за по‐ясна отчетност. Избягва се двойната проверка в различни
системи. Информацията се съхранява на едно място за дълъг период, дори и след архивиране на базата.
Импорт на документи за продажби от системата MoneyWorks.
Това е нов импорт, на база на който се попълват всички счетоводни регистри. С импорта се създават нови
контрагенти, осчетоводява се приходът и плащанията в брой.
Импорт на документи за продажба от система Зерон.
Аналогично на импорта от MoneyWorks, системата извършва всички счетоводни записвания. Няма опасност
от загуба на данни или грешки при ръчно пренасяне на информация.
Възможност на системата да спре банковите разплащания за определени доставчици.
Доставчиците са със статус “Забрана за плащане”.
Тази функция е от особено значение, когато съответният доставчик е същевременно и Ваш клиент или
плащането подлежи на оспорване. Така можете да избегнете плащане по невнимание или незнание на
счетоводния Ви персонал.
От модул “Експорт Банки” е възможно изпращането по мейл на текущите плащания.
При осъществяване на плащане към доставчик платежният документ може да се изпрати по електронна
поща и към доставчика с едно натискане на бутон.

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

Варна 9009
Бизнес парк Варна
Сграда 1, ет. 4
Тел.: 052/ 702 100
Факс: 052/ 750 507
e-mail: ofﬁce@sistechnology.com
Call Center Варна:
088 56 77 767

София 1345
бул. "Цариградско шосе" 115Г,
Бизнес център Мега парк, ет. 6
Тел.: 02/ 802 5800
Факс 02/ 802 5830
e-mail: ofﬁce_sf@sistechnology.com
Call Center София:
088 73 00 355, 088 89 95 666

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 2.68.00 от 10.01.2015 г. предлага
следните промени:
Справка статистика годишна и четвърто тримесечие
Автоматично генериране на годишна и тримесечна
справка по образец на НСИ без необходимост
от допълнителна ръчна обработка на данните.
Нов формат на Декларация образец 1
Декларацията е съобразена с новите изисквания на НАП от януари 2015 г.
Промени във формата за болнични към НОИ
Промяната е в наименованието на файловете POPP и POPO, както и в придружителното писмо,
Приложение №8 – Придружително писмо
Нов формат за превод на заплати ДСК Мултикеш
При сключен договор с ДСК за превод на заплати банката предлага по‐ниски такси за превода чрез
програмата си ДСК Мултикеш. В нашата система е включена възможността да се осъществи превеждането
на трудовите възнаграждения по тази програма.
Нов формат за превод към бюджета Инвест Банк
Масово плащане на осигурителни вноски.
Нов формат на Служебни бележки
В служебните бележки (Годишно изравняване ДОД, Граждански договори и Заповед за освобождаване)
осигурителният доход е разделен на две: за времето, когато лицето е осигурявано като морско, и за времето,
в което осигуряването е като на НЕморско лице. В новия формат не се посочва БУЛСТАТ на предходен
работодател. Сумите за Облагаем доход и Осигурителни вноски са сумирани, т.е. не се разбиват поотделно.
Възможност за изчисляване на брутна сума на начисление по чиста за получаване
Системата разполага с вграден калкулатор – при задаване на чистата сума за получаване, автоматично се
изчислява основната работна заплата по договор.

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

