CONTABILIDADE

O QUE É?
A solução de Contabilidade ARTSOFT permite organizar a contabilidade
orçamental, geral, analítica e de custos de qualquer empresa. Foi dada particular
importância às empresas cuja movimentação contabilística se baseia na
contabilidade Analítica e respetiva reflexão na Contabilidade Geral, sendo tidos em
conta importantes automatismos que simplificam os movimentos a efetuar.

A QUEM SE DESTINA
Destina-se a empresas de contabilidade e departamentos financeiros de
empresas de todos os ramos de atividade.

VANTAGENS
TOTAL INTEGRAÇÃO
O módulo de Contabilidade ARTSOFT possibilita a integração, de uma forma
simples e rápida, dos módulos de Gestão de Ativos, Recursos Humanos e Gestão
Comercial de acordo com regras de negócio previamente estabelecidas.

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS E FACILIDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Facilita a movimentação dos lançamentos contabilísticos por utilização de teclas
de atalho, bem com a análise dos resultados financeiros e de tesouraria, para
melhor aconselhamento ao cliente (rácios, gestão de custos e proveitos, fluxos de
caixa, etc.).

INFORMAÇÃO FISCAL E LEGAL
A Contabilidade ARTSOFT elabora todo o tipo de informação que é solicitada por
parte dos organismos estatais em formato eletrónico e é constantemente
atualizada para as novas necessidades legais.

TABELAS CONTABILÍSTICAS CONFIGURÁVEIS
Facilita também a configuração das tabelas contabilísticas para melhor
aproveitamento das funcionalidades do ARTSOFT (Apuramentos, Balanços,
Demonstrações de Resultados, Declarações de IVA, etc.) e integração da
contabilidade geral com a analítica e a orçamental.
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FÁCIL GESTÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA
O controlo de contas em moeda estrangeira, o suporte ao cálculo pró-rata e a
possibilidade de controlo de documentos em aberto, são uma mais-valia e um fator
de diferenciação neste módulo da aplicação.

RELATÓRIOS DE GESTÃO QUE FACILITAM AS DECISÕES DOS GESTORES
Total disponibilidade, na criação de novos relatórios de gestão e fácil rastreio de
documentos contabilísticos (workflow), acesso imediato ao balanço e à
demonstração de resultados, com a possibilidade de efetuar simulações.

CONTABILIDADE ANALÍTICA E OPERAÇÕES INTERNAS
Com a possibilidade de detalhar operações internas, esta solução permite
conhecer os gastos, rendimentos e resultados da produção, facilitando a avaliação
dos vários segmentos da empresa.
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CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES
Quando associado à Gestão Comercial a contabilidade possibilita uma automatização
contabilística de toda a gestão documental da empresa;
Associado à Gestão de Recursos Humanos possibilita uma automatização dos processamentos e pagamentos de vencimentos na contabilidade;
Quando associado à Gestão de Ativos possibilita a automatização ao nível das amortizações, reavaliações
e abates do exercício;
Suporte e controlo quando o ano civil difere do ano fiscal;
Sistema Multi-Empresa e Multi-Moeda;
Gestão completa de centros de custo;
Mapas e listagens pré-definidos;
Apuramento automático do IVA, do CMVMC, de Resultados e do imposto sobre o rendimento,
bem como a reavaliação de ativos em moeda estrangeira;
Sugestão de movimentação automática (movimentos compostos);
Controlo de orçamentos (cabimento rígido) e análise dos respetivos desvios (flexível);
Automatização do lançamento e classificação de documentos de FSE por forma que pessoal não
especializado consiga efetuar a introdução destes documentos no sistema, com o mínimo de formação e
com um número de erros próximo de 0;
Suporta a utilização de um plano de contas complementar que, herdando os valores das contas
que se pretendam, permite elaborar uma segunda contabilidade que esteja sujeita a regras
diferentes do standard para, por exemplo reporta à sede que utiliza um plano de contas estrangeiro;
Possibilita o controlo das contas correntes de terceiros do seu cliente para poder informar sobre
a sua situação fiscal;
Elaboração de livros selados, de relatórios de fim de exercício (anexo ao balanço e demonstração de
resultados e relatórios de gestão), de um dossier fiscal (que permite salvaguardar e visualizar em formato
eletrónico elementos que de outro modo teriam de ser guardados em papel), dos mapas fiscais
obrigatórios e a criação em ficheiro dos mapas cuja entrega é disponibilizada pelas respetivas entidades;
Exportação dos dados e listagens (extratos, balancetes, mapas, etc.) para vários formatos (PDF,
Excel, TXT, …), facilitando a troca de informação em formato digital.
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