
BENEFICII
Configurabilitate
Beneficia� de un sistem perfect configurabil și  
op�mizat pentru operarea în Cloud, cu avantaje unice 

 
Eficiență

 
 

Raportare
Profitați de instrumentele specializate de raportare 
pentru a adopta rapid deciziile de business corecte 

Date financiare relevante
Modulul nostru pentru management financiar este un 
instrument u�l în diverse �puri de raportări cu ajutorul 
unor date financiare corecte și relevante

Operare conform standardelor de

 

contabilitate interna�onale
Operare în industrii și limbi diferite pentru a pregă� 
toate declarațiile financiare impuse atât de legislația în 
vigoare, cât și de cele mai bune prac�ci în afaceri

SUBMODULE

Contabilitate generală 

Contabilitate anali�că pe centre de cost 
Analiza costurilor pe ac�vități (ABC)

Management financiar

Managementul conturilor debitoare

Managementul conturilor creditoare

 
producție, livrări și recepții marfă, mijloace fixe, ges�unea comenzilor etc. Este ușor de u�lizat și oferă o vizibilitate completă 
asupra tranzacțiilor, cu informații actualizate în �mp real. Modulul de Management Financiar din So�1 ERP oferă o eficiență 
maximă în organizarea și exploatarea informațiilor economice pentru administrarea afacerilor.

DATA SHEET

FINANCIAR
DATA SHEET

So�1 ERP include un modul specializat de management financiar-contabil, complet integrat cu alte funcționalități de bază:

Accelerați și eficien�zați deciziile de business

Mijloace fixe
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Instrumente de raportare

Venituri și Cheltuieli



 FINANCIAR

Inves�ție inițială redusă

Plăți flexibile “Pay as you go”

Acces rapid la informații cri�ce

Eficien�zarea proceselor de business

Costuri de proprietate reduse

Costuri operaționale scăzute

MIJLOACE FIXE
Diverse metode de amor�zare, generează automat notele 
contabile și repar�zează costurile pe centre, conform criteriilor 
prestabilite

Acces la tranzacțiile efectuate în anii anteriori 

selectat, respec�v: documentul de intrare, amor�zările lunare, 
eventualele modificări cât și documentul de ieșire(dacă este 
cazul), precum și valorile aferente acestor operațiuni

Generarea unui set complet de rapoarte (listă inventar, balanță 
mijloace fixe, plan de amor�zare, fișa mijlocului fix, registru  
mijloace fixe etc)  

Clasificarea mijloacelor fixe pe centre de cost, pentru ca fiecare 
operațiune asociată mijloacelor fixe să genereze atât notele 
contabile specifice, cât și repar�zările costurilor pe centre 

Integrare cu modulul de contabilitate 

 Importul mijloacelor fixe - simplu și automat din alte aplicații
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FINANCIAR
DATA SHEET

Soluții performante în Cloud!

ANALIZA COSTURILOR PE ACTIVITĂȚI (ABC)
Instrument extra-contabil de repar�zare a costurilor, conectat la toate funcționalitățile aplicației: nomenclatoare,  
documente, linii de documente și tabele pentru configurare 

Cons�tuie legătura op�mă între toate modulele sistemului, într-un mod integrat, cu un număr nelimitat de scenarii de 
alocare 

CASH MANAGEMENT
Funcționalitatea de “Cash Management” asigură suportul necesar controlului fluxului de numerar din cadrul organizației 
(Casa) și din conturile bancare

Instrumentul poate fi folosit pentru a informa corect și rapid managementul companiei și de a menține un nivel op�m al  
fluxului de bani. Mai mult, acesta permite obținerea informațiilor cu privire la istoricul mișcărilor de numerar, atât 
în moneda locală cât și în alte devize, sprijinind as�el diverse ac�vități de exploatare, de inves�ții și finanțare

Generează o gamă completă de rapoarte pentru op�mizarea cheltuielilor, previzionarea și ges�onarea corectă a fluxului de  

Soluții “Ready to Run”
Tehnologii moderne
Integrare simplă cu alte aplicații

Un avantaj considerabil este dat de capacitatea de a analiza centrele de cost sau de profit, fără a u�liza dimensiuni  

numerar, iden�ficarea rapidă a erorilor apărute în legatură cu tranzacțiile din conturile bancare, sau/și în legatură cu lichiditățile  

Centralizarea tuturor informațiilor aferente unui mijloc fix  

contabile (conturi de ges�une)
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