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Buhalterinės apskaitos programa „1C: Buhalterija 8" - viena populiariausių apskaitos
programų daugelyje šalių.
Draugiškos vartotojo sąsajos, lengvo įsisavinimo, galingo funkcionalumo ir priimtinos
kainos dėka ši apskaitos programa populiarėja ir Lietuvoje.
Esami vartotojai pažymi programos patogumą ir greitą veikimą.
Buhalterinės apskaitos programa „1C: Buhalterija 8" yra pritaikyta Lietuvai ir atitinka
įstatymus.
Išbaigtas funkcionalumas leidžia vesti apskaitą bet kurioje įmonėje (prekybinėje,
gamybinėje, paslaugų ar kt.).
„1C: Buhalterija 8" tinka įmonėms, norinčioms turėti nuo 1 iki 6 darbo vietų. Su
apskaitos programa „1C: Buhalterija 8" automatizuojamas ne tik buhalterijos darbas,
bet ir kitų skyrių, pavyzdžiui, pardavimo (sąskaitų apmokėjimui išrašymas,
važtaraščiai, sąskaitos-faktūros ir pan.) ir kt.
„1C: Buhalterija 8" galima naudoti kartu su populiariausiais "1C" sprendimais: „1C:
Prekybos valdymas PROF", „1C: Logistika", „1C: Sandėlio valdymas", „1C: CRM",
„1C: Dokumentų valdymas" ir kitais.

Funkcionalumas



















Didžioji knyga;
prekių/paslaugų pirkimai;
prekių/paslaugų pardavimai;
sandėlių valdymas (neribotas skaičius);
išlaidų paskirstymas objektams;
atsiskaitymai;
ryšys su bankų programa;
įsiskolinimų kontrolė;
operacijos su skirtingomis valiutomis (neribotas skaičius);
valiutų kursų automatinis atnaujinimas iš Lietuvos Banko;
ilgalaikis turtas;
visos finansinės ataskaitos;
atskaitomybės formavimas;
neribotas skaičius sutarčių ir apskaita sutarčių lygmenyje;
dokumentų registras;
kainininkų formavimas;
nuolaidų sistema;
FIFO, LIFO ir vidutinių kainų metodai.

Privalumai ir nauda vartotojams














draugiška vartotojo sąsaja;
lengvas apskaitos programos įsisavinimas;
duomenų greitojo rinkimo technologijos;
laiko taupymo technologijos;
galimybė vesti apskaitą neribotam įmonių skaičiui;
ataskaitų grafinis pateikimas;
duomenų eksportas į MS Excel, MS Word, HTML, PDF ir kt.;
neribotas skaičius BAR kodų vienai prekei ir įvairūs BAR kodų standartai;
neribotas prekės pardavimo mato vienetų skaičius ir galimybė pirkti/parduoti
skirtingais mato vienetais (pvz., pirkti dėžėmis, pardavinėti vienetais ir pan.);
lankstus vartotojų prieigos teisių nustatymo mechanizmas;
apskaitos programa sujungiama su kasos aparatais, POS sistemomis (bet kokie
modeliai);
apskaitos programa sujungiama su duomenų kaupikliais (bet kokie modeliai);
apskaitos programa sujungiama su elektroninėmis svarstyklėmis (bet kokie modeliai).

Papildomi moduliai apskaitos programai:
 Darbo užmokesčio apskaita

Techniniai pranašumai













buhalterinės programos pagrindas - galinga platforma, kuri suteikia didelį darbo
greitį ir neribotas sistemos plėtimo galimybes;
nereikalingas duomenų bazės „karpymas" kiekvienais metais, tai leidžia analizuoti
duomenis per visą įmonės gyvavimo laikotarpį;
neribotas vartotojų skaičius vienoje darbo vietoje;
galimybė dirbti su duomenų bazėmis (taip pat ir su Linux):
failinis režimas (nemokamas);
PostgreSQL (nemokamas);
MS SQL (nemokamas ir mokamas);
galimybė dirbti su programa per terminalą;
galimybė dirbti su sistema vietiniame tinkle ir su nutolusiais padaliniais;
programa atvira sujungimams su kitomis programomis ir technine įranga;
programa apjungiama su „1C: Prekybos valdymas PROF", „1C: Logistika", „1C:
CRM", „1C: Dokumentų valdymas" ir bet kuriuo kitu „1C" sprendimu;
operacinės sistemos versijos - Windows 9x/Me/2000/XP/Vista.

Mūsų kontaktai
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