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1.M
Modul Conttabilitate
al sistemu
ului ERP Sm
martis asigu
ura transpun
nerea, integgrarea si
colectarrea operațiu
unilor efectu
uate din celelalte module operațio
onale . Fun
ncționând in
n strânsa
legăturaa cu majorittatea modu
ulelor din Smartis, mod
dulul de Co
ontabilitate agrega dateele ca o
consecin
nța a operării întregului sistem si a notelor co
ontabile manuale. Se poate lucra în orice
perioadaa (cu excepția celor înch
hise) simultan
n, primind avertizări in cazul
c
in care documentul nu face
parte din perioada curenta
c
sau este
e deja intrrodus in sisteem.
Orrganizarea accestui modul in Smartis este
e descrisaa in imagineaa de mai jos :

1.1 P
Planul de con
nturi si defin
nirea exercițiilor financiaare . Vezi imaaginea de maai jos :
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egislației in vigoare
v
.
In Smartis, implicit exista definit un plaan de conturri conform le
unt definite automat ca
c perioada calendaristica de 1 an
n. Asta
Exercițiile financiare su
nd trecem de
e la luna Deecembrie la luna
l
Ianuarie a anului următor
u
,
înseamnă caa atunci cân
programul Smartis,
S
rein
nițializează automat sold
durile finale de la sfârșitt de an cu soldurile
inițiale la început de an
n si reinițializzează total rulaje.
r
Exercițiul financiaar poate fi în
nceput in
orice perioada , singura condiție este sa se inițiaalizeze soldurile inițiale si rulajele preecedente
de la începutul anului peentru entitattea nou creatta .

Plan
nul de conturri este organizat arborescent. Fiecare
e cont introd
dus poate fi definit
d
precum contt părinte sau
u cont copil . Nivelul de arborescenta
a
a este nelimittat . Definireea unui
cont drept cont
c
părinte ssau cont cop
pil este realizzat automat de soft in funcție de mod
dul de
introducere in program. In Smartis, operarea
o
cu un cont conttabil se face numai la nivvel de
f
de arrborescenta creata,
c
soldu
urile conturilor părinte su
unt rezultatu
ul
analitic. In funcție
operațiunilo
or la nivel de cont analiticc (cont copil)). Verificareaa corectitudin
nii introduceerii
soldurilor inițiale se facee in balanța de
d verificare .
nului de contturi se poatee face in 2 mo
oduri :
Inițializarea plan
‐ import solduri din Exccel.
‐ introduceerea manualaa a soldurilorr inițiale si ru
ulajelor preceedente.
Pe pagina următoare sunt descrise in
i imagini , specificațiile
s
sintetice meenționate paana acum
.
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c
contabil.
Fereastra dee introduceree sau modificcare a unui cont

Specificarea unui cont d
de cheltuieli privind înch
hiderea lui laa sfârșitul un
nei exercițiu financiar
(luna).
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oldurilor inițiale si rulajellor preceden
nte
Importul auttomat dintr‐un tabel a so

1.2 ÎÎnregistrareaa manuala a notelor conttabile in RON
N sau in valu
uta
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m
si exxplicațiile neecesare.
Fereastra dee introduceree a unei notee contabile manuale

Noteele contabilee pot fi intro
oduse atât in
n moneda naaționala cit si
s in alta valu
uta. Daca
se introduc note contab
bile in valuta, atunci estee necesar aleegerea valutei cit si intro
oducerea
ntroduce manual sau prin
n apăsarea butonului
b
“Curs BNR”
unui curs valutar. Acestaa se poate in
si automat in funcție de
d data doccumentului se complete
ează cursul valutar aferrent zilei
respective.
orile introdu
use (RON sau valuta) see calculează automat in funcție de
d cursul
Valo
valutar.
e introducere a notelor contabile este
e
simpla si foarte inttuitiva . Atunci când
Macheta de
conturile ale
ese sunt de partener (aadică soldul din balanța este compu
us analitic pee fiecare
partener ex.. 401.01 ), esste obligatoriu sa se aleaggă si parteneerul corespondent.
Descrierea câmpurilor
c
:
‐ Nr. doccument ‐ nr docume
entului privvind nota contabila inttrodusa, estte câmp
obligato
oriu.
‐ Data ‐ data documentului sau data
d
notei co
ontabile, estte câmp obliggatoriu si daata poate
p fi adăuggate note co
ontabile cu o alta data in afara
fi doar in luna de lucru. Nu pot
dei de lucru .
perioad
‐ Nr. notaa contabila – este un nr. după care sse pot face diverse
d
operrațiuni privin
nd notele
contabile. Nu este câmp obligaatoriu. De exxemplu notaa contabila 1 , poate fi gruparea
g
operațiunilor a conttului de bancca 5121 .
ducție ‐ In momentul când
c
operezz o nota
‐ Bifa la Înregistreaază in jurnaalul de prod
eli si dorescc si evidentaa in contabillitatea de prroducție,
contabila care priveește cheltuie
c
a de clasa 9.
9
prin bifaa respectiva se genereazză si o nota contabila in contabilitatea
‐ Cont de
ebitor – se introduce sau se alege con
ntul debitor.
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‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐

Partene
erul debitor – in situațiaa
in care este necesaar se alege partenerul debitor. Estte
obligatoriu
de
nturile contabile care sun
nt marcate caa parteneri.
introdus pentru con
Contul creditor
c
‐ se introduce saau se alege contul
c
credito
or
Partene
erul debitor – in situațiaa in care este necesar see alege partenerul crediitor. Este
obligato
oriu de introdus pentru conturile
c
con
ntabile care sunt
s
marcate
e ca parteneri.
Valoaree sau Suma in
i RON – sum
ma privind nota
n
contabiila introdusaa. La introducerea ei,
daca este introdus cursul
c
valutaar se calculeaază automat suma in valu
uta. Poate fi si zero .
Cursul valutar‐
v
currsul valutar pentru operrațiunea resp
pectiva. Nu poate avea valoarea
zero.
Valoareea sau Sumaa in valuta – suma in valuta
v
privin
nd nota con
ntabila intro
odusa. La
introducerea ei, daca este intro
odus cursul valutar
v
se caalculează automat sumaa in RON.
Poate fii si zero .
Monedaa – moneda in care estee introdusa nota contab
bila. Poate fi
f in RON saau in alta
valuta (USD, EUR, etc.). Monedaa introdusa aalta decât RO
ON, are efect doar daca cconturile
nturi in valutaa .
sunt definite ca con
Nr. jurn
nal TVA – in situația
s
in care se introdu
uc note conttabile care see refera la op
perațiuni
cu TVA atunci este necesar intrroducerea saau alegerea jurnalului
j
de
e TVA. In Sm
martis de
exemplu nr. jurnal 1 reprezintă “Livrări de bunuri si preestări de serrvicii taxabilee cu cota
VA”, iar nr. ju
urnal 2 repreezintă “Livrărri de bunuri si prestări de servicii
20% (baaza) Col.9 TV
taxabilee cu cota 20
0% (TVA) Co
ol.9 TVA” . In
n funcție dee jurnalele de
d TVA se geenerează
decontu
ul de TVA si jurnalele
j
de vânzări si cu
umpărări. Nu este obligaatoriu de intrrodus , si
nici nu este
e recomandat de intro
oducerea vânzărilor si acchizițiilor prin
n note contaabile .
Efecte de
d plata/încasare – In momentul
m
câând la bancaa se deconteează efectul de plata
sau încaasare , se aleege documentul respectiv decontat .
Explicațții ‐ o descrieere sumara a operațiunilor efectuatee prin notele contabile in
ntroduse.
Contul de gestiune,, Clasificareaa Cheltuielilo
or, Centru de cost, Comanda produccție – fac
referiree la generarrea notelor contabile afferent contaabilității de producție. Ex. Cont
gestiune: 9232 Cheeltuieli indireecte ale seccției, Clasificarea cheltuiielilor : Chelltuieli de
u de cost: Seecția de prod
ducție cod (05) adică locul unde
întreținere utilaje (132), Centru
n situația in care
c
avem dee înregistrat o cheltuiala directa de producție
p
are loc cheltuiala. In
e si comandaa de producție lansata .
se alege
Tabul “ÎÎnchidere datorii planificare” îl vom detalia
d
in altaa prezentare
e.

Bifa “Nu
umai operațiuni in valuta” – daca se dorește
d
doarr introducereea unei note contabile in valuta,
atunci valoarea in RO
ON este zero
o. Sunt situațții in care se dorește reglarea unor so
olduri in valu
uta si
mei in valuta.
atunci este necesar introducereaa doar a sum
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Fereastra dee introduceree a unei notee contabile pe baza de saablon

1.3 R
Registrul jurn
nal .
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In registrul jurnal sunt vizualizate
v
to
oate notele contabile intrroduse manu
ual cit si cele
n modulele specifice
s
.
generate din
In imaginea de mai jos vezi
v registrul jurnal in RON:

Registru jurn
nal in valuta
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u jurnal cumu
ulat
Registru

1.4 FFisa contului
Pentru a vizualiza op
perațiile conttabile privind
d un anumit cont folosim
m fisa contulu
ui.
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Fisa contului din luna . In imaginea de mai
m jos sunt deetaliate semnificația câmpu
urilor din fereeastra

Câteva obse
ervații privind
d fisa contulu
ui din luna .
‐
Se pot adăuga notee contabile manuale
m
direct din fisa co
ontului
m
nottele contabilee introduse manual.
m
Notele contabilee generate din
‐ Se pot modifica
module
ele specifice nu
n se pot mo
odifica
‐ Se pot clona
c
in luna sau in alta luna anumite note contaabile in situațția in care ele sunt
repetitive sau sunt cu
c modificărri minore . Acceasta operaațiune se realizează cu cliick
dreaptaa clonează.
‐ Soldul inițial reprezeenta soldul de
d la începuttul lunii curente
f
reprezin
ntă soldul la sfârșitul
s
lunii curente.
‐ Soldul final
‐ In tubull “rulajul con
ntului” sunt operațiunile
o
cumulate pee cont din fissa contului deetaliata
Exemple de
e rapoarte tip
părite privind
d fisa contulu
ui din luna cu
urenta
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Fisa contului cumulata
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Fisa contului in valuta

Jurnalul de cumpărări si vânzări rep
prezintă achizițiile si vân
nzările din lu
una sau cum
mulate pe
mai multe lu
uni pe baza căruia se facc declarațiilee de TVA (deecontul de TVA
T D300), declarația
d
de achiziții si vânzări din tara (d
declarația 39
94) cit si declarația dee achiziții sii vânzări
nale ajuta si la identificcarea unor erori de
intracomuniitare (declarrația 390) . Aceste jurn
operare a do
ocumentelor, in sensul de
d înregistrare greșita a cotelor de tvva. .In aceste jurnale
operațiunile
e se înregistrrează autom
mat din recep
pții si vânzărri . Pot fi introduse si manual, in
special penttru anumite operațiuni
o
pentru care nu
n exista baza de calcul pentru
p
TVA. Exemplu:
E
TVA in vamaa pentru imp
porturi extra comunitare. In imagineaa de mai jos regăsiți caleea pentru
a ajunge la aceste
a
jurnale.
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Jurnalul de cumpărări
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Jurnalul de vânzări
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1.6 Decont TVA declarația
d
30
00
urilor de achiziții si factu
urilor de vânzzare si pe baaza notelor contabile
c
După înregisstrarea factu
generate si a jurnalelo
or de TVA putem
p
efecttua lunar, trrimestrial ,semestrial saau anual
m jos regăsiiți locul in caare se poate efectua deccontul de
decontul de TVA . In imaginea de mai
TVA.
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Exemplu privvind generarrea decontullui de TVA .
La o recepție
e de materiaale sau generrat următoarrele note con
ntabile :

nt cu generarrea notelor contabile
c
in „Dosar
„
operaațiuni pentru
u jurnalul de
Concomiten
cumpărări” s‐au
s
generatt următoarele înregistrărri :
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orul jurnalelo
or de TVA estte descris in imaginea dee mai jos :
Nomenclato

e / Carte maare / Fisa șah
h
1.7 Balanța de verificare
b
de verificare estee împărțita in doua parți :
In Smartis, balanța
‐ Balanța de verificare pentru con
nturile contabile, fără parteneri
‐ Balanța analitica pee parteneri
Balanța de verificarre poate fi sintetica
s
si mixta,
m
si con
nțin coloanele ca solduri inițiale,
,
rulaje,, total sumee si solduri finale .In fu
uncție de
rulaje preceedente, rulaaje curente ,total
filtrele defin
nite, sunt geenerate mai multe tipuri de rapoarte
e. In imagine
ea de mai joss regăsiți
locul in caree se afla balaanța de verifiicare .
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Balanța de verificare
v
mixxta :
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v
cu filtre aplicate
Balanța de verificare

v
tipăărita
Balanța de verificare

Pagina 20
0

v
sintetica cu 3 coloane
Balanța de verificare

Balanța analitica pe partteneri .
n general sun
nt 401, 4111,542, etc. In
n Smartis dacca conturile din
d
Conturile dee parteneri in
planul de co
onturi sunt seetate ca „solduri formatee din rulaje si solduri inițiiale pe parteeneri”
atunci la gen
nerarea noteelor contabilee este obligaatoriu de intrrodus si partenerul debittor sau
creditor . Evvidenta analiitica a soldurrilor si rulajelor se tine in
ntr‐o alta fereeastra. Mai jos un
exemplu de balanța analitica pe partteneri :
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Balanța analitica in valutta pe conturi si analitica pe partenerii

Carte mare / Fisa șah
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ntul , se speccifica opțiuneea pentru deebit sau
Ferestrele pentru Carteaa mare șah. Se alege con
credit si Starrt prelucraree

ucrare
Exemplu de Fisa șah. Se introduce peerioada, si see apăsa pe butonul Prelu
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Contul profitt si pierdere
e
1.8 C
Sistemul Sm
martis oferă posibilitatea
p
de a efectuaa contul de profit si pierdere conform
m
bilanțului caare se depune semestrial sau anual. Este
E grupat in
n cadrul men
niului la
Contabilitatee / Balanța de
d verificare . Contul de profit
p
si pierd
dere se determina pe baza unor
șabloane inttroduse si mo
odificabile in
n acord cu legislația sau cu
c necesitățile companieei .

Șablonul pentru contul de prrofit si
dere poate fi
f pentru miccro
pierd
entittăți sau entittăți mici,mijlocii sau
mari si conțin urrmătoarele coloane:
c
‐
Nr. rând
‐
Denumirea
indiccatorilor
Indicatorul XML
X
‐
penttru exportul datelor intr‐‐un
form
mat XML.
O coloana caare
‐
speccifica daca râândul este ed
ditabil
sau nu atunci când se genereează
situaația contului de profit si pierdere
c
‐
Formula de calcul
penttru determin
narea valorii rândului
speccificat la denumirea indiccatorilor.
Exem
mplu de form
mula :
701+
+702+703+704+705+706
6+708
care
e reprezintă producția
p
vânduta

narea indicattorilor
Penttru determin
priviind contul dee profit si pieerdere
se in
ntra in meniu
u la „Calcul cont
proffit /pierdere
Calculul acestor indicatori see pot
face particularizaat, semestriaal sau
anual. Aceasta opțiune se afla la Tip
p raport. Dacca dorim sa efectuam
e
un calcul particcularizat ,
atunci se aleege luna de început
î
si lun
na de sfârșit . Poate fi do
oar o luna, 2 luni sau oricee
perioada, po
oate fi efectu
uat si pentru 2 ani .
După stabilirea tipului de
d raport dorrit, se valideaază perioadaa aleasa si se da start preelucrare.
or poate fi modificat
m
sau comparat cu
u o alta perio
oada
Acest raportt se poate saalva, si ulterio
specificata. Se pot salvaa variante neelimitate de ccalcule, care ulterior pot fi modificatee ,daca
old contabil datorita
d
uno
or operațiuni efectuate see poate
este necesarr. Daca se scchimba un so
modifica doaar rândul in care
c
este implicat acel co
ont. Se pot in
ntroduce si manual
m
sumeele
aferente rân
ndurilor cu in
ndicatori, si in mod autom
mat se calculează rândurrile in care su
unt
implicate rândurile modificate . Mai jos ferestrelle privind șab
bloanele si calculul contu
ului de
um si centraliizatorul de raaportări si situația comparativa .
profit si pierrdere , precu
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Calcul cont p
profit pierdeere
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or raportări cont profit/ pierdere
Centralizato
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Bilanț F10
1.9 B
bilitatea de a efectua bilaanțul pe bazaa soldurilor contabile
c
Sisteemul Smartiss oferă posib
care se depu
une semestrial sau anuall. Este grupat in cadrul meniului
m
la Co
ontabilitate / Balanța
de verificaree . Bilanțul se determiina pe baza unor șabloane introduse si modificabile in
acord cu leggislația sau cu
u necesitățile
e companiei..

In imaginea anterioaara sunt desccrise si sublin
niate câmpurile principalle privind șab
bloanele pe baza
om calcula bilanțul
b
căruia vo
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or bilanțuri
Centralizato

1.10 Alte situații privind rapo
ortările fiscaale (Declarațția 394, Decllarația 390 )
Alte rraportări privind fiscul lee regăsim in imaginea
i
de mai jos :
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Declaarația D394.

Declarațția D394 estee o raportaree obligatorie pentru entittățile care su
unt plătitoare de TVA si
realizeazză vânzări saau achiziții pee teritoriu Ro
omâniei. Rap
portarea se poate
p
efectua
lunar,trimestrial,anu
ul . Este o declarație foarte complexaa, dar datoritta sistemului Smartis, ea poate fi
or in cele 4 ettape descrisee in imagine. La operareaa documente
elor atât pe achiziții
a
efectuatta foarte ușo
cit si pe vânzări , in funcție
f
de inttroducerea lor si de coteele de tva , sistemul Smarrtis genereazză
automatt înregistrări pentru a efeectua declaraația D394 .
Declarațția D390 VIEES
Daca o eentitate econ
nomica , efecctuează achiziții sau vânzzări intracom
munitare, estte obligat prin lege
pentru depunerea
d
declarației D3
390 . In sistem
mul Smartis aceasta estee realizata pe
e baza datelo
or
introdusse in jurnalull de cumpărăări si vânzări. Operatorul de date, inttra in acele jurnale , selectează
achizițiille sau vânzărrile intracom
munitare si le marchează pentru adău
ugarea lor in declarația D390
.Acest lu
ucru este foaarte ușor de efectuat
e
deo
oarece se folo
osește de sisstemul de filttre si selecțiee a
înregistrrărilor si cu un
u singur clicck le adăuga in declarațiaa respectiva . In imagineaa de mai jos sunt
s
descrisee mici detalii privind macheta de gene
erare a declaarație D390 .
Trebuie specificat caa raportările
e către fisc in
n sistemul Sm
martis se gen
nerează doar XML‐uri. Acestea
A
ntegrator puss la dispozițiie de care AN
NAF ,pentru generarea fișierelor
f
sunt utilizate cu utillitarul DukIn
nte de tip PD
DF pentru raaportarea lorr pe serverull e‐guvernarre.ro .
inteligen
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1.11 Rezultatul din
d exploatarre
In Sm
martis, pot fi efectuate si configurate diverse situaații destinate
e factorilor de
d decizie din
ntr‐o
entitate economica . Unul dintree aceste situaații este rapo
ortul „Rezultatul din explloatare”. In acest
a
oane configu
urabile in fun
ncție de tipurrile de venit si cheltuieli . Pentru
submodul, se pot predefini șablo
s aplica la planul
p
de con
nturi . In
raportull principal , se introduc categoriile dee cheltuieli sii venituri, si se
imaginea de mai jos regăsiți submodulul menționat.
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Categorii de veniturii si cheltuieli . In Smartis sunt predefinite o serie de categorii de venituri si
s
cheltuieli. Acestea pot fi modificate si refăcu
ute in funcțiee de interesele fiecărei en
ntități econo
omice.
s cheltuieli si
s corespond
denta intre caategoriile definite si
Mai jos un exemplu de categorii de venituri si
d conturi
conturilee de veniturii si cheltuieli din planul de

Raportul privind rezu
ultatul din exxploatare
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2.Modul Trezorerie (Financiar) gestionează
g
fluxurile de bani
b prezentte sau viitoarre din cadrul unei
entității economice. Include toatte tipurile dee operațiuni legate de înccasări si plați , indiferent de
or sau tipul de
d partener. In acest mo
odul se monitorizează cre
eanțele si daatoriile furnizzorilor si
natura lo
clienților atât in valu
uta cit si in moneda
m
națio
onala Se gesttionează atâtt sumele încaasate si plătite prin
P
utilizzarea compeensărilor, girăărilor de efecte si
banca saau casa atât in valuta cit si in RON . Permite
calculul diferențelorr de curs valu
utar. Tot in acest modul se
s poate tinee evidenta crreditelor ban
ncare,
e
acordata clienților ,gestiuneea bugetelor si cash flow . Toate operrațiunile
garanțiillor de buna execuție
efectuatte in cadrul acestui
a
modu
ul genereazăă si note conttabile autom
mate . Modulul menționatt se afla
in imaginea de mai jos :

2.1 Regiistru de casaa/banca
Urmare a înregistrărilor contabile prrin machetelee specifice modulului
m
de trezorerie , se
genereaază registru de
d casa sau banca
b
in mod
d automat peentru conturrile contabilee specifice. Mai
M jos
un exem
mplu de regisstru de casa pentru
p
contu
ul 5311 . Toaate informațiile pot fi exp
portate in Exccel

Se alegee sau se intro
oduce contul de casa sau banca si au
utomat se generează regiistru . Poate fi
efectuatt pentru toatta perioada din
d luna sau pentru o perrioada selecttata . Fereastra principala conțin
elementtele minimale privind reggistru de casaa sau banca.
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Registru
u de casa ban
nca in valuta

Registru
u in valuta co
onțin si operaațiunile in RO
ON, la cursul valutar speccificat pentru
u data respectiva . In
acest fell se pot evitaa erorile de operare
o
a documentele care
c
implica operațiuni
o
cu
u valuta . Si acest
a
registru se genereazză automat făără efectuarea unor operații suplimeentare .
Modele de rapoarte pentru printtare privind registru de ccasa/banca in RON sau in
n valuta :

Pagina 33
3

2.2 Efecte de plata/îîncasare (Billete la ordin , CEC‐uri)
Cu ajuto
orul acestui modul
m
ținem evidenta efe
ectelor de pllata si încasaare de la clien
nți. Este foarrte
important acest mod
dul deoarecee emiterea unor
u
instrumente de plata , necesita o evidenta sttricta in
c
vederea acoperii cu bani in bancca pentru insstrumentele emise. Se geenerează automat note contabile
s primite . Modulul se afla
a in imaginea de mai jos :
aferentee instrumenttelor emise sau

Dosar effecte de plattă .
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Adăugarrea unui efecct de plată

Fereastrra de adăugaare a unui efeect de plata sau încasaree conțin urmăătoarele câm
mpuri :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

Tip efecct : de plata sau încasaree. In Smartis operațiunilee ce privesc încasările sau
u plățile
din diveerse module de trezorerie , folosesc aceeași
a
fereaastra .
Nr. document si serria‐ Se pot inttroduce man
nual nr. si seria sau se po
ot alege dintrr‐un
mere si serii adăugate anterior ca plaja de numeere.
nomencclator de num
Data em
miterii
Data scaadentei – reprezintă data la care furn
nizorul decontează biletu
ul la ordin in banca .
Cont de
ebitor si conttul creditor – conturile neecesare penttru generareea notelor co
ontabile.
In acestt caz operațiunea contab
bile efectuataa este 401.01
1‐403 10000
0 RON.
Suma in
n RON – reprrezintă sumaa înscrisa in Biletul
B
la ordiin ,daca instrrumentul de plata
este em
mis in RON.
Curs valutar‐ reprezzintă valoare
ea la care se înregistrează in contabilitate operațiunile in
n situația in care
c
Biletul la ordin este emis in valuta.
RON , in
Suma in
n valuta – rep
prezintă sum
ma înscrisa in
n Biletul la orrdin daca insttrumentul dee plata
este em
mis in valuta. Valuta este specificata in câmpul Mo
oneda .
Parteneerul – reprezzintă beneficciarul efectullui de plata . După alegerrea sau intro
oducerea
lui se aleg facturile care
c
se achitt prin emiterrea Biletului la
l ordin . Se pot alege maai multe
facturi , se pot efecttua plăti parțțiale sau inteegrale .
Rămas de
d justificat (RON/valutaa) – reprezinttă câmpul in care se speccifica diferen
nța
dintre suma
s
efectului si facturile
e plătite cătrre beneficiar. In situația in
i care am alles
facturile
e si la operațțiunea curen
nta am introd
dus exact valoarea mențiionata pe Biletul la
ordin, atunci
a
rămas de justificatt este zero.
Operațiii contabile – înainte de salvarea
s
efecctului de platta putem verrifica ce notee
contabile urmează a fi generate
e.

Ulterior se salvează instrumentu
ul de plata em
mis in baza de
d date .
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2.3 Ordiine de plata//încasare
Acest modul este foaarte importaant deoarece
e pentru o en
ntitate econo
omica majoritatea operațiunilor
b folosescc aceste instrumente de plata si încasare. Cu ajuttorul acestui modul
ce implicca fluxul de bani
se tine eevidenta ordinelor de plaata emise sau
u primite .

Exemplu
u pentru dosar ordine dee plata

Mențion
nam câteva coloane
c
impo
ortante din dosar
d
ordine de plata .
‐
‐
‐

Poziții facturi
f
– in acceasta coloana vizualizam
m pozițiile din facturile achitate . Con
nsider ca
este foaarte important ca instrum
ment pentru manageri saa vizualizeze ce anume s‐‐a plătit.
Suma in
n RON/valutaa reprezintă valoarea ord
dinului de plaata/încasaree emis sau înccasat.
Nr. doc,, data , beneeficiar,contul debitor si co
ontul credito
or sunt alte coloane
c
impo
ortante
privind acest instrum
ment de platta / încasare .
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Adăugarrea unui ordiin de plata Macheta
M
de adăugare
a
sau
u modificare a unui nou ordin
o
de platta este
prezentaata in imagin
nea de mai jo
os :

Câteva observații:
o
‐
‐
‐

‐

In acestt modul se operează si orrdinele de plata care rep
prezintă transsferuri intre
conturille bancare ale aceeași en
ntitate econo
omica .
In acestt modul se operează si orrdinele de plata efectuatte către buge
etul statului . In
aceastaa situație nu încarcă
î
factu
uri de plata.
Ordinele de plata prrivind plata salariilor
s
se operează
o
tott in acest mo
odul, fără a fi necesar
s , rămas de
d justificat va
v avea
sa se închidă vreo faactura . In sittuațiile menţţionate mai sus
o valoarre diferita dee zero
Menționam faptul ca,
c elementeele principalee sunt regăsitte si la modu
ulul Efecte dee plata/
Încasaree

2.4 Operațiuni casaa/diverse
In acest mod
dul se gestionează fluxurrile de bani in
n numerar ciit si efectuarrea unor notee
uații care nu
u pot fi efectu
uate prin altee
contabile diverse peentru a regla sau închide anumite situ
e
module . Tot in acest modul se tine evidentaa avansurilor de trezoreriie pentru anggajații unei entități
mice cit si gen
nerarea chitaanțelor sau dispozițiilor d
de încasare /p
plata . In imaaginile de maai jos
econom
sunt desscrise elementele importtante si mențționate anteerior .

Pagina 37
7

Dosar op
perațiuni cassa /diverse note
n

In Dosarrul de operațțiuni casa / diverse
d
note sunt înregisttrate si platile si incasarile sau celelallte note
diverse. Prin sistemu
ul de filtre exxistent in Sm
martis putem căuta operaațiile care ne interesează foarte
ușor .
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In imaginea de mai jos putem vizzualiza un exxemplu de op
perațiune caare nu implicca operațiuni de casa
si încasaarea unui facctoring . de laa o instituție de creditaree

Un exem
mplu de plataa prin casa a unei facturi

Descriem
m câmpurile principale din fereastra de operațiun
ni casa plăti /încasări :
‐
‐
‐
‐

oate avea următoare
Tip doccument – po
u
v
valori
: Plataa prin casa, Încasare prin casa,
Factorin
ng, Diferențee de curs valu
utar,Note divverse .
Monedaa in care se efectuează
e
operațiunea
o
Cont viiramente intterne ‐ in situația in care un an
ngajat ridicaa numerar de
d la un
bancom
mat este neceesar si introd
ducerea conttului de viram
mente intern
ne 581 .
Cont co
ontabil card bancar – faace referire la cele men
nționate maai sus. Exemplu : Un
salariat ridica de la bancomat su
uma de 1000
0 de RON . In
n acest caz daca
d
sunt com
mpletate
nerează urmăătoarea notaa contabila :
toate cââmpurile meenționate antterior se gen
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Model de
d chitanta ggenerata din Smartis

Model d
de dispozitie de plata
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2.5 Com
mpensări/Girări
In situațția in care o societate
s
com
merciala estee si client si furnizor
f
penttru o alta soccietate comeerciala si
hotărăscc de comun acord
a
sa com
mpenseze de
ebitele , atunci prin ordine de compen
nsare se înch
hid
datoriilee si creanțele
e. Smartis pu
une la dispoziție acest meecanism de închidere a datoriilor si
creanțellor. Sunt si alte situații in
n care este neecesar sa com
mpensam daatoriile si creeanțele
In situațția in care o entitate
e
econ
nomica primește un CEC de la un clieent , acesta are
a posibilitatea sa il
gireze m
mai departe către
c
un furn
nizor de serviicii sau produ
use . In Smarrtis se pot op
pera aceste
operațiu
uni numite Girări
G
.

Dosar co
ompensări
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Câteva observații
o
privind compeensările :
‐
‐
‐

Compen
nsările pot fii realizate atâât in RON citt si in valuta
Suma co
ompensata trebuie
t
sa fiee identica si pe
p debit si pe credit
Se pot compensa
c
faacturi parțialee , si la furnizzori si la clienți

Fereastrra de adăugaare a unei compensări in valuta

Introduccerea unei co
ompensări este foarte intuitiva si ușo
or de realizatt . Practic se introduce co
ontul
debitor si creditor , se
s aleg factu
urile care se compenseaz
c
ă iar la operaațiunea cureenta in Ron sau in
umele .
valuta see introduc su
Fereastrra de adăugaare a unei compensări in RON :
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Dosar giirări in Smarttis

Pentru a efectua o girare
g
in Smartis, in prealabil trebuie introdus Bileetul la ordin sau Cec‐ul primit de
la client. Ulterior aceesta poate fi girat către un
u furnizor pentru
p
care entitatea
e
eco
onomica are facturi
de plătitt .
Fereastrra de adăugaare a unei girrări . După alegerea efecttului si alegeerea partenerului se adău
uga
facturilee care se plăttesc prin efecctul de încassat ales. Se generează automat si nottele contabilee.
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2.6 Furn
nizori de achitat
Una din cele
e mai importante situații pentru o entitate econo
omica este urrmărirea furn
nizorilor
pentru ccare avem faacturi de plattă . În Smartis , după opeerarea contab
bila a facturilor de la furn
nizori se
genereaază următoarrele :
‐
‐

nota co
ontabila cu evidenta
e
(in fisa
f contului sau balanța analitica parrteneri) pe co
ontul de
furnizorri (de ex. 401
1 , 404 )
In furnizzori de achitat o poziție noua
n
cu factura de plata .In continuaare vom desccrie
fereastrra furnizori d
de achitat

In Smarttis furnizorii de achitat see regăsesc in
n următoareaa imagine :

In fereastra de furnizori de achitat se
e regăsesc to
oți furnizori indiferent
i
daaca sunt inteerni sau
externi si
s sumele de achitat suntt in RON. In fereastra
f
de furnizori de achitat in vaaluta sunt do
oar
furnizorii externi cu sumele exprrimate atât in
n valuta cit si
s in RON. Tott in aceasta fereastra
f
se
n valuta .
calculează si diferențele de curs valutar penttru evidenta pe facturi in
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Fereastrra de furnizo
ori de achitat :

Descrierre ferestrei :
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

„
de la data” si „ Plățțile pina la daata” , putem
m obține
In funcțție de filtrelee aplicate la „Plați
o evidenta a plațilorr pentru factturile de achitat .
plicam si filtrru la câmpuriile „Documente de la datta” ,”Documentele pina la data”
Daca ap
obținem
m doar facturile de achitaat din acea perioada.
p
Praactic prin aceeste filtre puttem
avea o multitudine
m
de situații prrivind facturiile de achitatt.
In primu
ul tabel suntt facturile de achitat desccrise de următoarele elem
mente: Nr.
documeent,data docc, scadenta lo
or , moneda in care sunt emise,furnizzorul , contul de
furnizorri, daca factu
ura este cu tvva la încasaree sau nu, cotta de tva, înccadrarea factturii,nr.
de conttract si multee altele inforrmații.
In tabelul de jos , su
unt descrise plățile
p
efectu
uate si cu ce instrumentee au fost ach
hitate.
a
fișiere necesare evidentei cit mai
m detaliate .
Se pot atașa
Rămas de
d plata se calculează
c
au
utomat după efectuarea plaților .
Implicit bifa la „Răm
mas de plata””este marcatta. Asta înseaamnă ca înto
otdeauna cân
nd
nizori de achitat, vor fi affișate doar faacturile ramaase in sold.
intram in dosar furn
d a vizualizaa o fisa parte
ener la o anu
umita
Tot in aceasta fereaastra avem posibilitatea de
da privind evidenta pe faccturi si plățile efectuate.
perioad
Tot in aceasta fereaastra se pot genera
g
extrasele de cont (se folosescc la sfârșitul u
unei
de calendarisstice sau periioade financiare) ca instrrumente neccesare in
perioad
confirm
marea solduriilor la furnizo
ori.
Nr. de zile
z de întârziere la achitaarea facturilo
or nu se calculează autom
mat in Smarttis.
Pentru calculul lor se
s apasă buto
onul „Processare scadente”.
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Fereastrra de furnizo
ori de achitat in valută

Faţă de fereastra anterioara , in plus avem următoarele elemente
e
:
‐
‐
‐
‐

n Ron cit si in
n valuta.
Facturile sunt evideențiate atât in
m doar facturrile emise caa facturi in vaaluta
Regăsim
In aceassta fereastraa calculam la sfârșitul uneei perioade diferențele
d
d curs valutaar‐
de
Cursul valutar
v
la carre a fost înre
egistrata factura inițial

2.7 Clien
nți de încasaat
Ca si situațiia furnizorilo
or de achitat, evidenta clienților dee încasat estte foarte importanta
pentru o entitate economica
e
. La momenttul emiterii unei facturi in Smartis, in mod auttomat se
adăuga in evidenta menționataa sumele dee încasat. Nu
u este necesar generareea notelor contabile
c
or in dosarul de clienți de
e încasat, deeoarece se presupune ca odată factu
ura emisa
pentru aadăugarea lo
in sistem
m , ea rămân
ne așa, indifeerent daca su
unt generatee sau nu note contabile. In Smartis clienții de
încasat se
s regăsesc in următoareea imagine :
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d încasat se regăsesc toți
t clienții indiferent daca sunt intterni sau
In fereastra de clienți de
externi ssi sumele de
e încasat sunt in RON. In fereastra dee clienți de în
ncasat in valuta sunt doaar clienții
externi cu sumele exprimate
e
attât in valutaa cit si in RO
ON. Tot in acceasta fereaastra se calculează si
v
pentrru evidenta pe
p facturi in valuta.
diferențțele de curs valutar

Fata de descrierea ferestrei furrnizorilor dee achitat , in
n plus la clie
enți de încasat in parteea de jos
regăsim „Finanțări/R
Restituiri” cee reprezintă finanțarea
f
faacturilor la banca , cit si restituirile
r
lo
or .In rest
funcțion
nalitățile descrise la Furnizori de achittat sunt valaabile si la clie
enți de încasaat .
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2.9 Situaații diverse a furnizorilorr si cliențilorr privind dattoriile sau cre
eanțele
In următtoarele imaggini vom exem
mplifica mai multe tipurii de situații care
c
pot fi geenerate in Sm
martis
privind d
datoriile si crreatele :
Listele sintetice a furnizorilor si clienților
c
gru
upate după teermenul de plata
p
sau înccasare
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Lista furrnizorilor de plata sinteticca cu scaden
nte pe luni

Raport detaliat
d
privind situația în
ncasărilor pe
entru un clien
nt selectat :
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Fisa parttener cu refe
erire la un furnizor selecttat si o perioada selectatta

Fisa parttener in valu
uta cu referirre la un clientt selectat si o perioada selectata
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3.Modul Salarii
Modulul Salarizare oferă
o
posibiliitatea unei entități
e
econo
omice de a deține
d
un con
ntrol exact in
n ceea ce
priveștee remunerațiiile cuvenite angajaților. De asemenea,sunt gesttionate unorr informații esențiale
e
ca : vech
hime in mun
nca, vechimee in societatee, pontaj, callculații salariii pe baza dee avansuri si lichidări,
concediii de odihna,, concedii medicale,
m
altee evenimentte. Prin intro
oducerea co
orecta a info
ormațiilor
pentru fiecare
f
angaajat, SMARTIS ajuta dep
partamentul de Resurse Umane pen
ntru a realizza foarte
repede ssi foarte preecis calculațiiile privind statele de platta si declarațiile către fissc , fără a fi necesare
evidentee separate. Sunt
S
generate automat notele
n
contab
bile aferentee statelor de plata.

3.1 Intro
oducerea sallariaților
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Descriem
m fereastra de
d adăugarea unui salariat nou
Câmpurile obligatorrii a fi completate in mom
mentul in caare se introd
duce un salarriat nou suntt: Nume,
Prenume, CNP, Dataa primei angaajări (se refe
era la prima angajare a salariatului, de
d orice natu
ura a fost
ea), Datta angajării in firma (se refera
r
strict la angajareaa salariatului in firma), tipul de conttract (din
pagina d
de salarizare
e), norma de munca (6, 8 ore etc.), salariu
s
tarifaar lunar sau tarif
t
pe ora,cod cor ,
casa de asigurări dee sănătate. Opțional,
O
in Pagina salarriat se vor mai
m completaa: prenumelee tatălui,
prenumele mamei, locul de naaștere, data nașterii, vârsta (vor fi “trase” automat din momentul
m
introduccerii CNP‐ulu
ui), seria si numărul CI, eliberat
e
de, laa data, optarea pentru căsătorit/nec
c
căsătorit,
adresa d
din CI, cod poștal,
p
județțul, localitateea, adresa fllotant, cod poștal,
p
județț, localitateaa, tel. fix,
mobil, adresa
a
email (companiee). De asem
menea pot fi
f introduse locurile de
e munca an
nterioare,
persoanele aflate in întrețineere pentru asigurările de sănătaate, tratameentul privin
nd orele
suplimentare sau cele
c
lucrate in week‐en
nd sau in turele
t
de noapte,conturile bancaree pentru
viramen
ntul salariilorr, studiile efectuate , fottografia salaariatului , si multe alte informații.
i
D dosar
Din
salariați se pot ataașa fișiere aferente
a
salaariatului introdus . Orice modificare privind ssalariatul
introduss in baza de date
d
, se păstrează in jurnalele privin
nd modificările efectuate .

Pagina 52
2

După inttroducerea salariatului
s
see atașează automat un șablon privind nota contaabila atunci când
c
se
vor geneera statele de plata. O exxemplificare se regăseștee in imagineaa de mai jos :

Tot in m
modulul de saalariați avem următoarele
e centralizattoare :
Centralizzator baza caalcul/ ore spor:
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Centralizzator salariați / contribuțții sociale

Centralizzator persoaane in întreținere
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erarea sau in
ntroducereaa pontajelor pentru ore lucrătoare
l
3.2 Gene
In Smartis exxista mai mu
ulte moduri de
d
introducere a pontajelorr .
Se introduc manual zi dee zi
p baza norm
mei de
Se pot generra automat pe
lucru a angajatului .
Se pot importa din pontaaj electronic, legat la
e turnicheţi pe
p baza unorr carduri
un sistem de
de acces .
In continuarre vom descrrie fereastra
principala de
e pontaj

Fereastrra de pontaj cuprind urm
mătoarele eleemente :
Marca salariatului, Nume
N
si pren
nume, Compartiment. Pee lingă aceste câmpuri, mai
m sunt zilele lunii
p
In funcție
f
de co
onstantele peentru zilele libere, acesteea sunt marccate cu
pentru ccare se face pontajul.
galben.
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La intro
oducerea oreelor in pontaj, programul calculeazăă automat câte
c
ore a lucrat, câte ore sunt
suplimentare sau cââte zile a luccrat. Tot in acest
a
pontaj sunt eviden
nțiate cu alte
e culori orele in care
ul nu a lucrat , dar are dreptul de a fi
f pontat in ziua
z
respectiva. De exem
mplu daca un
n salariat
salariatu
se căsăttorește are dreptul
d
la 5 zile
z libere. In pontaj se sp
pecifica ca a lucrat 8 ore
e , dar in aceelași timp
se marchează cu portocaliu ca acestea sunt zile libere accordate prin efectul legii. Pentru celeelalte zile
u a lucrat, daar a avut co
oncediu de odihna
o
sau concediu
c
meedical, in pon
ntaj sunt
in care ssalariatul nu
marcatee ca Co sau Bo .
Forma tipărita a pon
ntajului o reggăsim in imagginea de mai jos . Pontajul tipărit estte grupat dup
pă
comparttimentul

Modalitaatea de intro
oducere a învvoirilor sau nemotivatelo
n
or sau liberelor se realizaarea din Dosaar zile
nerezolvvate .
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3.3 Intro
oducerea concediilor me
edicale

Introduccerea conced
diilor medicaale se face din
d dosar concedii mediccale. Se alegge salariatul se alege
codul dee indemnizațție, se introd
duce perioada concediulu
ui medical. In
I mod automat se calcu
ulează nr.
de zile d
de concediu medical , atât
a
cele sup
portate de aangajator cit si cele suportate de assigurările
sociale. In funcție de baza de calcul inttrodusa antterior se caalculează ind
demnizația aferenta
ului medicall. In situația in care exissta in pontaaj ore pontatte si se suprapune cu concediul
c
concediu
medical , acesta nu poate fi salvvat. Același lucru este vaalabil si pentru concedii de
d odihna. In
n Smartis
c
meedical este fo
oarte simplu
u deoarece toate
t
calcule
ele sunt efecctuate in
introduccerea unui concediu
mod auttomat.
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Un model de forma printata a co
oncediului medical :
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3.4 Intro
oducerea concediilor de odihna

In Smarttis sunt 2 mo
oduri de intro
oducere a co
oncediilor dee odihna: pe fiecare salarriat in parte din
d
dosar co
oncedii de od
dihna sau se poate adăugga colectiv pentru mai mulți
m
salariați odată .
Dosar co
oncedii de od
dihna

Prezintăă situația con
ncediilor de odihna,
o
penttru fiecare angajat Nr. zile
z CO reporrtate,Nr de zile
z CO la
care aree dreptul un salariat intr‐‐un an., Nr zile
z efectuatee si Nr. zilelo
or ramase dee CO. Parteaa de jos a
ferestrei prezintă sittuația detaliiata a fiecăru
ui Co pentru
u fiecare anggajat in parte. Pentru ad
dăugarea
ncediu de od
dihna se apăăra pe buton
nul adăuga, se introduce
e perioada si
s in funcție de zilele
unui con
lucrătoaare in luna saau de opțiuneea de CO in week‐end
w
see calculează automat
a
zilele de CO respective.
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Adăuga concedii de odihna colecctiv

Pentru aadăugarea co
oncediilor dee odihna cole
ective , se inttroduce perioada in partea de sus a ferestrei,
f
se selecttează salariaații, si se salvează.
Calcul co
oncedii de od
dihna
In Smartis concediile de odihna
ua etape: Priima
se fac in dou
etapa este introducereaa ca
ua etapa
număr de zile , iar a dou
este calculul indemnizațției
aferente. Acceasta se reaalizează
automat , in
n sensul ca doar se
apăsa in meeniu calcul co
oncediu
de odihna si se apasă bu
utonul
Salvează. In fereastra alăăturata
s
caree
sunt afișați salariații
beneficiază de concedii de
odihna in luna curenta, numărul
O si calculul realizat
de zile de CO
pentru b
beneficiarii in
ndemnizației. Indemnizația calculata este suma ce
c mai mare dintre mediaa pe
ultimelee 3 luni si luna curenta.
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oducerea rețținerilor,premiilor,tichettelor de massa, etc.
3.5 Intro

Rețineri efectuate laa salariați
nente, si rețineri neperm
manente. Celee
In Smarttis reținerile sunt de doua tipuri : rețineri perman
permaneente se rețin
n lunar, pina la ștergerea lor din rețin
neri permaneente. Acest tip de reținerre se
aplica la salariați carre au de plătit pensii alim
mentare, ratee la banca, ettc. Reținerile
e nepermaneente
s
ocazionale de obicei o singura data. Ex. ameenda. Reținerrile sunt sum
me fixe si
sunt reținerile care sunt
n venitul net In imaginele de mai jos sunt cele treei ferestre caare au legătu
ura cu reținerile .
rețin din
Aceasta estee fereastra dee
A
a
adăugare
a reținerilor
r
n
nepermanen
nte si ocazion
nale .
A
Aceste
reține
eri sunt efectuate
d
doar
in luna curenta.
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Centralizzator reținerri lunare

Centralizzator reținerri permanentte
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Premii / indemnizațiii / alte sumee

Acesta eeste fereastra de adăugare a premiilo
or sau al alto
or tipuri de in
ndemnizații. Premiu sau
indemniizația se intro
oduce ca sum
ma bruta .
Dosar prremii/compeensare CO /aalte indemnizzații. In imagginea de mai jos sunt prezentate diveerse
sume grrupate după tipul lor. Aceeste sunt sum
me cuvenite de salariați fata
f
de salariul realizat :

In tabelu
ul de sunt grupările de premii, iar in tabelul
t
de jo
os salariații beneficiari dee indemnizația la
care se face
f
referire .
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Centralizzator premii/indemnizațții/compensăări CO /diurne

In acest centralizator sunt toate înregistrărilee efectuate in
i Dosar prem
mii. Putem efectua
e
filtre după
anumitee criterii. Filtrrele pot apliccate la orice coloana .
Tichete de masa .
pletarea pon
ntajului se geenerează
In Smarttis sunt gesttionate ticheetele de massa acordate. După comp
tichetelee de masa . Efectuând
E
accești pași, Sm
martis‐ul poaate genera au
utomat nr dee tichete de masa de
care pott beneficia. Legislația
L
in vigoare
v
speccifica ca un salariat
s
poate
e beneficia de
d un tichet de masa
daca a lucrat intr‐o zi norma staabilita prin contractul
c
dee munca. Acceasta înseam
mnă ca dacaa a lucrat
s a fost in
n delegație, sau a fost in BO sau in
n CO , nu beeneficiază dee tichet de masa .In
parțial sau
imaginele de mai joss sunt prezen
ntate ferestrrele care fac referire la accestea.
Dosar ticchete de masa
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Fereastrra de adăugaare a tichetellor de masa

Sporuri
Pentru a aloca un sp
por angajațilo
or , sporul tre
ebuie definitt. Aceasta see face in „Nomenclator sp
poruri
definite in Smartis” .Fereastra
.
dee definire sporurilor .
Bazele de calcul sunt :
B
S
Salariu
realizat
S
Salariu
tarifar in
n funcție de zilee lucrate
S
Suma
fixa in fun
ncție de zile luccrate
S
Salariu
realizat fără ore suplim
mentare
i
incluse
in salariu
S
Salariu
tarifar in
n funcție de nr. ore luna
S
Suma
fixa in fun
ncție de nr. oree luna
T
Tarifar
orar
S
Suma
fixa pe orra
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Centralizzator sporurri acordate saalariaților

Ulterior definirii spo
orurilor se po
ot aloca pe saalariați. In fereastra de su
us prezintă un
u exemplu de
d
sporuri aalocate salarriaților.
3.7 Prezzentare modului de calcu
ul pentru ind
demnizații sii contribuții
Modul d
de calcul al co
ontribuțiilor salariale :
Contribu
uțiile socialee reprezintă obligații fisccale prin carre angajatoriii sau salariaații (care, in
n aceasta
situație pot fi numițți contribuabili) sunt de
eterminați saa plătească lunar procen
nte din venitturile lor
brute u
unor sisteme
e publice, in
i schimbul unor asigu
urări. In Sm
martis contribuțiile sociale sunt
predefin
nite , dar bazza de calcul si mărimea contribuției poate fi modificata de către
c
utilizatori, când
se schim
mba legislațiaa .
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Descrierrea ferestrei de contribuțții angajat/an
ngajator.
Denumirea contribu
uției repreziintă numele
e ei. Mărimeea reprezinttă procentul care se reetine din
ul. Baza de calcul se calculează pe baaza de formula. Acesteaa poate fi
salariul conform baazei de calcu
odificări legisslative . In im
maginea de mai
m sus baza de calcul
modificaata de utilizaator atunci câând sunt mo
este : SA
ALARIUBRUTT‐IMDEMNIZA
ATII CM. Astta înseamnă ca la momentul calculului pentru co
ontribuția
de CAS se va calcula doar la salariu bru
ut , mai puţţin indemnizația pentru
u concediu medical.
u concediu medical
m
va avea un tratam
ment special definit in do
osar indemnizații .
Indemniizația pentru
Un alt exemplu
e
: Peentru Contribuția asigurratorie de munca
m
baza de calcul esste „(SALARIU BRUT‐
INDEMN
NIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE)”. Astta înseamnăă ca la bazaa de calcul va intra
indemniizația de con
ncediu mediccal suportataa de angajato
or.
In imaginea de mai jos este afișaata fereastra pentru intro
oducerea forrmulei :

Dosar in
ndemnizații CM
C
In cadru
ul oricărei soccietatea caree are angajațți se poate în
ntâmpla ca din diferite motive
m
salariaații sa se
afle in in
ncapacitate temporara
t
de munca din
n cauza anum
mitor afecțiun
ni si pentru care
c
medicull a emis
un certifficat medical de concediu
u (certificatu
ul roz).
Un angaajat poate be
eneficia de următoarele
u
tipuri de concediu medical:
• conced
dii medicale si indemnizaații pentru in
ncapacitate temporara
t
dee munca cau
uzata de boli
obișnuitte sau de acccidente in afaara muncii;
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• conced
dii medicale si indemnizaații pentru
prevenirrea îmbolnăvvirilor si recu
uperarea cap
pacitații de munca,
m
exxclusiv pentrru
situațiilee rezultate caa urmare a unor
u
accidente de muncaa sau boli pro
ofesionale;
• conced
dii medicale si indemnizaații pentru maternitate;
m
• conced
dii medicale si indemnizaații pentru în
ngrijirea copilului bolnav;;
• conced
dii medicale si indemnizaații de risc maternal.
m
Pentru a putea beneficia de indemnizație
i
e pentru co
oncediul med
dical, angajaatul trebuie sa aibă
un stagiu minim de asigurare (ccotizare) de cel puțin 6 luni realizatte in ultimele 12 luni an
nterioare
lunii pen
ntru care se acorda
a
conceediul medicaal.
Pe de alta parte, baaza de calcul a indemnizzațiilor de concediu
c
me
edical a persoanelor anggajate, se
determina ca medie a venituriilor brute lu
unare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se
constituie stagiul dee cotizare, paana la limita a 12 salarii minime
m
brutee pe tara lunar, pe baza ccărora se
calculează contribuțția asiguratorrie pentru munca.
In funcțiie de codul menționat
m
dee medic pe certificatul
c
m
medical se va stabili tipul de concediu
u medical
si procentul din bazaa de calcul a indemnizației de conced
diu medical.
In Smarttis indemnizaațiile mențio
onate mai suss , sunt prezeentate in imaaginea de mai jos.

Toate șaabloanele prrivind indemnizațiile pen
ntru concediu
u medical po
ot fi modificate atât ca procent
p
,
ca număărul de zile acordate cit si
s ca formula pentru bazaa de calcul a contribuțiilo
or .
Mențion
nam ca in Sm
martis, utilizaatorul poate modifica paarametrii unei indemnizaații , indepen
ndent de
producăătorul acestu
uia .Un exemplu privind parametrii
p
co
onfigurabili a unei indemnizații .
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3.7 Calcu
ula salarii,staatul de plata, Fluturași, Liste avans, Liste
L
lichidare
e
Dupăă introducereea pontajelorr , introducerea
conceediilor mediccale, concediile de odihna , calcul
conceedii de odihn
na, procesare
ea reținerilor,
proceesarea premiilor si a tiche
etelor de maasa,
eventtual modificăări de salarii in Smartis, sse trece
la calculul salariilo
or. Aceasta se
s găsește in
imagiinea alăturaata.
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Fereastrra de calcul salarii conțiin toatele elementele neecesare pen
ntru calculul salariilor , si
s pentru
determinarea contribuțiilor, sau
u a impoziteelor. Tot din
n aceasta ferreastra pot fi tipărite sttatele de
nea pot fi effectuate si state
s
de plaate particulaarizate in
plata intr‐un modell predefinit. De asemen
funcție de necesităățile firmei. Se pot tipăări fluturașiii aferent fieecărui salariiat. Sunt mai multe
mentare, sporuri acordatee. Ulterior du
upă calculul salariilor
centralizzatoare legatte de reținerri, ore suplim
se salvează in istoricc salarii. Aceest istoric este important la calculul indemnizațiiilor pentru concediu
c
medical.
u de stat de plata
p
:
Exemplu
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Exemplu
u de fluturași pentru salaariat

Calcul nr. mediu de salariați
s
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Calcul avans salariațți . Se realizează in funccție nr. de zile stabilite pentru avan
ns si de proccentul de
avans diin constante
e. Daca un saalariat nu aree completa norma
n
de luccru stabilit prin
p nr. de zile avans,
atunci el va incasa un avans chen
nzinal propo
orțional cu orrele lucrate.

Liste lich
hidare salariii
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3.8 Gene
erarea notellor contabile
e privind salaariile si a deeclarației 112
2
După calcul salarii se
e generează notele contaabile aferentt statului de plata.

Fereastrra de generare a notelor contabile prrivind salarizaarea :

Generarrea notelor contabile
c
aferente salariaaților se face pe baza șab
bloanelor dettaliate la înceeputul
capitolului.
nerate aferente contabiliității de gesttiune :
Notele ccontabile gen
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Declarațția unica D 112
Este decclaraţia priviind obligaţiile de plată a contribuţiiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominallă a persoane
elor asiguratte si de depu
une de către persoanele fizice si jurid
dice care au calitatea
de angajatori . In Sm
martis, după prelucrarea salariilor acceasta declarrație se geneerează din următorul
m
loc din meniu.
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Etapele de realizare a declarației unice 112 sunt:
‐
‐
‐
‐

Prelucraare declarațiie
Verificaarea anexelor generate
Salvează XML
demnizațiilo
or concediilorr medicale plătite de
In situațția in care see dorește reccuperarea ind
angajator in numelee caselor de sănătate, se tipărește si Anexa 1.1

Fișierul X
XML salvat se trece prin programul DukIntegrato
D
or , si in urmaa validării se generează PDF
P
inteligen
nt cu semnăttura electron
nica si de dep
pune fișierul rezultat pe site‐ul e‐guvvernare.ro
4.Modul Logistica
Uneori pentru gestiuneea achizițiilo
or in volum
me mari si foarte diveersificate dee materii
prime,m
mărfuri si servvicii poate fi dificil si anevoios ,daca nu
n avem insttrumentele necesare
n
de gestiune
a lor. Modulul
M
logisstica din Sm
martis conține
e module de introducerre a necesarelor de ach
hiziții, de
generareea comenzilor către furn
nizori, de an
naliza a pretu
urilor , de urmărire a co
omenzilor , avertizări
a
privind îîntârzierile comenzilor,s
c
isteme de veerificare si aprobare
a
a necesarelor,s
n
si verificarea finala la
recepțiaa materialelo
or privind caantitățile aprrovizionate si
s costurile de
d achiziții. Modulul de logistica
mai con
nține subcod
dule de evaaluarea a traansportului, evaluare de preț penttru materii prime si
materiale sau serviccii,ofertare preturi,regis
p
tru auto, reegistru asigurări auto, planificări la plata. In
acest capitol ne vom
m limita la cele scrise in cuprinsul acestui manual.

Pagina 75
5

Deși nom
menclatorul de articole si nomenclaatorul de parteneri nu faace parte din modul de logistica
totuși vo
om face o prezentare a lor, pentru ca sunt folosite in modu
ulul de logisttica . Vom descrie
d
la
modul d
de logistica si
s documentele care țin de gestiunea materialelor si situațiaa stocurilor. Modulul
logisticaa se afla in urrmătorul loc::

Nomencclatoarele dee articole si parteneri
p
se găsesc
g
in urm
mătoarele locuri.

4.1 Nom
menclator artticole,nomenclator parteneri
Nomencclator articole este unul dintre cele mai
m importan
nte nomenclatoare din Smartis. Este folosit la
gestiunee, la achiziții , la produ
ucție, la calcculații de prreț, la structturi de prod
dus, la tehnologii, la
vânzări,ssituația stocurilor,etc.
Mențion
nam elementtele principaale care defin
nesc un articol din nomenclatorul de articole :
‐ Cod articol
‐ Denumire articol
‐ Unitatea de măsuraa
‐ Revizia
‐ Istoric achiziții
a
si isto
oric vânzări
‐ Specificcații tehnice sau
s altele înregistrate caa fișiere atasaate.
‐ Parameetrizarea contabila pentru
u articole
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Exemplu
u de nomencclator de articole

Fereastrra de adaugaare a unui artticol nou

Câteva detalii
d
consid
derate imporrtante legat de
d adăugareea unui artico
ol nou.
‐ Codul de
d articol poaate fi introdu
us manual sau generat au
utomat de sistem.
‐ Câmpurrile obligatorrii sunt însem
mnate in imaaginea de maai sus
‐ Codul de
d bare pentrru articol nou poate fi seetat ca cod un
nic sau generat la fiecaree
recepțiee ceea ce estte necesar laa trasabilitateea achizițiilor.
‐ Introducerea stocului de siguran
nța si a stocu
ului minim po
ot genera avvertizări de sistem
când articolele ajun
ng la acele prraguri.
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Nomencclator parteneri. Este utilizat
u
in ap
proape toatee modulele din Smartiss. Nomenclaatorul de
parteneri conțin: cliienți , furnizzorii, gestiun
nile si depozzitele aferente entității economice, salariații
societății si alți parteneri care au legătura cu entitatea economica.
e
N
Nomenclato
rul de parteneri este
utilizat la facturarre, recepții, comenzi furnizori, comenzi
c
clieent, contraccte furnizorri/clienți,
contabilitate, salarizzare, etc. .
Mențion
nam elementtele principaale care defin
nesc un parteener din nom
menclatorul de
d parteneri :
‐ CUI/CNP/NIF – reprrezintă un co
od unic de ideentificare a partenerului
p
. Pentru furn
nizori sau
clienți câmpul
c
repreezintă Codull de identificare fiscala
‐ Atribut ‐ este un cââmp format din
d 2 litere si
s se refera la plătitorii de
d TVA din taara si din
străinăttate
‐ Denumire partener
‐ După in
ntroducerea unui cod fisccal in câmpu
ul CUI/CNP/N
NIF si apăsân
nd pe butonu
ul „Căuta
parteneer” ,pentru entitățile
e
înregistrate in
n Romania, se completeează automaat datele
respectivei societăți. Aceste sun
nt trase de pee site‐ul ANA
AF.
Exemplu
u de nomencclator parten
neri
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Fereastrra de adăugaare a unui no
ou partener

4.2 Nece
esare de ach
hiziții
Realizarea achizițiilor cu
u materiale/m
mărfuri/servicii presupun
ne in primul rând realizarea unor
fise de aaprovizionare, in care divverse departtamente solicita materiaale pentru reealizarea obiectivelor
propusee. Aceste fise apoi sun
nt „colectatte”, aprobatte (sau nu)), centralizaate si in fin
nal, prin
centralizzarea comen
nzilor, trimisee către furnizzori.
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Necesarrele de achiziiții se pot genera din mai multe module:
‐
‐
‐
‐

Din com
menzi produccție
Din stru
ucturi de produs
Din estimări produsse
oduc manual ca necesar nou
n
Se intro

Vom desscrie adăugaarea unui neccesar nou .

Adăugarrea unui necesar nou , implica introducerea articolelor
a
pentru achiziiție. La intro
oducerea
articolelor , se calcu
ulează stocul existent, se
e căuta pretu
uri si furnizori impliciți pentru acele produse,
se stabiilește obiecttivul achizițiiei si se inttroduc termenele de livvrare solicitaate. Ulteriorr salvării
necesarului de achizziții se pot lan
nsa comenzi către furnizori
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Tipizat pentru
p
necessarul de apro
ovizionare

Centralizzator poziții necesare dee aprovizionaare
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4.3 Gene
erarea come
enzilor către
e furnizori
După prrocesarea neecesarelor, adică după ceereri de oferrta către furn
nizori, analizza cererilor de
d oferta
se stabiilește care este
e
furnizorul pentru aceste
a
produse, in funccție de preț, termen dee livrare,
calitateaa produselor , etc. Responsabilul de achizițiii aproba acchiziția mateerialelor si lansează
comanda către furn
nizori . Gen
nerarea com
menzilor se realizează din
d centralizatorul din imaginea
i
păsarea buto
onului „comaanda către fu
urnizori”
anterioaara,prin seleccția pozițiilorr din centraliizator prin ap
Dosar co
omenzi către
e furnizori

Comand
da noua cătree furnizori
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Tipizat de
d comanda către furnizo
ori

Tipizat de
d evaluarea a transportu
ului
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Tipizat evaluare
e
furn
nizori de prod
duse

Câteva elemente
e
importante:
‐
‐
‐

După geenerarea com
menzii către furnizori, pu
utem efectuaa recepția pee baza comen
nzii.
Pentru un o poziție dintr‐un neccesar de achiiziții se poatee efectua comanda doar către un
f
Nu se
s pot lansa mai multe comenzi penttru aceeași poziție
p
.
singur furnizor.
Comand
da poate fi modificata
m
do
oar daca exissta o aprobarre de la un superior.

4.4 Rece
epția materialelor pe baza comenzilo
or către furn
nizori
După lan
nsarea comeenzilor către furnizori , urrmează recepția produseelor solicitatee. Aceasta see
realizeazză din Dosar recepții can
ntitative, conform imagin
nii de mai jos :
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Fereastrra de adăugaa recepție cantitativa

După alegerea furn
nizorului si alegerea geestiunii, folo
osim butonu
ul adăuga din
d centralizzator. Se
f
comand
date către fu
urnizorul sellectat. Se seelectează
deschidee o fereastrra cu pozițiile care au fost
pozițiile din centralizator, se correctează can
ntitatea in sittuația in caree sunt livrării parțiale , see verifica
de achiziție si
s se salveazăă recepția .In imaginea de mai jos avem
a
centraalizatorul rezzultat din
prețul d
butonul „Adăuga din
n centralizato
or”.
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Dosar reecepții cantittative

După ad
dăugarea reccepției , o reegăsim in do
osar recepții cantitative. Putem atașa fișiere scanate ca
factura sau alte documente. Peentru preluaarea recepțieei in contab
bilitate se fo
olosește fereeastra de
P
la momentul
m
reccepției conttabile trebuie puse contturile de gestiune si
recepții contabile. Practic
de furnizori (daca nu sunt implicit staabilite in nom
menclatoare) si generare
ea notei contabile. In
contul d
urma reecepției canttitative, in centralizator
c
rul de necessare de ach
hiziții , se modifica
m
ram
mas‐ul de
aprovizio
onat. In ace
est mod, vom ști ce maateriale au fost
f
recepțio
onate si ce materiale vo
or trebui
recepțio
onate pe viito
or.
Centralizzator poziții recepții

Pagina 86
6

4.5 Mișccări interne (Bonuri de consum,Bon
c
nuri de predaare,Transferu
uri,Dispoziții de livrare)
Vom treece in revista mișcările in
nterne de sto
ocuri. Acesteea sunt foartee importantee in procesull de
producție si gestiune
e. In Smartis regăsim mișșcările intern
ne in următorul loc :

Bonuri de consum
m. Exista 2 doua tipurri de bunurri de consu
um: pe bazaa de comanda sau
indepen
ndente. Bonu
urile de consum pot fi realizate si numai cantitativ, fără validarea notei contabile.
Daca se bifează consum pe bazaa de comand
da, se vor geenera consum
muri din pro
oducție. In momentul
m
in care sse realizeazăă un astfel de
d bon, cantitățile maxim
me a fi intro
oduse sunt ce
ele din comaanda, nu
mai mult. Fereastra de consum nou.
n
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Dosar bo
onuri de con
nsum

Tipizat bon
b de consu
um
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Centralizzator poziții bonuri de co
onsum

Bonuri d
de predare. In urma procesului de producție
p
rezzulta produsee finite, sem
mifabricate si produse
reziduale. Acestea vor intra in
n gestiune pe
p baza bon
nurilor de predare (producție). Bon
nurile de
uate de cătrre responsab
bili de secții. Ulterior bonul
b
de preedare este contat
c
la
predare sunt efectu
contabilitate, fără a fi necesar reeintroducereea lui in baza de date .
onuri de predare
Dosar bo
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Fereastrra adăugare a unui bon de
d predare

Adăugarrea unui bon
n de predarre se poate face si din dosar comeenzi producție. Fără a fi necesar
generareea notei con
ntabile , pro
odusele de pe
p bonul de predare vorr intra in mo
od automat in stoc ,
putând ffi folosite in procesul de producție saau de vânzarre.
Tipizat pentru
p
bonull de predare
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Transferruri . In cadrrul unei entittăți economiice este neceesar sa fie effectuate tran
nsferuri de materiale
m
intre gestiuni sau transferuri dee materiale pentru
p
a fi prelucrate la diverși furnizori. Pentru
u a tine o
orecta si stricta a stocurrilor si a loccului unde se afla bunurile patrimoniale ale
evidentaa cit mai co
societarii se recom
manda folosirea modulului de transsferuri intree gestiuni . Aceasta op
perațiune
i stoc.
afecteazză mișcările in
Dosar trransferuri

Transferr nou intre geestiuni
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Dispozițția de livrare
e , este realiizata de gesttionar si are rolul de desscărcarea a produselor finite
f
din
gestiunee. Pentru generarea
g
a
avizului
de însoțire afeerente vânzzărilor este necesar geenerarea
dispozițiiilor de livrarre . Ulterior compartime
entul comerccial pe baza dispozițiilor
d
d livrare po
de
ot genera
factura ccătre client .
Dosar diispoziții de livrare

Fereastrra de dispoziție de livraree noua
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4.6
6 Situația stocurilor
Un modul foarte imp
portant penttru o societate comerciall este „Situațția stocurilorr”. In imagineea de
odul.
mai jos eeste precizatt unde se găssește in Smartis acest mo

Stocuri la
l zi

Stocurilo
or la zi este o situație a stocului in tiimp real . Orrice intrare sau
s ieșire chiar si neconttabilizata
este reflectata auttomat in situația stoccurilor. Tot in situația stocurilor avem trasaabilitatea
nzilor către furnizori
f
cit si lucrările si
s obiectivelee pentru caree au fost
necesareelor de achizziții a comen
achizițio
onate.
Fisa de m
magazie a un
nui articol
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Situația stocurilor raaportate la o perioada

Rapoarte stocuri – viteza
v
de rotaatie a stoculu
ui
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Rapoarte stocuri – sttocuri in funcție de vechime

Situația stocurilor pee vechimi rap
portate la o anumita
a
data
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Stoc min
nim si siguranța

Situația stocurilor fără mișcare
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