Gestió de la comptabilitat
Objectiu:
Aplicació informàtica per obtenir el control financer i comptable de
qualsevol empresa. Ofereix una funcionalitat ràpida, fiable i
complerta de la comptabilitat, els informes financers i l’anàlisi.
Els mòduls inclosos o opcionals que formen part d’aquest sistema
de gestió son la cartera financera, Intrastat, immobilitzat, banca
electrònica i divises, que permeten un control exhaustiu i dinàmic
de l’estat fincancer de qualsevol empresa.
Sens dubte, l’enllaç automàtic des d’altres aplicacions informàtiques elaborades per INDUCONTROL estalvien l’entrada de dades i
simplifiquen la gestió diària.
INDUCONTROL manté la Gestió de la Comptabilitat i els mòduls
que en formen part totalment actualitzats seguint les normes fiscals
vigents.
Funcionalitat
ràpida i veraç de
la informació
comptable!

Avantatges:
Desevolupat totalment amb JAVA.
Disponible per a les diferents plataformes vigents al mercat:
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC, etc.
Programes oberts, parametritzables i adaptables a totes les
problemàtiques empresarials actuals.
INDUCONTROL, S.L. Fa més de 25 anys que dissenya, desenvolupa i instal·la aplicacions informàtiques per petites i mitjanes
empreses.

Prestacions
1

Comptes:
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Informes:

- Pla comptable (consulta de comptes: saldos,
extracte, punteig d’extractes, cartera, manteniment,
centres de cost, etc.)
- Manteniment de taules auxiliars
- Eines: bloqueig de data, restauració de saldos,
comptes i exportació de llistat a format excel, etc.
- Gestió de les divises
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Moviments:
- Entrada (apunts manuals, factures, cobraments /
pagaments de talons i impagats)
- Recerca d’apunts per import
- Obertura (entrada de saldos d’obertura)
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- Diari: obertura i mensual
- Balanç:
-Impressió (sumes i saldos, situació, exploració,
origen i aplicació, informe de saldos)
-Balanç format 2008
-Definició del balanç
- IVA i IRPF: Registre IVA, llistat IRPF, taules i
comparacions
- Extractes (impressió)
- Tancament (llistats i PDF amb dades de tancamen
de l’exercici)
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Cartera financera:
- Remeses:
-Generació de les remeses segons Normes19/32/58
-Impressió i comptabilització automàtica
- Manteniment de la cartera
- Comprovació: cartera i saldos
- Talons i pagares:
-Entrada de talons
-Generació automàtica
-Impressió de talons
-Comptabilització de talons
- Informes: Llistat d’efectes a cobrar / pagar, informe
financer, llistat de talons, ...
- Entrada d’efectes rebuts
- Cartes d’avisos d’efectes
- Remeses de proveïdors
- Liquidació de previsions
- Gestió de confirmings

Pressupostos:
- Entrada de pressupostos
- Generació automàtica de pressupostos
- Informes: planning i balanç pressupostari
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Immobiliari:
- Gestió d’immobilitzat (fitxa)
- Llistats d’immobilitzat per centres de cost / data
d’adquisició o comptes comptables.
- Càlcul d’amortitzacions (càlcul / impressió /
comptabilització / anul·lacions de dades)
- Comprovació d’acumulats

5

Declaracions:
- Gestió 347: Càlcul d’imports, llistat, cartes de
comunicació i generació del fitxer per Hisenda
- Gestió 34: Nòmines, importar dades a format excel
- Intrastat: Llistat de factures i taules (estats,
mercaderia, ports, provícies, etc.) i generació del fitxer
- Gestió 340: Llistat i generació del fitxer
- Gestio 349: Llistat i generació del fitxer
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Tancament:
- Obertura de l’exercici. L’aplicació permet treballar
amb dos anys simultanis.
- Traspàs de saldos d’obertura
- Tancament del compte d’explotació
- Tancament de l’exercici
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