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1.Introducere
ClassoftSQL ERP este un sistem integrat care dispune şi de module integrate
pentru domenii precum: magazine cu vânzare cu coduri de bare, restaurante, service-uri
auto şi electronice/electrocasnice, urmărirea producţiei conform standardelor HACCP,
analiză managerială a datelor de tip Pivot 3D. Totodată există extensii pentru sectorul
bugetar.
Aplicaţiile Visual ClasSal, Visual ClasMFix externe modulului ERP, generează şi ele
notele contabile lunare pentru salarii, respectiv amortizările mijloacelor fixe. Aplicaţia
vine în sprijinul firmelor de contabilitate care pot superviza online procesul de generare a
notelor contabile, întocmind automat situaţiile şi declaraţiile conform legislaţiei în
vigoare.
Arhitectura soluţiei ClassoftSQL ERP este una de tip client-server, aceasta
bazându-se pe un suport de date extrem de performant MS SQLServer, optimizat pentru
volume mari de date şi pentru lucrul în reţea şi internet.
Prin implementarea sistemului ClassoftSQL toate compartimentele unităţii primesc
informaţii în timp real care concură la controlul şi evidenţa clară şi precisă a activităţii
economico-financiare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar şi accesul la o
informare exactă şi reală asupra întregii activităţi, în orice moment. Datorită flexibilităţii,
utilizatorii beneficiază în permanenţă de modificări necesare în funcţie de legislaţie sau de
personalizări în funcţie de necesităţi.
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2.Generalităţi
De ce





ClassoftSQL ?
Eficienţa în Marketing, Comenzi, Producţie, Evidenţă Contabilă şi Analiză
Reducerea costurilor producţiei şi stocurilor
Planificarea integrală a resurselor întreprinderii
Îmbunătăţirea globală a producţiei

Management eficient
 Siguranţa în manevrarea informaţiilor
 Sortarea calitativă a informaţiei
 Promptitudine şi reacţie imediată
 Flexibilitate şi trasabilitate
 Reducerea substanţială a erorii umane
 Reducerea costurilor
 Creşterea producţiei
 Optimizarea şi integrarea proceselor
 Funcţionarea afacerii la parametrii ridicaţi de competivitate
Tehnologie de ultimă generaţie suport Microsoft SQLServer 2005, 2008, 2012 sau 2014
 Conferă securitate sporită datelor
 Prelucrări rapide pe un volum mare de date
 Oferă instrumente de analiză şi prelucrare a datelor
Marketing
 Ofertă de produse în sistem multipreţ/comandă direct în MS Excel
 Sistem de vânzare multipreţ (3 grupe de preţ)
 Preţuri negociate pe client/agent sau discount-uri/produs [%]
 Urmărirea agenţilor de vânzări la nivel de factură, şi calcularea realizărilor şi
targetelor
Comenzi
 Urmărirea comezilor de producţie la nivel de consumuri şi predări
 Monitorizarea comenzilor către furnizor şi de la clienţi
 Autorecepţie din comandă furnizor
 Autofacturarea comenzilor de la clienţi, inclusiv factură de avans
 Detectarea produselor fără mişcare
 Listă de aprovizionare pe baza vânzărilor anterioare sau a stocurilor critice
 Consultare rapidă stocuri cu diferite filtre
 Situaţia stocurilor la zi pe gestiuni şi preţuri
Producţie
 Evidenţă în sistem FIFO (repartizare automată a stocurilor)
 Operaţii cu documente: recepţii, predări, transferuri, facturi, avize, consumuri
 Repartizarea automată a cheltuielilor de transport (DIV în costul produselor)
 Evidenţă în coduri de bare EAN
 Ierarhizarea produselor pe grupe şi subgrupe
 Reţetare de producţie
 Simulare lansare producţie şi determinarea materiilor prime raportat la stocuri
 Consumul de materiale automatizat pe baza reţetarului de producţie
 Grafice de evoluţie pentru producţie şi consumuri (filtre pe zile/luni/ani)
 Balanţă de gestiune(Fişă de magazie) pentru fiecare preţ de intrare
 Automatizarea generării de consum pe o gestiune specificată/comandă client
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Evidenţă contabilă
 Note contabile predefinite
 Contare automată a documentelor din gestiune pe poziţii
 Banca şi Casa în RON integrate
 Cartea mare şi registrul jurnal de operaţii
 Detectare solduri negative
 Balanţă sintetică şi analitică cu subtotaluri pe clase
 Balanţă interactivă cu detaliile fiecărui cont
 Balanţă terţi
 Analiză pe articole pentru bugetari
 Fişă cont cu detalii pe analitice
 Închiderea automată a TVA-ului la încasare, a conturilor de TVA şi clasa 6, 7
 Descărcarea automată a contului 371
 Oglinda conturilor pe cele 12 luni (format tabel + grafic)
 Jurnale TVA adaptate noului sistem de TVA la încasare
 Detectarea notelor contabile cu TVA eronat în Antet/Detalii
 Reevaluarea lunară a creanţelor/datoriilor în valută la curs BNR
 Declaraţia 100, 300, 394, 390
 Bilanţ
 Evidenţă CASH FLOW pentru bilete la ordin/cecuri
 Autocompensare
 Listarea certificatelor de compensare pe formulare tipizate
 Întocmirea automatizată a facturilor de penalizare pe baza încasărilor
 Urmărirea facturilor în valută cu evidenţierea automată a diferenţelor de curs
valutar
 Urmărirea soldurilor/fişei terţilor pe diferite nivele (global terţ, factură şi detalii
plăţi/încasări )
 Emiterea de chitanţe
 Repartizarea automată a documentului global de încasare/plată pe facturile
nesoldate
Analiză
 Situaţia la zi a stocurilor/gestiuni/prețuri
 Centralizatoare şi statistici pentru toate operaţiile menţionate
 Raport zilnic de gestiune , respectiv raport zilnic de producţie
 Liste de inventar cu filtre
 Centralizator vânzări POS (aplicaţia ClasScan)
 Grafice de evoluţie pentru vânzări (filtre pe ore/zile/luni/ani)
 Urmărirea încasărilor pe agenţi de vânzări sau pe zone/perioade pentru scadenţe
 Simulare fişe penalizare pentru facturile în sold
Pentru ca fiecare domeniu de activitate să fie acoperit, s-au dezvoltat extensii
de module integrate în ClassoftSQL :





Retail
Restaurant
Service auto
HACCP
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3.Etape de implementare
3.1. Configurarea unităţii
Primul pas în implementarea sistemului ClassoftSQL ERP este configurarea unităţii
de lucru. Pentru efectuarea acestui pas se accesează meniul Administrare->Configurare
unitate care are următoarele tab-uri:

Unitate:
Se completează datele unităţii,
acestea urmând să fie preluate pe
rapoartele generate din aplicaţie.

General:
Setări globale

trebuie să fie unic, la nivel de staţie de reţea

-permite setarea unui prefix pentru
numerotarea documentelor; acesta

În această interfaţă se
configurează setările globale ale
unităţii. Evidenţa în coduri de
bare –EAN 13 se activează în
cazul în care se doreşte evidenţa
produselor în coduri de bare.
Funcţia este utilă în cazul utilizării
scanerelor şi implementată în
general la magazine şi în interfaţarea cu programul de vânzare ScanCode. Opţiunea
‘Grupe de produse’ se activează dacă se doreşte încadrarea produselor în grupe de
produse (familii de produse), pentru a putea vizualiza diferite situaţii la nivel ierarhizat.
Dacă se activează opţiunea ‘Urmarire comenzi de producţie interne’ , în momentul
înregistrării de consumuri şi predări, acestora li se alocă obligatoriu o comandă de
producţie încărcată în prealabil în catalogul de comenzi de producţie (Vezi Cap.5.18).
Dacă se activează urmărirea agenţilor comerciali, în momentul înregistrării facturilor
către clienţi se selectează obligatoriu un agent încărcat în prealabil în catalogul de agenţi
(Vezi Cap.5.14).
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Validare stocuri la ieşiri:
Validarea stocurilor la ieşiri se dezactivează numai în cazul unităţilor care nu doresc
evidenţă asupra stocului. Este recomadată atât afişarea coloanei stoc pe gestiune la
căutarea produselor, cât şi forţarea metodei FIFO la ieşiri. Opţiunea ‘Revalidează stocul la
salvarea documentului’ este
recomandat să fie activată mai ales
în cazul utilizatorilor începători care
ar putea denatura cantitatea sau
preţul de stoc, iniţial validat la
repartizarea FIFO. Opţiunea este
utilă şi în cazul gestiunilor cu rulaj rapid al stocurilor, unde în timpul editării
documentelor starea stocurilor s-ar putea să se modifice până la salvarea documentului.
Astfel la salvare, aplicaţia recalculează stocul disponibil şi poate bloca operaţia de salvare
dacă stocul a intrat sub cel din document.
Setări comenzi clienţi/furnizori
În această interfaţă se configurează
setările comenzilor clienţi, respectiv
furnizor. Dacă primele două opţiuni sunt
activate, comenzile parţial primite,
respectiv livrate, se închid automat. În
caz contrar, există posibilitatea livrărilor,
respectiv achiziţiilor în tranşe până la închiderea completă a acestora.
Opţiunea de validare a comenzilor clienţi pentru autofacturare este utilă în cazul în care
comenzile ajung în sistem din aplicaţii externe (dispozitive Palm, browser de web,
interfeţe touch screen de producţie cu lotizare). În aceste cazuri autofacturarea
comenzilor se poate face doar în momentul în care acestea au fost validate.
-permite setarea unui procent pentru
facturile de penalizare, acesta
aplicându-se pe numărul de zile
întârziere
Special:
Setări recepţii/predări
Pentru automatizarea încărcării preţului de
vânzare la recepţie în cazul gestiunilor cu
amănuntul, se poate opta pentru una din
categoriile de preţ predefinite în prealabil
în catalogul de produse (vezi Cap.5.4).
Calcularea TVA-ului furnizor şi
introducerea procentuală a adaosului
comercial sunt de asemenea funcţii utile
în automatizarea procesului de introducere
a recepţiilor.
‘Recepţie cu calcul adaos şi la en gros’ este utilă în cazul unităţilor de tip en gros care
doresc stabilirea preţurilor de vânzare din catalogul de produse în momentul încărcării
recepţiilor, prin accesarea tastei F7. În cazul în care nu se doreşte şi sincronizarea
preţului în catalogul de produse, se activează opțiunea ‘Nu preia preţ amănunt în catalog
la calculul adaosului şi la engros’.
Opţiunea ‘Nevoi firmă’ implicită la recepţii se activează în cazul unităţilor de lucru
pentru care destinaţia achiziţiilor este în general pentru nevoile firmei. Acest detaliu este
preluat în jurnalul de achiziţii. Opţional se poate seta şi preluarea automată a preţului 1
din catalogul de produse la predări.
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Dacă se optează pentru generarea de notă contabilă tip simplă la avize, în
momentul înregistrării unei recepţii pe bază de aviz, aceasta nu se generează în
contabilitate în interfaţa de ‘Factură furnizor’, ci în interfaţa de ‘Note simple’. Astfel,
marfa recepţionată se regăseşte în gestiune şi poate fi vândută, dar în contabilitate nu se
înregistrează pe contul de marfă numai în momentul introducerii facturii finale. Factura
finală se introduce doar în interfaţa de contabilitate ‘Facturi furnizor’ (vezi Cap.7.3).
Setări facturi (avize)
Pentru automatizarea încărcării
preţului de vânzare în momentul
facturării, se poate opta pentru
preluarea automată a preţului de
vânzare în lei sau în valută,
încărcat în prealabil în catalogul de
produse (vezi Cap.5.4).
În cazul în care în momentul
facturării se doreşte acordarea de
discount-uri, se activează această
opţiune. Discounturile acordate pot
fi personalizate şi la nivel de grupă
de produse/clienţi (vezi
Cap.11.11.5). Dacă se doreşte
definirea unor preţuri
personalizate, diferite faţă
de cele 6 setate în catalogul de produse, la nivel de agent/client, acestea se vor defini în
interfaţa Administrare->Setări preţuri de vânzare->Preţuri negociate pe client (vezi
Cap.11.11.4). Opţional se activează blocarea modificării datei facturii la adăugare,
facturarea cu calcul adaos pe poziţie, ordonarea alfabetică a poziţiilor pe factură. În cazul
în care în catalogul de clienţi s-au setat diferite blocări la facturare, acestea au efect doar
în cazul în care blocările sunt activate şi în această interfaţă. Astfel, se poate bloca
facturarea pentru clienţi cu solduri neîncasate la scadenţă, pentru clienţi care au depăşit
creditul, zilele sau discountul maxim, predefinite în catalogul de terţi (vezi Cap.5.11). Se
poate opta pentru contarea facturilor de avans pe contul 419, nu pe cont de clasa 7, fiind
obligatorie crearea unui produs cu codul ‘AVANS’.
Dacă se optează pentru generarea de notă contabilă tip simplă pentru avize client,
în momentul înregistrării unei facturi pe bază de aviz, aceasta nu se generează în
contabilitate în interfaţa de ‘Factură client’, ci în interfaţa de ‘Note simple’. Astfel, aceasta
înregistrare nu figurează nici în jurnalul de clienți și nici în fișa clientului.
În această interfaţă se setează numărul implicit de zile scadente la facturare, numărul
maxim de poziţii pe factură, numărul de zecimale folosite la rotunjirea preţului de
vânzare din catalog fără TVA.
În cazul în care programul este interfaţat cu aplicaţia Scan Code, se configurează
contul implicit de încasare cu cash, respectiv card, pentru bonul fiscal. Pentru unităţile
multimagazine care utilizează aplicaţia de vânzare cu coduri de bare ScanCode, pentru
care numarul de 6 preţuri predefinibile în catalogul de produse nu sunt suficiente, se pot
activa un număr nelimitat de preţuri folosind clienţi virtuali la nivel de magazin. Această
activare se face de către echipa Classoft sau colaboratorii acesteia.
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Numerotare:
Numerotare secvențiala documente interne
Este recomandată activarea
numerotării automate pentru toate
tipurile de documente, astfel
neexistând posibilitatea acordării
aceluiaşi număr unui document.
Înseriere automată formulare

În cazul în care se doreşte înserierea
automată a formularelor, numerotarea
acestora se stabileşte din această
interfaţă. Se stabileşte câte o serie şi
câte un număr pentru toate tipurile de
documente: facturi, avize, chitanţe şi
monetare. În plus se poate stabili şi
momentul în care aplicaţia să afişeze o
atenţionare în privinţa utilizării tuturor
numerelor setate. Fiecare statie de
lucru trebuie sa aibă propria înseriere.

Online:
Configurarea e-mailului se face
pentru a putea trimite automat
e-mailuri la care să fie atașat
orice raport din aplicație
(factură, fișă terț, balanță,
stocuri, etc.), și pentru a putea
utiliza opțiunea de informare a
clientului în legătură cu soldul
existent (Vezi cap. 9.21.:Sold
clienți – generator de email-uri)
Pentru stațiile online care dispun
de internet de bandă mică, se
poate activa opțiunea ‘online.sys’ (opțiune implementată de echipa Classoft) care va
reduce la minim traficul de date, sincronizarea făcându-se numai la cerere. Activându-se
opțiunea de sincronizare doar a terților dintr-o anumita zona, aplicația va prelua numai
terții din zona indicată.
Prin activarea serviciului online curs valutar, aplicaţia va prelua automat cursul valutar de
pe site-ul BNR.ro. Activând serviciul online de ştiri, la deschiderea aplicaţiei va fi afişată o
ştire de fiecare dată când se efectuază modificări ale programului.
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Grafică:
Permite setarea tool-barului de tip vechi şi a
butoanelor standard Windows, opţiune păstrată
pentru utilizatorii care s-au obişnuit cu interfeţele
din versiunile anterioare.
4428:
În această interfaţă se setează dacă unitatea
aplică TVA la încasare sau nu, şi se
configurează conturile analitice de TVA
neexigibil pentru furnizori, respectiv pentru
clienţi. Analiticele recomandate sunt 4428.F
pentru TVA-ul neexigibil aferent facturilor
furnizor, şi 4428.C pentru TVA-ul neexgibil
aferent facturilor client.
-setarea contului implicit pentru clienți și
furnizori este o opțiune foarte utilă pentru
unitățile care au analitice la aceste conturi;
în interfețele de facturi furnizori, facturi
clienți, plăți facturi și încasări facturi,
aplicația setează automat contul de furnizor,
respectiv de client în funcție de setările din
această interfață

3.2. Iniţializarea gestiunilor şi stocurilor iniţiale
Se crează şi se configurează gestiunile de lucru accesând meniul Cataloage>Gestiuni (vezi Cap.5.16). Dupa încărcarea catalogului de grupe de produse (vezi
Cap.5.1), a catalogului de subgrupe de produse(vezi Cap.5.2 ) şi a catalogului de unităţi
de măsură(vezi Cap.5.3), se poate încărca şi catalogul de produse(vezi Cap.5.4).
Opţional se poate încărca la iniţializare şi catalogul de terţi, dar acesta poate fi încărcat şi
pe parcurs, pe măsura introducerii documentelor, direct din interfeţele de lucru.
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Pentru încărcarea stocului de început de lună în cazul gestiunilor cantitativ valorice
se aceesează meniul Administrare->Iniţializare unitate->Stoc început de lună - cantitativ
valoric.
Pentru încărcarea stocului iniţial este obligatorie încărcarea în prealabil a
gestiunilor şi a produselor. După selectarea gestiunii, se selectează produsul şi se
completează stocul iniţial şi preţul aferent în detaliile machetei. În cazul în care un
produs are mai multe preţuri de stoc se crează mai multe poziţii, câte una pentru fiecare
preţ de stoc. O poziţie nouă se adaugă folosind tasta ‘F2’ şi se şterge folosind tasta ‘F3’.
Salvarea modificărilor se face obligatoriu după fiecare produs. Produsele pot fi filtrate
după denumire, cod, raft, grupă sau subgrupă de produse.
-după încărcarea stocului iniţial, pentru verificare, se poate lista
un raport cu stocul inițial de lună
Pentru încărcarea stocului de început de luna în cazul gestiunilor global valorice, se
accesează meniul Administrare->Iniţializare date unitate->Stoc început de lună – valoric
în preţ cu amănuntul.
Se introduc valoric stocurile pentru
fiecare gestiune setată în prealabil ca
fiind global valorică.

3.3. Iniţializarea datelor contabile
În cazul în care unitatea de lucru nu este nou înfiinţată, se iniţializează soldul de
început al balanţei şi rulajele cumulate.
Pentru încărcarea soldului de început de an în balanţă se accesează meniul
Administrare->Iniţializare unitate->Sold început de an balanţă.

Se introduc soldurile iniţiale
pentru fiecare cont analitic în
parte. În cazul în care contul
este în valută, se completează
şi detaliile privind valuta:
simbolul valutei, soldul iniţial în
valută şi cursul de schimb.
Soldurile se introduc numai la
nivel de conturi analitice,
programul calculând automat
soldurile pe sintetice din valorile
introduse.
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În cazul în care unitatea de lucru nu este nou înfiinţată şi nu implementează
aplicaţia ClassoftSQL in luna ianuarie, se introduc rulajele cumulate din balanţă accesând
meniul Administrare->Iniţializare unitate->Rulaj cumulat balanţă. Încărcarea rulajului se
efectuează cu o luna precedentă lunii de pornire de lucru. Obligatoriu în luna în care se
introduc rulajele cumulate, să nu se efectueze operaţiunea ‘Recalcul rulaje’. Este
recomandată blocarea efectuării recalculului de rulaje accesând meniul
Administrare→Definire blocaje pentru reclalcul rulaje.

Se introduc rulajele cumulate
pentru fiecare cont analitic în
parte. Rulajele se introduc numai
la nivel de conturi analitice,
programul calculând automat
rulajele pe sintetice din valorile
introduse.

În cazul în care trebuie introduse solduri clienţi, respectiv solduri furnizori
anterioare implementării programului Classoft SQL, acestea se introduc într-o luna de
lucru din anul precedent, în general în luna decembrie, pentru a nu influența rulajele
cumulate introduse manual în balanță. Soldurile furnizori se introduc în interfaţa
‘Facturi/avize furnizori’ (vezi Cap.7.3), iar soldurile clienţi se introduc in interfaţa
‘Facturi/avize clienţi’ (vezi Cap.7.8).

3.4. Încărcarea documentelor contabile şi de gestiune
După configurarea unităţii, încărcarea cataloagelor, iniţializarea gestiunilor, a
stocurilor şi a balanţei, se poate începe operarea documentelor de gestiune (vezi Meniul
6:ClassGest SQL) şi a documentelor contabile (vezi Meniul 7: ClassCont SQL). Pe baza
documentelor înregistrate se generează toate situaţiile de gestiune (vezi Meniul 8:Situaţii
ClassGestSQL) şi toate situaţiile de contabilitate (vezi Meniul 9:Situaţii ClassCont SQL).

3.5. Închideri lunare
După ce s-au introdus toate documentele unei luni de lucru, se efectuează
închiderile lunare. În ceea ce priveşte gestiunile, se efectuează descărcarea gestiunilor
global valorice şi închiderea lunii în gestiune. Descărcarea de gestiune se efectuează doar
în cazul în care există gestiuni global valorice, accesând meniul ClassContSQL>Descărcare gestiune (371) global valoric (vezi Cap.7.14). Închiderea lunii de lucru în
gestiune nu este obligatoriu a fi efectuată lunar, se efectuează doar în cazul în care se
doreşte blocarea vizualizării şi modificării documentelor introduse. După închiderea unei
luni în gestiune, documentele vor fi vizualizate doar din situaţiile centralizate generate de
aplicaţie.
‘Închiderea automată a TVA-ului la încasare’ trebuie obligatoriu efectuată la
sfârşitul lunii accesând meniul ClassCont SQL->Închiderea automată a TVA-ului la
încasare (vezi Cap. 7.17).
Pentru închiderea automată a conturilor de cheltuială, a celor de venituri şi a TVAului, se accesează meniul ClassCont SQL->Generare note închidere(vezi Cap.7.18).
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După ce se consideră că s-au introdus toate documentele şi s-au întocmit toate
situaţiile aferente unui an de lucru, acesta poate fi închis accesând meniul Administrare>Închidere an de lucru. Doar în momentul închiderii anului de lucru este obligatorie şi
închiderea lunilor în gestiune. Pentru anul de lucru închis se efectuează o clona, astfel
putând vizualiza orice document introdus, sau orice situaţie din anul precedent.
Salvarea datelor este o măsură de siguranţă şi se poate efectua ori de câte ori se
doreşte, accesând meniul Administrare-Salvarea datelor/Backup (vezi Cap.11.20).
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4.Meniul ClassoftSQL
Meniul ClassoftSQL este organizat pe categorii de documente:











Cataloage: cuprinde toate nomenclatoarele
ClassGestSQL: cuprinde toate operaţiunile de gestiune
ClassContSQL: cuprinde toate operaţiunile de contabilitate
Situaţii ClassGestSQL: cuprinde situaţii bazate pe documentele de gestiune
introduse
Situaţii ClassContSQL: cuprinde situaţii bazate pe documentele de
contabilitate introduse
Grafice: oferă analize grafice pentru diferite situaţii
Administrare: permite setarea şi individualizarea modului de lucru în funcţie
de necesităţi
Classoft-onLine: oferă acces direct la site-ul official Classoft
Ieşire: permite ieşirea din program

Toate tipurile de documente, cataloage sau situaţii
aflate în toolbar se găsesc şi în meniu, scopul toolbar-ului
fiind de a oferi acces mai rapid.

În toate interfeţele de introducere sau actualizare a datelor din program se
regăsesc următoarele butoane:
-permite adăugarea unei noi înregistrări
-permite căutarea unei înregistrări, cautare care se poate efectua după diferite
criterii, în funcţie de situaţie
-oferă o afişare tabelară a tuturor înregistrărilor din baza de date; ieşirea din
tabel se face cu ajutorul tastei ’Esc’, preluându-se înregistrarea selectată
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-permite modificarea unei înregistrări existente; înainte de modificare,
înregistrarea trebuie căutată fie cu ajutorul butonului ‘Caut’, fie cu ajutorul
butonului ‘Browse’
-permite vizualizarea la ecran în stil vechi, vizulizarea la ecran cu modelul nou,
listarea la imprimantă sau exportul în format Excel sau în format XML, a
înregistrărilor/rapoartelor selectate

În cazul în care se selectează vizualizarea la ecran a unui raport folosind modelul
vechi, bara de instrumente permite navigarea de la o pagină la alta, posibilitatea măririi
sau micșorării raportului selectat, precum şi listarea la imprimantă.

În cazul selectării vizualizarii raportului cu modelul nou există suplimentar
posibilitatea afișării raportului pe 2 pagini, 4 pagini sau afișarea tuturor paginilor în
miniaturi. O opțiune utilă este căutarea unui text în interiorul raportului generat, dar și
salvarea raportului în diferite formate: imagine, pdf, word, XLS, HTML. Direct din această
interfață, raportul generat poate fi trimis pe e-mail, pentru aceasta fiind nevoie de
efectuarea setărilor de email în meniul Administrare→ Configurare unitate
→Online→Configurare Email.

-permite ştergerea unei înregistrări existente; înainte de ştergere,
înregistrarea se caută fie cu ajutorul butonului ‘Caut’, fie cu ajutorul butonului
‘Browse’

-permite navigarea printre înregistrările din baza de date
-permite reconectarea la o altă unitate de lucru; opţiunea este utilă în cazul
existenţei şi lucrului pe mai multe baze de date, nefiind necesară ieşirea din
aplicaţie şi intrarea din nou
-permite ieşirea din program, în momentul ieşirii find şterse automat fişierele
temporare create
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5.Meniul Cataloage
5.1. Catalogul de grupe de produse

Permite definirea grupelor de
produse, pe baza acestora urmând să
fie ierarhizate produsele. Totodată,
situaţiile din gestiune se vor putea
filtra la nivel de grupă de produse.

5.2. Catalogul de subgrupe de produse
Unităţile mai complexe care necesită o ierarhizare detaliată pe mai multe nivele,
pot opta pentru implementarea subgrupelor de produse, care pot fi definite pe trei nivele.
Configurarea produselor se va face în funcţie de grupele şi subgrupele încărcate, având
apoi posibilitatea de a filtra diferite situaţii din gestiune la nivel de subgrupă de produse.

5.3. Catalogul de unităţi de măsură
Permite încărcarea unităţilor de măsură
utilizate. Implicit sunt încărcate unităţile de măsură
cele mai uzuale, iar dacă este cazul, se încărca cele
care nu se regăsesc în catalog. Ele vor servi, în caz
de necesitate, la definirea relaţiilor de legătură între
unităţile de măsură principale şi cele secundare.
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5.4. Catalogul de produse
Înainte de încărcarea catalogului de produse, se introduc grupele şi subgrupele
de produse, precum şi unităţile de măsură.

Se încarcă catalogul de produse, configurându-se fiecare produs în parte.
Un articol din catalogul de produse se defineşte prin următoarele câmpuri:
- Cod articol: este generat automat de aplicaţie, se poate introduce manual sau
este codul de bare scanat; în cazul în care se doreşte evidenţa în coduri de bare într-un
format intern de 13 caractere se foloseşte butonul ‘Barcode 39’ sau 'Barcode EAN',
opțiune ce este activă doar dacă este activată alocarea de coduri de bare în meniul
„Administrare->Configurare Unitate->General->Evidență în coduri de bare EAN 13”;
acest cod este unic, programul nepermiţând introducerea aceluiaşi cod de două ori, astfel
asigurându-se unicitatea înregistrărilor
- Denumire articol
Obs! La adăugarea unei denumiri noi de produs, pe măsura tastării denumirii,
apare o lista cu denumirile existente deja în nomenclator, acest lucru împiedicând
introducerea aceleiaşi denumiri de două ori.
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Date generale
-unitate de măsură principală, unitate de măsură secundară, coeficient de legătură între
cele 2 unităţi de măsură, unitate de măsură pachet; în cazul în care se setează o unitate
de măsură pachet, în momentul facturării programul obligă facturarea unui pachet sau
multiplu de pachet, care conţine cantitatea specificată în acest câmp

Ex.: În figura alăturată, unitatea de măsură principală este bucata iar cea
secundară cutia; o cutie conţine 10 bucăti, deci coeficientul de legătură este 0.10.
-grupa, subgrupa 1, subgrupa 2, subgrupa 3
În funcţie de grupele şi subgrupele în care sunt încadrate produsele, se pot ulterior
filtra diferite situaţii la nivel de grupe/subgrupe de produse.
-cota TVA, acciza, stoc tampon, raft
Pe baza stocului tampon setat, se va genera situaţia ‘Listă de aprovizionare pe
baza stocurilor critice’ din meniul Situaţii ClassGest.
Introducând numărul raftului pe care se află produsul, acesta va fi mai usor de
găsit.
-caracterizare contabilă

Dacă gestiunile sunt setate să genereze automat note contabile pe baza conturilor
setate în catalogul de produse, acestea vor fi generate conform caracterizării contabile
introduse în această secţiune. Dacă setările de contare a documentelor sunt configurate
direct în catalogul de gestiuni, atunci nu mai este obligatorie setarea conturilor şi în
catalogul de produse.
-ultimul preţ de intrare

Ultimul preţ de intrare al produsului poate fi folosit pentru calcularea automată a
preţului de vânzare, pe baza adaosului setat. Accesând butonul ‘Caută ultima intrare’,
aplicaţia detectează automat ultimul preţ de intrare a produsului, care poate fi preluat
automat. După completearea acestuia şi a adaosului, accesând butonul ‘Recalculează
preţurile pentru adaos diferit de 0’, programul calculează automat preţul de vânzare. În
cazul în care sunt setate 6 adaosuri diferite, programul calculează cele 6 preţuri aferente
fiecăruia.
-grupe de preţuri
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Aplicaţia permite stabilirea a 6 grupe de preţ de vânzare diferite, în RON,
respectiv în valută. Aceste preţuri vor putea fi preluate automat în momentul recepţiei în
cazul gestiunilor cu amănuntul, sau în momentul facturării. Pe lângă aceste 6 prețuri, la
nivel de clienți se pot seta prețuri negociate în cazul în care în catalogul de terți acestora
li se setează grupa de preț 0.
Specificaţii tehnice
Opţional, se pot introduce
date tehnice ale produsului.
În această interfaţă produsul poate fi
setat ca nefolosit, acesta fiind astfel
eliminat din listele de selecţii la
documente.
În cazul în care este setată
interfaţarea cu programul de
restaurant/ fast food, poate fi setat
astfel tipul produselor, în funcţie de
caz.

Desen digital
Opţional, se poate introduce un desen/o
imagine a produsului.

-Căutarea unui produs
O căutare cât mai rapidă a unui produs se poate face tastând primele
litere ale denumirii acestuia după poziţionarea pe coloana ‘Denumire’, sau
tastând primele cifre ale codului produsului după poziţionarea pe coloana ‘Cod
produs’. Astfel, vor fi aduse în prim plan produsele cu denumirea/codul tastat.
O căutare mai complexă se face folosind filtrele combinate: după denumire, după
cod, după grupă sau după subgrupă. Aceste filtre pot fi folosite simultan. De exemplu, în
figura se folosesc 3 filtre simultan: denumire, grupă şi subgrupă. După poziţionarea pe
produsul dorit şi apăsarea tastei ‘Enter’ sau a butonului ‘Ok’, produsul va fi adus în prim
plan.
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-permite vizualizarea stocului
produsului selectat, la nivel de
gestiune, acesta fiind calculat
automat la data selectată

-Raport produse
-permite generarea unui
raport cu toate produsele
existente în catalog;
ordonarea acestora se poate
face după denumire, cod sau
dată actualizare; dacă se doreşte doar
vizualizarea produselor actualizate întro anumită perioadă, se activează
această opţiune şi se setează perioada
dorită; astfel, vor fi generate în raport
doar produsele asupra cărora s-au
efectuat modificări în perioada selectată
-permite introducerea unui
text asociat produsului, pe
baza căruia se pot ulterior
lista etichete autocolante cu
textul menţionat; aceste
etichete se pot lista fie în momentul
recepţiei fie prin accesarea opţiunii
‘Generare/listare etichete traducere’
(vezi Cap. 5.9)

5.5. Catalogul de tichete de masă

Încărcarea catalogului de
tichete de masă este utilă în cazul în
care un bon fiscal emis se încasează
cu tichete de masă, tipul tichetului
fiind selectat accesând acest
catalog.
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5.6. Generare (listare) coduri de bare – un produs

Permite generarea şi listarea de
coduri de bare model CODE 39 pentru un
singur produs, selectat din catalogul de
produse prin accesarea butonului ‘Cod
din catalog’.

5.7. Generare (listare) coduri de bare – produse specificate – CODE 39

Permite
generarea şi listarea
de coduri de bare,
model CODE 39,
pentru produse
specificate. Pentru
căutarea unui produs
se regăsesc aceleaşi
filtre combinate de
căutare ca şi la
catalogul de
produse: după
denumire, după cod,
după grupă sau după
subgrupă.
-permite editarea raftului pe care se află
un anumit produs direct din această
interfaţă

-permite afişarea doar a poziţiilor setate şi ordonarea după
cod a produselor
-permite filtrarea produselor dintr-o anumită
factură; opţiune utilă în cazul în care se doreşte
listarea codurilor de bare doar pentru produsele recepţionate pe o anumită factură
-permite vizualizarea stocului unui anumit produs la nivel de gestiune;
opţiune utilă în cazul în care se doreşte listarea de coduri de bare pentru
întreaga cantitate aflată pe stoc a unui produs
-permite setarea unui număr de etichete de coduri de bare pentru listare,
setare ce va fi aplicată produselor filtrate în prealabil
-permite setarea unei singure etichete de cod de bare pentru listare,
setare ce va fi aplicată produselor filtrate în prealabil
-permite anularea numărului de etichete de cod de bare setat
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Numărul de etichete de coduri de bare dorit pentru listare poate fi setat şi manual,
trecându-se pe coloana ‘Nr. Etichete’.
-permite selectarea modelului de cod de bare, cel cu
preţ de vânzare cu TVA sau cel cu preţ de vânzare fără
TVA
-permite listarea codurilor de bare, dupa setarea în prealabil a filtrelor
dorite

5.8. Generare (listare) coduri de bare – produse specificate - EAN 13
Permite generarea şi listarea de coduri de bare, model EAN 13, pentru produse
specificate. Interfața este identică cu cea pentru listarea codurilor de bare în format
CODE 39 (vezi meniul 5.7.Generare coduri de bare – CODE 39).

5.9. Generare (listare) etichete traduceri
Permite
listarea etichetelor de
traducere încărcate
în prealabil fie în
catalogul de produse,
fie la recepţionarea
produselor, sau
direct din această
interfaţă accesând
butonul ‘Traducere’.
Pentru căutarea unui
produs se regăsesc şi
în această interfaţă
aceleaşi filtre
combinate de căutare
ca şi la catalogul de
produse: după cod,
după denumire, după grupă sau după subgrupă.

interfaţă

-permite editarea raftului pe care se află
un anumit produs direct din această

-permite afişarea doar a poziţiilor setate şi ordonarea după
cod a produselor
-permite filtrarea produselor dintr-o anumită
factură; opţiune utilă în cazul în care se doreşte
listarea etichetelor de traducere doar pentru
produsele recepţionate sau livrate pe o anumită factură
-permite vizualizarea stocului unui anumit produs la nivel de gestiune;
opţiune utilă în cazul în care se doreşte listarea de etichete de traducere
pentru întreaga cantitate aflată pe stoc a unui produs
-permite setarea unui număr de etichete pentru listare, setare ce va fi
aplicată produselor filtrate în prealabil
-permite setarea unei singure etichete pentru listare, setare ce va fi
aplicată produselor filtrate în prealabil
Numărul de etichete de traducere dorit pentru listare poate fi setat şi manual, trecânduse pe coloana ‘Nr. Etichete’.
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-permite selectarea imprimantei pe care se face
listarea etichetelor de traducere

-permite listarea etichetelor de traducere, după setarea în prealabil a
filtrelor dorite

5.10. Generare fişier export către cântar electronic
Permite transmiterea către cântarele electronice interfaţabile, a catalogului de
produse cu preţurile aferente.

Se deschide catalogul de IP-uri de reţea
a cântarelor şi se adaugă ip-ul fiecărui cântar.
După selectarea tipului de cântar, Model AClass sau Model DIGI-SM100, se
selectează produsele care vor fi exportate către cântar.
Pentru căutarea unui
produs se regăsesc şi
în această interfaţă
aceleaşi filtre
combinate de căutare
ca şi la catalogul de
produse: după
denumire, după cod,
după grupă sau după
subgrupă.
Codificarea produselor
este recomandabil să
fie facută cu maxim 3
caractere numerice
(1-999). Astfel, dacă
se doreşte doar
vizualizarea produselor cu coduri numerice de maxim 3 caractere, se activează acest
filtru.
Pentru a fi preluat în export, produsul trebuie să fie setat pe coloana ‘Preiau’ cu cifra 1.
Această setare se poate face manual pentru fiecare produs în parte, sau automat pentru
toate produsele filtrate prin accesarea butonului ‘Setează 1 pentru filtru’.
-permite vizualizarea doar a poziţiile setate
-permite anularea filtrelor setate
-permite vizualizarea stocului unui anumit produs, la nivel de gestiune
-permite selectarea categoriei preţului de vânzare, setat în
prealabil în catalogul de produse
-permite selectarea ip-ului cântarului
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-permite exportul către cântar, după selectarea în prealabil a
categoriei de preţ şi a ip-ului cântarului

5.11. Catalogul de clienţi/furnizori (terţi)
Adăugarea unui terţ în catalog poate fi făcută utilizând una din cele două metode:
accesând butonul ‘Terţ online’ sau accesând butonul ‘Adaug’ .

-permite preluarea automată a datelor unui terţ direct de pe site-ul Ministerului
Finanţelor Publice

În această
interfaţă orice terţ
poate fi căutat după
codul unic de
identificare. După
identificarea terţului,
datele acestuia sunt
importate în program
direct de pe site-ul
Ministerului
Finanţelor Publice,
având astfel siguranţa că datele sunt introduse corect. Metoda veche de preluare a
terțului permite identificarea acestuia și după nume și județ.
Terţul poate fi introdus şi accesând butonul ‘Adaug’ şi parcurgând fiecare câmp în
parte.
- Codul terţului este generat automat de calculator şi este unic, programul
nepermiţând introducerea aceluiaşi cod de două ori, astfel asigurându-se unicitatea
înregistrărilor
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-Denumire:
Obs! La adăugarea
unui terţ nou, pe măsura
tastării denumirii, apare o
listă cu denumirile
existente deja în
nomenclator, acest lucru
împiedicând introducerea
aceleiași denumiri de două ori.
-Cod fiscal: dacă codul fiscal este introdus greşit, o atenţionare este afişată în
acest sens; aplicatia valideaza doar coduri fiscale sau CNP-uri din țară
- Terţii pot fi grupaţi pe zone/rute, oferind astfel posibilitatea de a filtra şi a ordona
listele în funcţie de aceste informaţii
- Discount Global: permite introducerea unei cote de discount prestabilit, dar care
poate fi modificat în momentul facturării
- Zile scadente presetat pt. facturare: permite personalizarea numărului de zile
scadente la nivel de client
- Discount maxim:permite introducerea unui discount maxim care poate fi acordat
terţului, acesta fiind raportat la valoarea totală a unei facturi
- Credit maxim:declanşează blocarea procesului de facturare dacă soldul clientului
depăseşte această limită; acest criteriu poate coexista cu limitarea ‘Maxim zile încasare’
-Maxim zile încasare: declanşează blocarea procesului de facturare dacă există
facturi în sold mai vechi decât numărul de zile setat în acest câmp; acest criteriu poate
coexista cu limitarea ‘Credit maxim’
-Grupa de preţ la vânzare en-gross/livrare: permite definirea grupei de preţ
echivalente catalogului de produse; pentru valoarea 0 se poate defini o listă de preţuri
negociate la nivel de client (vezi Cap.11.11.4)
- Agent predefinit: permite predefinirea unui agent asociat terţului
- Observaţii factură: textul introdus în acest câmp apare pe factura listată
- Mesaj către facturist: mesajul de atenţionare introdus în acest câmp apare în
momentul în care se facturează pentru acest terţ
-Furnizor cu TVA la încasare: în cazul în care terţul este un furnizor care nu aplică
TVA la încasare, este indicat a fi dezactivată opţiunea; astfel în momentul recepţionării
unei facturi de la furnizorul respectiv, recepţia se va seta automat fără TVA la încasare
- Client inactiv:permite (in)activarea terţilor, aceştia fiind astfel eliminaţi sau
incluşi în interfeţele de selecţie ale aplicaţiei

5.12. Catalogul de grupe de terți (HOLDING)
Permite încărcarea grupelor de terți. Opțiunea este utilă în cazul în care colaborați
cu furnizori/clienți care au mai multe puncte de lucru/sedii/magazine și se dorește
urmărirea acestora pe fiecare în parte. Aceștia sunt adăugați în catalog, având același
cod fiscal dar denumire diferită, fiind specificat punctul de lucru/sediul/magazinul în
denumire. Gruparea acestor terți permite apoi plata/încasarea acestora la nivel de grupă
de terț.

5.13. Alocare grupe de terți (HOLDING)
Permite alocarea unei grupe de terți, încărcate în prealabil, la nivel de terț.
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5.14. Catalogul de agenţi de vânzări
Permite încărcarea, opţională, a
agenţilor de vânzări. Terţii vor fi
personalizaţi în funcţie de agenţii de
vânzări creaţi, având posibilitatea ulterior
de a vizualiza diferite situaţii la nivel de
agenţi de vânzări.
În funcţie de procentul acordat şi de
planul de vânzări setate în catalogul de
agenţi, se calculează comisionul acordat
agentului cu ajutorul opţiunii ‘Fişă încasări
pe agenţi/ Calcul comision’ (vezi Cap.
9.28.1).
Opţiunea ‘Agent inactiv’ permite
(in)activarea unui agent, acesta fiind
astfel eliminat sau inclus în interfeţele de
lucru ale aplicaţiei.

5.15. Catalogul de şoferi

Permite încărcarea, opţională, a
şoferilor, având astfel posibilitatea preluării
acestora la delegat, în momentul creării
facturilor.

5.16. Catalogul de gestiuni

Se adaugă fiecare gestiune în catalog cu ajutorul butonului ‘Adaug’ şi se setează
tipul acesteia: C- pentru preţ de intrare FIFO (en-gross,producţie) sau G-pentru
gestiunile global valorice. Contul de stoc al produselor poate fi setat în trei modalităţi:
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-cont catalog: în acest caz contarea documentelor se face în funcţie de
caracterizarea contabilă setată în catalogul de produse
-cont catalog+analitic: în acest caz contarea documentelor se face tot în funcţie de
caracterizarea contabilă setată în catalogul de produse, dar, pe lângă contul setat în
catalog se va adăuga analiticul setat la nivel de gestiune
-cont unit indicat: în acest caz contarea documentelor se face în funcţie de contul
setat la nivel de gestiune, în catalogul de produse nemaifiind necesară setarea contării
Interfaţa de configurare a gestiunilor este alcătuită din următoarele tab-uri:

General: se completează, opţional,
date generale ale gestiunii

Cont recepţie
Pentru generarea automată a notelor
contabile la recepţionarea produselor,
opţiunea ‘Notă contabilă on-line’ trebuie să
fie setată cu ‘DA’. Implicit sunt setate
conturile specifice tipului de document , iar
dacă se doreşte setarea altor conturi,
acestea se introduc manual.

Cont predare
Pentru generarea automată a
notelor contabile la predarea produselor,
opţiunea ‘Notă contabilă on-line’ trebuie să
fie setată cu ‘DA’. În acest caz trebuie
setat contul de venit dorit.

Cont transfer

Pentru generarea automată a notelor
contabile la transferul produselor, opţiunea
‘Notă contabilă on-line’ trebuie să fie setată
cu ‘DA’. În cazul în care gestiunea este
global valorică se generează automat şi nota
de încărcare adaos/TVA la intrare în gestiune
sau nota de stornare adaos/TVA la ieşire din
gestiune, în funcţie de caz. În cazul gestiunii
cu amănuntul se poate seta şi grupa de preţ
din catalogul de produse la care se doreşte efectuarea transferului.
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Cont consum
Pentru generarea automată a notelor
contabile la consumul produselor, opţiunea
‘Notă contabilă on-line’ trebuie să fie setată
cu ‘DA’. În acest caz trebuie setat contul de
consum dorit, care trebuie sa fie în corelație
cu contul de stoc setat.
Cont facturi/avize

Pentru generarea automată a notelor
contabile la facturarea produselor, opţiunea
‘Notă contabilă on-line’ trebuie să fie setată
cu ‘DA’.
Implicit sunt setate conturile specifice
tipului de document, iar dacă se doreşte
setarea altor conturi, acestea se introduc
manual.
În cazul bonurilor fiscale, chiar dacă
este setată opţiunea de descărcare
automată a gestiunii, monetarele zilnice se introduc manual.
În cazul tuturor tipurilor de documente, dacă nu se doreşte generarea automată a
notelor contabile, opţiunea ‘Notă contabilă on-line’ trebuie să fie setată ‘NU’.
Lotizare
Evidenţa gestiunilor pe loturi presupune alocarea unui cod de lot produselor,
indiferent de documentul de mişcare. Pe baza acestor coduri se poate evidenţia
transabilitatea produselor atât pentru mărfurile industriale cât şi pentru mărfurile
alimentare. Opţiunea permite lucrul în sistem HACCP prin modulul special pentru predări
tip touchscreen pe bază de comenzi clienţi (autofacturare din predare producţie), dar şi
prin descărcarea manuală a stocurilor. Această opţiune nu mai permite descărcarea
automată a materiilor prime folosind reţetare de producţie.

5.17. Catalogul de secţii (consum, producţie)
Permite încărcarea secţiilor de
consum/producţie, în funcţie de acestea
urmând să fie individualizate predările şi
consumurile.
În cazul în care una dintre secţiile
create nu mai este folosită, se accesează
butonul ‘Schimbă secţia
folosită/nefolosită’. Astfel, secţia marcată
ca nefolosită nu va mai apărea în listele
de căutare ale aplicaţiei.
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5.18. Catalogul de comenzi de producţie
În cazul unităţilor de
producţie, se introduc comenzile de
producţie, acestea fiind alocate
consumurilor şi predărilor efectuate.
Urmărirea comenzilor de producţie
este posibilă doar în cazul
configurării unităţii în acest sens:
Administrare->Configurare unitate>General->Urmărire comenzi de
producţie interne.

5.19. Catalogul de consumuri specifice (reţetare de producţie)
Permite încărcarea
reţetarelor de producţie.
Pentru a adăuga o nouă
reţetă sau pentru a
modifica o reţetă
existentă, se caută întâi
produsul şi apoi se
accesează butonul
‘Actualizez reţetarul’.
După ce se adaugă fiecare
produs component al
reţetei, se apasă butonul
‘Salvez datele pe serverul
SQL’ .
-permite vizualizarea costului reţetei, raportat la
ultimul preţ de intrare al produselor componente a
reţetei
-permite importul reţetei pentru un produs, dintr-o reţetă a
unui alt produs; opţiunea este utilă în cazul în care reţeta
unui produs are în componenţă majoritatea produselor
componente ale reţetei unui alt produs, sau diferă doar
cantităţile, efectuându-se modificările necesare
-permite căutarea reţetelor care au în componenţa o anumită materie
primă
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Pe baza reţetelor introduse, în momentul predării produsului finit, consumul se va
genera automat.

5.20. Catalogul de conturi
Permite vizualizarea si configurarea catalogului de conturi, care este implicit
încărcat cu planul de conturi standard.

Un cont este definit prin:
-simbol: 5121
-denumire: conturi la banci în lei
-tip cont: B=bifunctional, P=pasiv, A=activ
- setări: -are analitice: permite dezvoltarea unui număr nelimitat de analitice; analiticele
conturilor sunt delimitate de caracterul punct şi au formatul alfanumeric
-apare în balanţa sintetică
-apare în balanţa analitică
-cont specific pentru subunitatea cu ID-ul: permite individualizarea conturilor,
astfel încât se poate ulterior vizualiza balanţa corespunzătoare doar conturilor cu
un anumit ID
Ex. creare analitice:
În figură s-a selectat
contul sintetic 5121. Pentru a-i
crea analitice se accesează
butonul ‘Modific’ şi se activează
opţiunea ‘Are analitice’. Apoi
prin accesarea butonului
‘Adaug’ se adaugă analiticele
contului, pentru care nu se mai
activează opţiunea ‘Are
analitice’.
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5.21. Catalogul de formule predefinite
În cazul în care se introduc constant anumite note contabile, pentru a uşura
munca, acestea pot fi încărcate în catalogul de formule predefinite. Astfel, la adăugarea
unei note predefinite, aceasta va fi preluată automat din catalog.

Se afişeaza lista cu formulele predefinite încărcate, se selectează cea dorita şi se
completează doar sumele.

5.22. Catalogul de articole bugetare
Permite încărcarea articolelor
bugetare. Acestea sunt folosite doar de
către unităţile bugetare, pentru a avea o
evidenţă la nivel de articol.
Adăugarea unui articol se face cu
ajutorul tastei ‘F2’. În cazul în care
articolul are analitice se activează
această opţiune. Pentru ştergerea unui
articol se foloseşte tasta ‘F3’.
Articolele create vor fi completate
la fiecare înregistrare contabilă,
generându-se astfel o situaţie la nivel de
articole bugetare în meniul ‘Situaţii
ClassCont’ (Vezi Cap. 9.31).
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5.23. Catalogul de valute
Permite definirea valutelor. După încărcarea
acestora, se accesează butonul ‘Preia cursurile de pe
BNR.ro’. Astfel, cursul valutar pentru ziua respectivă
va fi preluat automat, iar apoi se accesează butonul
‘Salvează curs’. În cazul în care există produse setate
cu preţ de vânzare în valută, se accesează butonul
‘Recalculează preţurile din catalog’, iar astfel preţurile
vor fi recalculate la cursul valutar al zilei.
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6. Meniul ClassGestSQL
6.1. Recepţii (facturi finale/ nesosite/ intrare subunitate)
Permite înregistrarea recepţiilor pe baza facturilor, a avizelor sau a bonurilor fiscale
fără factură, acestea generându-se automat şi în contabilitate.

Formularul este compus din două secţiuni: antet şi detalii.
a) Antet
-recepţiile înregistrate primesc automat un ID în cazul în care în
meniul ‘Administrare -> Configurare unitate-> Numerotare’ este
activată opţiunea 'Numerotare automată recepţii'; acelasi număr de recepţie nu se
repetă în aceeaşi lună de lucru
-se setează tipul recepţiei: 0-factură finală, 1-factură nesosită (aviz), 2bon fiscal fără factură

-se completează numărul documentului
-data facturii poate fi introdusă manual, sau selectându-se din
calendar
-data scadenţei poate fi introdusă manual sau poate fi calculată în
funcţie de numărul de zile scadente introdus accesând butonul ‘Zile’
-pe câmpul furnizor, după apăsarea tastei ‘Enter’, se deschide
catalogul de terţi şi se selectează terţul dorit; în cazul în care terţul
nu se află încă în catalog, poate fi introdus direct din această
interfaţă accesând butonul ‘Client/furnizor nou’. Astfel se deschide
exact interfaţa din meniul ‘Catalogul de terti’ şi se introduce noul
terţ (vezi Cap. 5.11)
-se selectează gestiunea de intrare
©CLASSOFT

37

Documentație ClassoftSQL

v.14.02

-se selectează comanda în cazul în care este activată urmărirea comenzilor de producţie:
Administrare -> Configurare unitate -> General -> Urmărire comenzi de producţie;
comenzile trebuie încărcate în prealabil în catalogul de comenzi de producţie (vezi Cap.
5.18)

-în cazul în care recepţia este în valuă se alege tipul valutei şi se completează cursul,
acesta putând fi preluat automat de pe site-ul BNR în cazul în care există conexiune la
internet; recepţii în valută pot fi introduse numai dacă este activat modul de lucru cu
recepţii şi facturi în valută: Administrare ->Configurare unitate -> Special -> Recepţii şi
facturi în valută
-se completează valoarea totală a facturii
în valută
-se introduce valoarea transportului în
cazul în care există şi o factură de
transport aferentă mărfii iar costul
acestuia trebuie inclus în preţul
produselor; accesând butonul ‘Detalii
transport’, se înregistrează datele facturii
care trebuie să fie de la un furnizor de
transport diferit; factura poate fi și
internă cu TVA, fără taxare inversă, în
cazul în care transportatorul este din
România; contarea documentului se face
pe cont de stoc, nu pe cont de cheltuială; costul transportului se repartizează astfel în
prețul de stoc al produselor, însă în contabilitate se genereză două facturi furnizor

-se selectează destinaţia facturii şi tipul de intrare, iar dacă factura este în valută se
selectează şi tipul intrării intracomunitare
-se introduce baza facturii pentru fiecare cotă de TVA, şi în funcţie de aceasta se
calculează automat TVA-ul; în cazul în care factura este în valută se calculează automat
valoarea în lei, pornind de la cea în valută; dacă valoarea facturii este scutită sau
neimpozabilă, aceasta se trece în aceste câmpuri, în funcţie de caz; în funcţie de situaţie,
se activează opţiunile ‘Taxare inversă’, ‘Servicii intracomunitare’ sau ‘Obligativitate plată
taxă’
-în cazul în care unitatea de lucru aplică sistemul TVA la încasare,
această opţiune rămâne activată indiferent dacă furnizorul aplică TVA la
încasare sau nu; în cazul în care unitatea de lucru nu aplică sistemul TVA la încasare,
opţiunea se activează doar dacă furnizorul aplică sistemul TVA la încasare
Dacă opţiunea ‘TVA la încasare’ este activată, înregistrarea se face pe contul de
TVA neexigibil 4428, care trebuie să aibă obligatoriu analitice, pentru a putea avea o
evidenţă separată a TVA-ului neexigibil aferent furnizorilor, respectiv clienţilor. Analiticele
recomandate sunt 4428.F- tva neexigibil furnizori, respectiv 4428.C-tva neexigibil clienţi.
TVA-ul aferent facturilor furnizor cu TVA la încasare va deveni exigibil doar în momentul
în care se înregistrează plata facturii. Programul genereză automat închiderea acestuia
după ce detectează plata facturii, accesând meniul ‘ClassContSQL->Închiderea automată
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a TVA-ului la încasare (4428)’. În cazul în care nu se activează ‘TVA la încasare’, factura
se înregistrează pe contul de TVA deductibil 4426.
Configurarea unităţii în privinţa aplicabilităţii sistemului TVA la încasare se face în
meniul ‘Administrare->Configurare unitate->4428’ .
-la introducerea recepţiilor de la furnizori interni, se selecteaza informatiile necesare
pentru întocmirea declaraţiei 394: tipul partenerului, tipul operaţiunii şi, în cazul
selectării operaţiunii ‘N’, tipul documentului
Tip partener:
1. persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România
2. persoane neînregistrate în scopuri de TVA
3. persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în UE
(neîregistrate)
4. persoane non-UE impozabile neînregistrate
-pentru fiecare factură recepţionată de la un partener de tip 1 trebuie identificată starea
partenerului privind TVA-ul la încasare la data documentului
-pentru a automatiza această operaţie, puteţi opta pentru un nou serviciu
de identificare automată folosind serverele Classoft care detectează
automat din bazele de date proprii starea partenerului la o dată precizată;
acest serviciu este gratuit pentru clienţii Classoft care au încheiat un
contract de actualizare şi este achitat la zi; serviciul nu este 100% garantat, fiind
dependent de publicarea datelor necesare pentru prelucrare pe site-ul ANAF; pentru
clienţii care nu au încheiat un contract de actualizare, acest serviciu va fi dezactivat,
clientul având posibilitatea să consulte manual site-ul ANAF sau să încheie un contract de
actualizare; prin acest serviciu se pot detecta documentele de tip ‘A’ sau ‘AI’, garantând
o corectitudine crescută a informaţiilor introduse, mai ales în cazul furnizorilor care în
perioada de raportare işi schimbă starea de TVA la încasare; în cazul acestora, în
declaraţia 394 se vor declara separat pe cote de TVA valorile pentru ambele stări
Tip operaţiune:
A (doar pentru tip partener 1): achiziţii; în cazul achiziţiilor de telefoane
mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică
de 22 500 lei(facturi fără taxare inversă), acestea vor fi indicate şi defalcate separat pe
cote de TVA; declaraţia 394 va conţine un nomenclator de coduri pentru aceste produse,
coduri ce vor fi corelate cu cele introduse în sistemul ClassoftSQL; astfel, defalcarea pe
coduri şi cote de TVA va fi făcută automat pentru ClassoftSQL (pentru Visual ClassCont
această operaţie se va face manual; recomandăm clienţilor utilizatori ai aplicaţiei Visual
ClasCont, respectiv Visual ClasGest, care operează un număr mai mare de facturi pe
aceste coduri speciale, să facă trecerea către aplicaţia ClassoftSQL)
AI(doar pentru tip partener 1): achiziţii de la persoane impozabile care aplică
TVA la încasare; achiziţiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri,
tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică de 22 500 lei sunt tratate la fel ca în cazul
operaţiunilor de tip ‘A’
C (pentru tip partener 1, 3 sau 4): achiziţii cu taxare inversă: cereale şi plante
tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu
efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii,
telefoane mobile*, microprocesoare*, console de jocuri*, tablete PC* şi laptopuri*(*cu
valori mai mari de 22 500 lei/factură)
N (doar pentru tip partener 2 inclusiv persoane fizice): achiziţii de
bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţie; în cazul
selectării tipului de operaţiune ‘N’, trebuie selectat şi tipul de document:
1. Facturi
2. Borderouri de achiziţie
3. File/carnete de comercializare
4. Contracte
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AS (doar pentru tip partener 1): achiziţii regim special (agenţii de turism,
bunuri second hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi)
-în cazul primirii unor reduceri din partea
furnizorului (discount) se completează baza
acesteia iar TVA-ul aferent se calculează
automat
-se completează, opțional, observații referitoare la recepție
-permite importul recepțiilor efectuate din aplicația ScanRec; aceasta este o
aplicație care se instalează în general pe o tabletă care are atașat un scaner; cu
ajutorul acesteia se scanează produsele recepționate și se trece doar cantitatea
acestora; spre exemplu, scanarea se poate face direct în depozit în momentul în care
magazionerul recepționează faptic marfa; această procedură garantează introducerea
corectă a produselor recepționate, nu există posibilitatea selectării unui produs cu cod de
bare diferit; se importă produsele scanate și cantitatea acestora și prețul de intrare a
acestora se completează în momentul importului

-permite importul unei recepții din format csv; informațiile din antet trebuie
completate, opțiunea oferind posibilitatea de a importa doar partea din detalii,
adică produsele; fișierul în format csv trbuie sa conțina 3 coloane: cod produs,
cantitate și preț de stoc; cota de tva este preluata din catalogul de produse, și
tva-ul aferent este calculat pe baza acestuia
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-permite importul unei recepții pe baza unui aviz emis tot din aplicație; opțiunea
este utilă în cazul în care nu se dorește efectuarea transferului de marfă direct
din interfața de ‘Transfer’; astfel ieșirea de marfă se face pe bază de aviz din
interfața de ‘Facturi/avize/bon’, iar recepția pe bază de aviz se importă automat în
interfața de ‘Recepție’; informațiile din antet trebuie completate, pe baza acestora
identificându-se avizul pentru import

b) Detalii
-după apăsarea tastei ‘Enter’ pe câmpul produs gol, se deschide catalogul de produse, se
selectează produsul dorit, sau, în cazul în care acesta nu se regăseşte în catalog se poate
adăuga direct din această interfaţă accesând butonul ‘Produs nou- Catalog’ (vezi Cap.
5.4); dacă recepţia este în valută, după trecerea cantităţii, aplicaţia calculează automat
preţul de stoc în lei pornind de la cel în valută, făcând automat şi repartizarea
transportului dacă este cazul

-o nouă poziţie se adaugă cu ajutorul tastei ‘F2’
-ştergerea unei înregistrări se face cu ajutorul tastei ‘F3’
-totalul documentului poate fi vizualizat cu
ajutorul tastei ‘F4’; baza şi TVA-ul aferent
sunt afișate separat, la nivel de cotă de TVA,
dar şi la nivel de sume neimpozabile
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-conversia din UM sec în UM principală se face cu ajutorul tastei ‘F5’; această opţiune
este utilă în cazul în care recepţia unui produs se face într-o unitate de măsură şi
vânzarea în altă unitate de măsură; stocul produsului va fi ţinut în unitatea de măsură
principală
Ex.:
Produsul X se recepţionează în unitatea de
măsură ‘CUT’-cutie, dar stocul se ţine în
unitatea de măsură ‘BUC’-bucăti, coeficientul
de legătură între cele două unităţi fiind 10,
deci într-o cutie sunt 10 bucăţi

-în cazul în care preţul de stoc
este altul decât preţul de
referinţă din nomenclator, apare
un mesaj de avertizare, iar cu
ajutorul tastei ‘F7’ se poate
modifica direct din aceasta
interfaţă preţul de referinţă din
catalogul de produse

-tasta ‘F8’ permite vizualizarea ultimei intrări a
produsului selectat

-includerea de reducere de preţ se face cu ajutorul
tastei ‘F9’; reducerea se poate aplica global pentru
toate poziţiile sau doar pentru poziţia curentă;
procentul de reducere trebuie introdus negativ

-în detalii, poziţiile cu cota de TVA =0 sunt evidenţiate pe fundal
verde
-permite
vizualizarea
numărului total de poziţii de pe factura recepţionată, precum şi valoarea fără TVA a
acestora, TVA-ul aferent şi valoarea totală; aceste valori trebuie să fie identice cu cele
introduse în antet, în caz contrar apare o atenţionare în acest sens
-după introducerea tuturor poziţiilor de pe recepţie şi după accesarea butonului 'Salvarea
datelor pe SQL server’ se poate opta pentru plata pe loc a facturii furnizor în cazul în care
recepţia nu este setată cu TVA la încasare
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-datele facturii sunt preluate automat,
rămânând de completat doar numărul
documentului şi contul creditor

-permite listarea de etichete cu coduri de bare pentru produsele recepţionate,
acestea fiind filtrate automat şi fiind completate automat cantităţile
receptionate aferente fiecărui produs (vezi Cap. 5.6, 5.7,5.8)

-permite listarea de etichete de traducere pentru produsele

recepţionate,acestea fiind filtrate automat şi fiind completate automat
cantităţile recepţionate aferente fiecărui produs (vezi Cap. 5.9);
traducerea produsului trebuie încărcată în prealabil fie în catalogul de
produse, fie direct din interfaţa de recepţie, accesând butonul ‘Traduc’
-permite încărcarea traducerii produselor recepţionate, pe baza cărora se pot
lista etichete autocolante cu textul menţionat; aceste traduceri pot fi încărcate şi
în catalogul de produse (vezi Cap. 5.4)
- permite vizualizarea notei contabile generate automat în contabilitate în
interfaţa ‘Facturi/ avize furnizori’; dacă recepţia este în valută, se va genera
automat nota contabilă pentru taxare inversă, iar aceasta se va regăsi în
interfaţa ‘Note simple’; contarea documentului se face în funcţie de conturile
setate fie în catalogul de gestiuni, fie în catalogul de produse; nota contabilă
poate fi listată accesând butonul ‘Tipărire notă’

-permite vizualizarea soldului unui cont la o dată specificată
-permite vizualizarea soldului terţului de la care s-a recepţionat factura; astfel
se poate înregistra plata acestuia direct din această interfaţă, apelându-se
meniul ‘Plăţi facturi RON’ (vezi Cap. 7.4)
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-permite transferul sau consumul mărfii
recepţionate pe o anumită factură direct din
această interfaţă; aceaste operaţiuni pot fi
efectuate numai în luna curentă de lucru;
accesând butonul ‘Transfer’, se apelează
meniul ‘Bonuri de transfer’ (vezi Cap. 6.6)
-accesând butonul ‘Consum’, produsele recepţionate pot fi consumate direct din această
interfaţă

-permite listarea unei recepții din luni închise în gestiune;
identificarea recepției se face prin indicarea numărului de document, a lunii și anului când
a fost efectuată
-în interfața de căutare a recepțiilor introduse, exista posibilitatea vizualizării
detaliate a acestora, astfel în momentul poziționării pe o recepție fiind afișate și
detalii referitoare la produsele recepționate

6.2. Oferte de la furnizori

Permite
încărcarea ofertelor
primite de la furnizor,
pe baza acestora
generându-se automat
comenzile către furnizori
(vezi Cap. 6.3).
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6.3. Comandă către furnizori
În această
interfață se vor regăsi
ofertele furnizor
generate automat. În
cazul în care nu se
dorește urmărirea
ofertelor, se introduc
comenzile parcurgând
fiecare câmp. Comanda
se închide automat în
momentul în care
aceasta este
autorecepționată (vezi
Cap. 6.4).

6.4. Autorecepţie din comandă furnizor
Permite autorecepţia comenzilor către furnizor încărcate în prealabil(Vezi Cap.6.3).

acesteia sau după furnizor

-permite filtrarea comenzilor dintr-o
anumită perioadă, comenzile furnizor
aferente unei anumite comenzi de
producţie sau afişarea doar a comenzilor
închise
-ordonarea comenzilor furnizor poate fi
facută după numărul comenzii, după data

în cazul în care s-a făcut o autorecepţie parţială
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-afişează facturi primite
pentru comanda
selectată, având
posibilitatea de a
vizualiza aceste facturi
accesând butonul ‘Info
Factură furnizor’
-permite selectarea gestiunii în care se
face recepţia
-permite vizualizarea soldului furnizorului comenzii selectate
-permite realizarea recepţiei, după selectarea comenzii furnizor şi a
gestiunii
-se introduce
cantitatea
recepţionată în
cazul în care
aceasta diferă
de cantitatea
totală, se
introduce
numărul facturii,
data acesteia,
data scadenţei, destinația mărfii şi se crează recepţia care se autodeschide, putând astfel
fi listată; recepţia generată se va regăsi în interfaţa ‘Recepţii’ (vezi Cap. 6.1)

6.5. Note de predare / producţie
Permite încărcarea notelor de predare în cazul unităţilor de producţie.

-permite vizualizarea notei contabile generate automat, contarea făcându-se în
funcţie de conturile setate în catalogul de gestiuni (vezi Cap. 5.13); nota
contabilă generată se găseşte în interfaţa ‘Note contabile simple’ (vezi Cap.
7.1)
-permite generarea consumului aferent predării în cazul în care produsele
predate au definită o reteţă (vezi Cap. 5.19)
-permite listarea consumului generat automat pe bază de reţetar
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-permite introducerea produselor prin scanare, fiind necesară doar introducerea
cantității
-permite importul predării dintr-un fișier în format csv care trebuie sa conțină 3
coloane: cod produs, cantitate și preț de stoc
-permite importul produselor din predare pe baza vânzărilor efectuate într-o
perioadă specificată

-opțiunea este foarte utilă pentru unitățile de producție care fac vânzarea fără ca
produsele să existe pe stoc; astfel, opțiunea generează automat o predare pentru toate
ieșirile efectuate într-o perioadă indicată

6.6. Bonuri de transfer
Permite încărcarea bonurilor de transfer între gestiuni, acestea putând fi listate
atât pe bază de transfer, cât şi pe bază de aviz de însoţire a mărfii.
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6.7. Autotransfer
Permite transferarea mărfii dintr-o
gestiune în mai multe gestiuni, dintr-o
singură interfaţă şi cu o singură mişcare.

-permite selectarea gestiunilor în care se face transferul

transferă se trece manual cantitatea dorită

-pe coloana ‘Stoc’
este afişat stocul
maxim disponibil în
gestiunea din care se
transferă, iar pe
coloanele cu
gestiunile în care se

-permite copierea stocului maxim disponibil de transferat, în
gestiunea de destinaţie selectată; opţiunea este utilă în cazul în care
se selectează o singură gestiune de destinaţie; în cazul selectării mai
multor gestiuni, copierea se poate face în prima gestiune de destinaţie selectată
-permite preluarea cantităților de transferat în gestiunea
selectată din interfața de comenzi clienți; astfel, se vor
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selecta comenzile pentru care dorim să se transfere marfa, și vor fi preluate doar
produsele din comenzile respective, cu cantitățile aferente
-permite filtrarea pentru vizualizare doar a poziţiilor marcate spre
transfer
-permite alocarea automată
de numere de aviz pentru
documentele de transfer generate; opţiune posibilă doar în cazul în care este activată
numerotarea automată a avizelor: Administrare->Configurare
unitate→Numerotare→Avize

6.8. Bonuri de consum
Permite încărcarea bonurilor de consum.

-permite alocarea unei comenzi de
producţie consumului, în cazul în care este
activată urmărirea comenzilor de producţie: Administrare->Configurare unitate>General->Urmărire comenzi de producţie interne; folosind butonul ‘Avansat’ comanda
de producţie poate fi mai uşor găsită în catalog; comenzile de producţie trebuie încărcate
în prealabil în catalogul de comenzi de producţie (Vezi Cap.5.18)
-permite selectarea secţiei
primitoare; folosind butonul
‘Avansat’ secţia poate fi mai uşor găsită în catalog; secţiile trebuie încărcate în prealabil
în catalogul de secţii (vezi Cap. 5.17)
-permite selectarea gestiunii de ieşire

6.9. Autoconsum din comanda client
Permite autoconsumarea produselor dintr-o anumită comandă client, încărcată în
prealabil în meniul ‘Comandă client’ (vezi Cap. 6.17).
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-permite filtrarea comenzilor aferente
unui anumit agent, comenzilor dintr-o
anumită perioadă sau afişarea doar a
comenzilor închise

acestora sau după client

-permite ordonarea comenzilor client
după numărul comenzii, după data
-afişează detalii referitoare
la produsele aferente
comenzii selectate,
evidenţiindu-se cantitatea
totală comandată, şi
cantitatea de livrat; cele
două cantitătii nu coincid în
cazul în care s-a făcut o
autofactură parţială

-după
procesarea
comenzii,
cantitatea de
consumat este
completată
automat cu
cantitatea
rămasă din
comandă, însă
aceasta poate fi
modificată manual în cazul în care se doreşte consumarea parţială a cantităţii; în cazul în
care unul dintre produse nu are stoc suficient pentru a fi consumat, poziţia respectivă
apare pe un fundal roşu
-consumul generat automat se va regăsi în interfaţa ‘Bonuri de consum’ (Vezi Cap. 6.8)
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6.10. Autoconsum din gestiune
Permite autoconsumarea produselor dintr-o anumită gestiune.

-coloana ‘În consum’ este completată automat cu cantitatea maximă disponibilă în
gestiunea selectată, dar poate fi modificată în cazul în care se doreşte consumarea
parţială a cantităţii
-permite încărcarea spre consum doar a
produselor recepţionate pe o anumită factură
furnizor indicată
-permite setarea afişării doar a poziţiilor care au coloana ‘În
consum’ completată
-consumul generat automat se regăseşte în interfaţa ‘Bonuri de consum’ (Vezi Cap. 6.8)

6.11. Factura/ Aviz/ Bon casă
Permite înregistrarea facturilor emise către clienţi, având posibilitatea de a crea
numai factură, factură şi aviz, numai aviz sau bon de casă.

Formularul este compus din două secţiuni: antet şi detalii.
a) Antet
-facturile înregistrate primesc automat un cod de ieşire, care nu
se repetă în aceeaşi lună de lucru
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-permite selectarea tipului de document: factură şi aviz, numai
facură, numai aviz sau bon de casă
-numărul facturii poate fi introdus manual, sau se acordă automat
de aplicaţie în cazul în care este activată numerotarea automată a
facturilor: Administrare->Configurare unitate->Numerotare->Numerotare facturi
-numărul avizului poate fi introdus manual, sau se acordă
automat de aplicaţie în cazul în care este activată numerotarea
automată a avizelor: Administrare->Configurare unitate->Numerotare->Numerotare
avize; în cazul în care documentul introdus este un bon de casă numărul acestuia se
acordă automat şi este identic cu codul de ieşire al documentului
-data documentului se încarcă automat cu data curentă a
sistemului, având posibilitatea de a fi modificată manual sau
accesând calendarul; data facturii poate fi blocată pentru modificare accesând meniul
Administrare->Configurare unitate->Special->Nu modifica data facturii la adăugare
-după apăsarea tastei ‘Enter’ pe câmpul client,
se deschide catalogul de terţi şi se selectează
clientul dorit; în cazul în care este un client nou, acesta se poate introduce direct din
această interfaţă accesând butonul ‘Client/furnizor nou’, apelându-se astfel meniul
‘Catalog terti’ (vezi Cap. 5.11)
-se selectează agentul responsabil de livrarea
mărfii; câmpul este activ numai în cazul în care
este activată urmărirea agenţilor comerciali (Administrare->Configurare unitate>General->Urmărire agenţi comerciali); agenţii trebuie încărcaţi în prealabil în catalog
(vezi Cap. 5.11)
-se selectează gestiunea din care se descarcă
marfa
-se selectează comanda/contractul pe baza
căreia/căruia se face factura; câmpul este
activ numai în cazul în care este activată urmărirea comenzilor de la clienţi: Administrare
->Configurare unitate->General->Urmărire comenzi de la clienţi; aceste
comenzi/contracte trebuie încărcate în prealabil în catalog
-data scadenţei se completează automat în funcţie
de zilele scadente setate în meniul Administrare>Configurare unitate->Special->Zile scadente; în cazul în care în catalogul de terţi,
clientul selectat are setat un anumit număr de zile scadente, data scadentă a facturii va fi
calculată automat în funcţie de acest număr; data scadentă calculată automat de
aplicaţie poate fi modificată manual, selectându-se din calendar sau poate fi calculată la
un anumit număr de zile indicat
-permite setarea unui discount global oferit clientului, acesta
fiind evidenţiat, la listare, în ultima poziţie a facturii
-permite setarea facturii în valută, a valutei
şi a cursului aferent, care se preia automat
de pe site-ul BNR în cazul in care există o conexiune la internet; cursul trebuie actualizat
în prealabil accesând catalogul de valute (vezi Cap. 5.23); setarea facturii în valută poate
fi facută doar dacă este activat modul de lucru cu recepţii în valută în meniul
Administrare->Configurare unitate->Special->Recepţii şi facturi în valute
-se selectează tipul
livrării
-în cazul în care unitatea de lucru aplică
sistemul TVA la încasare, această opțiune
rămâne activată; dacă unitatea de lucru nu aplică sistemul
TVA la încasare, opţiunea nu este disponibilă; configurarea
unităţii în privinţa aplicabilităţii sistemului TVA la încasare se
face în meniul ‘Administrare->Configurare unitate ->4428’
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-se activează în cazul facturării de servicii intracomunitare

-în cazul în care factura este emisa în țară, informaţiile suplimentare ce trebuie introduse
pentru a putea fi întocmită declaraţia 394 sunt:
Tip partener:
1. persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania
2. personae neînregistrate în scopuri de TVA
3. persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în UE
(neîregistrate)
4. Persoane non-UE impozabile neînregistrate
-aplicația setează automat tipul partenerului în funcție de codul fiscal aferent clientului,
înregistrat în catalogul de terți; astfel dacă codul fiscal este cu RO, se va seta tipul
partenerului 1, iar dacă este fără RO se va seta tipul partenerului 2; în cazul în care este
un client extern trebuie selectat manual tipul partenerului
Tip operaţiune:
L: livrări; în cazul livrărilor de telefoane mobile, microprocesoare, console de
jocuri, tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică de 22 500 lei(valoare factură; facturile
care conţin aceste produse şi au valoare mai mare de 22 500 lei sunt facturi cu taxare
inversă de tip V), acestea vor fi indicate şi defalcate separat pe cote de TVA; declaraţia
394 conţine un nomenclator de coduri pentru aceste produse, coduri ce vor fi corelate cu
cele introduse în sistemul Classoft; astfel, defalcarea pe coduri şi cote de TVA va fi făcută
automat. Începand cu 1 ianuarie 2017, vânzările către persoane fizice se declară detaliat
indiferent de valoare.
V: livrări cu taxare inversă: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase,
masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică,
certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile*,
microprocesoare*, console de jocuri*, tablete PC* şi laptopuri*(*cu valori mai mari de 22
500 lei/factură); în cazul acestora trebuie indicată şi cota de TVA, pentru a putea defalca
livrările pe cote
LS:livrări regim special: agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă,
obiecte de colecție și antichități
-aplicația setează automat tipul operațiunii L, acesta fiind cazul cel mai întâlnit, și doar
dacă este cazul trebuie modificat
b) Detalii
-după apăsarea tastei ‘Enter’ pe câmpul produs gol, se deschide catalogul de produse, se
selectează produsul dorit, sau, în cazul în care acesta nu se regăseşte în catalog se poate
adăuga direct din această interfaţă accesând butonul ‘Produs nou- Catalog’ (vezi Cap.
5.4); dacă factura este în
valută, după trecerea cantităţii,
aplicaţia calculează automat
preţul de vânzare în lei pornind
de la cel în valută
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-o nouă poziţie se adaugă folosind tasta ‘F2’
-ştergerea unei înregistrări se face folosind tasta ‘F3’
-totalul documentului poate fi vizualizat folosind tasta
‘F4’

-utilizând tasta ‘F5’,
pot fi vizualizate
detalii referitoare la
preţul produsului,
setat în prealabil în
catalogul de produse,
având posibilitatea de
a-l schimba direct din
această interfaţă

-setarea periodei de garanţie oferite
produsului se face utilizând tasta ‘F7’; pe
baza garanţiilor acordate se generează
‘Situaţia garanţiilor la o dată precizată’
(vezi Cap. 8.27)

-tasta ‘F8’ permite calcularea automată a
procentului de discount acordat, pornind din
valoarea introdusă
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-includerea de majorare sau reducere de preţ
se face cu ajutorul tastei ‘F9’; reducerea se
poate aplica global pentru toate poziţiile sau
doar pentru poziţia curentă; procentul de
reducere trebuie introdus negativ

-prin accesarea tasteti ‘F11’, poate fi
vizualizat ultimul preț la care s-a vândut
produsul pe care suntem poziționați,
către clientul selectat, având posibilitatea
de a fi preluat automat în factură; în
cazul în care factura emisă este în
valută, va fi preluat ultimul preț de
vânzare în valută

-permite setarea unui șofer/delegat responsabil cu livrarea mărfii şi trecerea anumitor
observaţii care apar pe factura listată; şoferii trebuie încărcaţi în prealabil în catalogul de
şoferi (Vezi Cap. 5.15)
- permite
vizualizarea
numărului total de poziţii de pe factura emisă, precum şi valoarea fără TVA a acestora,
TVA-ul aferent şi valoarea totală
-opţiune activată automat în cazul în care factura este
încasată cu bon fiscal
-poziţiile cu cota de TVA egală cu 0 sunt evidenţiate în detalii pe
fundal verde
-după introducerea tuturor poziţiilor de pe factură şi
accesarea butonului 'Salvarea datelor pe SQL server’
se poate opta pentru încasarea pe loc a facturii client

-în cazul în care se optează
pentru încasarea pe loc a
facturii, se selectează tipul
documentului de încasare:
chitanţa în cazul unităţilor care
aplică comerţ cu ridicata, sau
bon fiscal în cazul unităţilor care
aplică comerţ cu amănuntul;
datele facturii sunt preluate
automat, rămânând de
completat doar numărul
documentului de încasare;
acesta poate fi alocat automat
de aplicaţie în cazul în care este
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activată numerotarea automată a chitanţelor: Administrare->Configurare unitate>Numerotare->Chitanţe
-permite listarea facturii efectuate, având posibilitatea de a selecta unul din
modelele de factură existente, modele ce pot fi personalizate în funcție de
cerinţele clienţilor (cu sigle ale firmei de exemplu)

-permite selectarea modelului de factură dorit
pentru listare

-permite selectarea modelului de factură tipizat; după
poziţionarea pe modelul dorit, o previzualizare a acesteia este
afişată în partea dreapta-pentru facturile în lei poate fi selectat formatul A4, modelul
clasic, modelul alternativ, modelul color, sau modelul în format A5; factura A4 formular
pretipărit se foloseşte în cazul în care se utilizează un cotor de facturi tipizate care se
listează la o imprimantă cu ace, astfel fiind tipărite doar datele facturii; dacă la salvarea
documentului s-a optat pentru încasarea pe loc a facturii, este activă şi folosirea
modelului A4 clasic cu chitanţă, astfel factura şi chitanţa fiind listate pe o singură coala
A4; în cazul facturilor în valuta se selectează modelul A4 export, activându-se opţiunea
‘cu TVA’ dacă este cazul, iar în cazul facturilor proforme se selecteaza modelul A4proformă; facturile proforme este indicat sa se faca din interfata ‘Comanda client’ (Vezi
Cap. 6.17), astfel marfa nefiind scăzută de pe stoc

-în cazul selectării facturării rapide, se apelează automat
modelul de factură clasic, în format A4
-permite listarea avizelor, fiind activ doar în cazul în care tipul facturii este
‘Factură şi aviz’ sau ‘Numai aviz’
-permite listarea certificatului de garanţie, în cazul în care
produselor li s-au acordat o perioadă de garanţie utilizând tasta ‘F7’
-opțiunea devine activă numai în cazul în care tipul documentului
este ‘Factură şi aviz’ sau ‘Numai aviz’ şi reprezintă un transfer de
marfă către o gestiune cu amănuntul
-permite listarea bonurilor de casă în cazul facturilor încasate cu
bon de casă; în prealabil trebuie efectuată legătura programului cu
casa de marcat
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-opţiunea se utilizează în cazul în care factura/bonul efectuat
are şi o poziţie cu minus, o stornare a unui produs vândut în
prealabil; valoarea totală a bonului trebuie să fie pozitivă
pentru a putea fi listat la casa de marcat; în prealabil trebuie efectuată legătura cu casa
de marcat
-permite listarea sau transmiterea pe email a mai multor facturi

-permite selectarea/deselectarea tuturor documentelor înregistrate în luna de
lucru selectată
-permite setarea numărului de copii pentru listare a facturilor
selectate în prealabil
-permite listarea facturilor selectate

unitate→Online→Configurare Email

-permite transmiterea pe email a facturilor
selectate; în prealabil trebuie efectuate setările de
email în interfata Administrare→Configurare

-permite căutarea și vizualizarea facturilor introduse
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-permite afișarea doar a documentelor efectuate
pe stația de lucru cu prefixul indicat; implicit este
setat prefixul stației de lucru curente
-permite vizualizarea produselor existente pe factura selecționată

-permite selectarea unei
singure gestiuni, astfel fiind
afișate doar facturile emise din gestiunea respectivă

-permite setarea ordonarii facturilor după numărul de factură caracter sau numeric, după
id-ul documentului, după client, după dată sau după număr de aviz
- permite
vizualizarea
notei
contabile
generate
automat în
contabilitate în
interfaţa ‘Facturi/
avize clienţi’; contarea documentului se face în funcţie de conturile setate fie în catalogul
de gestiuni, fie în catalogul de produse; nota contabilă poate fi listată accesând butonul
‘Tipărire notă’; după închiderea notei contabile aferenta facturii, este afișată și nota
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contabilă pentru descărcarea de gestiune; nota de descărcare de gestiune este globală,
fiind aferentă tuturor documntelor emise în cursul lunii de lucru (facturi, avize, bonuri);
această notă este generată în interfața ‘Note simple’, și are denumirea ‘DESC*GEST’

-permite vizualizarea soldului unui cont la o dată specificată
-permite vizualizarea soldului clientului căruia i s-a emis factura; astfel se poate
înregistra încasarea acestuia direct din această interfaţă apelându-se meniul
‘Încasări facturi’ (vezi Cap. 7.9)
-permite vizualizarea facturilor şterse
-permite convertirea avizului în factură; opţiunea este activă doar în
cazul în care tipul documentului este ‘Numai aviz’; astfel documentului
îi va fi alocat un număr de factură, iar nota contabilă transmisă automat se modifică
-permite convertirea unui bon fiscal în factură; opţiunea este activă
numai în cazul în care tipul documentului este ‘Bon de casă’;
-după alegerea clientului pentru care se face factura,
se setează modul de încasare a acesteia: cash sau
prin card bancar; valoarea bonurilor convertite
trebuie scăzută din monetarul zilei

gestiune

-permite vizualizarea şi listarea unei facturi dintr-o perioadă
anterioară lunii de lucru curente, sau dintr-o lună de lucru închisă în
-permite stornarea automată a unei facturi

6.12. Autofacturare din avize
Permite autofacturarea unuia sau mai multor avize încărcate în prealabil în
interfaţa ‘Factură/aviz/bon casă’ (Vezi Cap. 6.11).
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-după selectarea gestiunii şi a clientului, sunt afişate toate avizele nefacturate aferente
clientului, având posibilitatea de a factura unul sau mai multe avize cu o singură mişcare
-permite filtrarea doar a avizelor dintr-o
anumită perioadă, aferente gestiunii şi
clientului selectat
-permite selectarea tuturor avizelor afişate
-permite deselectarea tuturor avizelor selectate
-permite vizualizarea soldului clientului selectat
-după accesarea butonului ‘Facturez/Arhivez
avizele selectate’, se completează numărul
facturii, data acesteia şi date referitoare la
şofer/delegat dacă este cazul; numărul facturii
este completat automat dacă este activată
numerotarea automată a
facturilor:Administrare->Configurare unitate>Numerotare->Facturi; data facturii se
completează automat cu data sistemului, dar
poate fi modificată manual dacă este cazul
-factura aferentă avizelor se regăseşte în interfaţa ‘Factură/Aviz/Bon casă’ (Vezi Cap.
6.11)

6.13. Autofacturare sau autoavizare din comanda client
Permite autofacturarea sau autoavizarea comenzilor client încărcate în prealabil în
interfaţa ‘Comandă client’ (Vezi Cap. 6.17).

-permite filtrarea pentru
vizualizare numai a comenzilor
client aferente unui anumit
agent, unui anumit client sau
doar afişarea comenzilor închise
-permite filtrarea doar a comenzilor
dintr-o anumită perioadă sau doar a
comenzilor care urmează să fie închise
într-o anumită perioadă
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-permite ordonarea comenzilor client după
numărul acestora, după dată, după client

sau după agent

-permite selectarea gestiunii de
descărcare
-afişează detalii
referitoare la produsele
aferente comenzii
selectate, evidenţiinduse cantitatea totală
comandată, şi
cantitatea de livrat; cele două cantităţi nu coincid în cazul în care s-a făcut o autofactură
parţială
-afişeaza facturi emise
pentru comanda
selectată, având
posibilitatea de a
vizualiza aceste facturi
accesând butonul ‘Info
Factură/Aviz/Bon’
-permite vizualizarea soldului clientului selectat
-permite selectarea tipului de document care
urmează să fie generat pe baza comenzii: factură,
aviz sau bon fiscal
-cantitatea de livrat este completată automat cu cantitatea ramasă de livrat din
comandă, însa aceasta poate fi modificată manual în cazul în care se doreşte livrarea
parţială a cantităţii; în cazul în care unul dintre produse nu are stoc suficient pentru a fi
livrat, poziţia respectivă apare pe un fundal roşu; aceste poziţii pot fi anulate accesând
butonul ‘Anulează poziţiile roşii’

-se completează numărul documentului,
data acestuia, şi opţional date
referitoare la şofer/delegat sau
observaţii; numărul documentului se
completează automat dacă este activată
numerotarea automată a documentelor:
Administrare->Configurare unitat>Numerotare; data documentului se
completează automat cu data
sistemului, dar poate fi modificată dacă
este cazul
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-documentul generat se regăseşte în interfaţa ‘Factură/Aviz/Bon casă’ (vezi Cap. 6.11)

6.14. Factura de penalizare
Permite emiterea
automată a unei facturi de
penalizare pentru încasările
care s-au efectuat după
depășirea datei scadente.
Calculul penalizării se face în
funcţie de procentul de
penalizare setat în meniul
Administrare->Configurare
unitate->General->Procent
pentru facturile de penalizare.
Factura emisă se regăseşte în
interfaţa ‘Factură/Aviz/Bon
casă’ (Vezi Cap. 6.11).

6.15. Autofacturare din predări (lotizare)
Permite autofacturarea din predări tip touchscreen, opţiune ce este prevăzută doar
în cazul unităţilor care au implementat sistemul de lotizare (HACCP).

-permite filtrarea predărilor aferente
unui anumit agent şi/sau unui anumit
client
-permite filtrarea loturilor dintr-o
anumită perioadă
-permite setarea ordonării
predărilor după numărul
documentului, după dată, după
client sau după agent
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-permite setarea gestiunii de
descărcare în cazul creării de
factură sau aviz, sau a gestiunii
de transfer în cazul creării de
transfer
-permite selectarea tipului de
document care urmează să fie
generat pe baza predării: factură,
aviz sau transfer
-documentele generate se regăsec în interfaţa ‘Factură/Aviz/Bon casă’ (Vezi Cap. 6.11) în
cazul creării de factură sau aviz, sau în interfaţa ‘Bonuri de transfer’ (Vezi Cap. 6.6) în
cazul creării de transfer

6.16. Centralizare predări (lotizare)

Pemite vizualizarea centralizată a predărilor
tip toschscreen, opţiune ce este prevăzută doar în
cazul unităţilor care au implementat sistemul de
lotizare (HACCP).

specificată sau dintr-o perioadă specificată

-permite filtrarea loturilor dintr-o zi

-permite filtrarea unui singur lot
-permite filtrarea doar a lotului/loturilor din gestiuni
indicate

6.17. Comandă client
Permite încărcarea comenzilor clienţi, care pot fi apoi autofacturate (Vezi Cap.
6.13), autoavizate (Vezi Cap. 6.13) sau autoconsumate (Vezi Cap. 6.9).
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-permite autofacturarea unui avans în RON pentru comanda
efectuată
-se introduc datele facturii: gestiune
de descărcare, numărul facturii, data
acesteia şi opţional date referitoare
la şofer/delegat, observaţii; numărul
facturii este alocat automat dacă
este activată numerotarea automată
a facturilor: Administrare>Configurare unitate->Numerotare>Numerotare facturi; data facturii se
completează automat cu data
sistemului, dar poate fi modificată
manual dacă este cazul

6.18. Monitorizarea comenzilor către furnizori (din comenzi clienţi)
Permite
monitorizarea
necesarului de
marfă de
comandat de
la furnizor, în
funcţie de
comenzile
clienţi
încărcate.

-permite filtrarea pentru afişare doar a poziţiilor
necomandate de la furnizor, doar a celor comandate, sau
a tuturor poziţiilor
-permite filtrarea pentru afişare doar a comenzilor nefinalizate, doar
a celor finalizate, sau a tuturor comenzilor

-permite filtrarea comenzilor dintr-o anumită
perioadă, aferente unui anumit agent, client,
sau care conţin un anumit produs indicat
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-oferă informaţii referitoare la cantitatea
comandată de client, cantitatea livrată şi
cantitatea rămasă de livrat

6.19. Monetar
Permite încărcarea monetarului în
cazul unităţilor cu amănuntul.
-numărul monetarului este alocat
automat în cazul în care este activată
numerotarea automată a monetarelor:
Administrare->Configurare unitate>Numerotare
-numărul bonurilor fiscale este o
informație necesară în declarația 394,
acesta regăsindu-se în raportul Z listat
din casa de marcat; din acest număr se
exclud bonurile care reprezintă încasări
pentru facturi
-permite încărcarea dintr-o singură interfață a unui monetar pe care există
mai multe cote de TVA și/sau mai multe tipuri de încasări: cash, card, tichet;
contul de venit este preluat automat la nivel de gestiune dacă este un cont
predefinit în catalogul de gestiuni; conturile de încasare cash și card sunt
preluate automat dacă sunt setate în meniul ‘Administrare->Configurare
unitate->Special’

-permite vizualizarea notei contabile generate automat
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6.20. Modul service
Modul prevăzut doar pentru unităţile service, implementarea acestuia făcându-se
de către echipa Classoft.

6.21. Modul restaurant / fast-food
Modul prevăzut doar pentru unităţile de restaurant/fast-food, implementarea
acestuia făcându-se de către echipa Classoft.
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7. Meniul ClassContSQL
7.1. Note contabile simple / predefinite
Permite introducerea notelor
contabile simple/predefinite precum
a celor de salarii, amortizări, etc. În
cazul în care este activată generarea
automată a notelor contabile, în
catalogul de ‘Note contabile’ se vor
regăsi şi notele de consum, de
predare, de transfer, de descărcare
gestiune, notele de închidere sau
notele generate din modulul Visual
ClassSal şi Visual ClassMFix.
După accesarea butonului
‘Adaug’, poate fi preluată o notă
predefinită compusă, în cazul în care
aceasta a fost încărcată în prealabil
în catalog (vezi Cap. 5.21). În detalii,
înregistrările contabile se adaugă cu
ajutorul tastei F2 şi se şterg cu
ajutorul tastei F3.
Căutarea unei note
contabile poate fi făcută
folosind ordonarea acestora fie
după notă, fie după dată. În
cazul în care se doreşte afişarea
doar a notelor contabile
înregistrate pe staţia prezentă
de lucru, se activează acest
filtru. Dacă se ştie numărul
exact al notei contabile, acesta
se introduce în câmpul ‘Numai
nota’, şi va fi afişata doar nota
cu numărul respectiv.

Căutarea se poate face şi cu ajutorul săgeţilor de parcurgere. În acest caz se pot
activa filtre pentru vizualizarea tuturor documentelor, doar a celor introduse manual sau
doar a celor generate automat.
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7.2. Banca – casa integrată RON

Permite introducerea tuturor tipurilor de documente financiare în lei dintr-o singură
interfaţă: alte plăţi/încasări (vezi Cap. 7.13), plăţi lei(vezi Cap. 7.4), încasări lei(vezi Cap.
7.9). Se selectează întâi contul şi apoi se introduc înregistrările.
-permite stingerea biletelor la ordin/cec-urilor în cazul urmăririi contabile a
acestora
Se selectază
tipul biletului, către
furnizor sau de la
clienţi, se
selectează terţul, se
selectează biletul
pentru stingere iar
după afişarea
detaliilor acestuia se
introduce data, nota
contabilă şi se
salvează. Nota
contabilă pentru
această înregistrare
se va regăsi în
meniul ‘Alte
plăţi/Alte încasări’.
-permite detectarea automată a terţilor care pot fi compensați şi afişează suma
maximă care poate fi compensată
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-permite
bifarea
automată a
tuturor poziţiilor
-permite
debifarea
automată a
tuturor poziţiilor
bifate
-permite
bifarea
automată a
facturilor scadente
-permite
bifarea
automată a

facturilor nescadente
Se selectează terţul, se selectează facturile pentru compensare, se introduce şi se
repartizează valoarea de compensat, se introduce data compensării şi se salvează. Notele
contabile generate se regăsesc în meniul ‘Plăţi facturi’, respectiv în meniul ‘Încasări lei’,
înregistrările efectuându-se print-un cont indicat, acesta fiind în general contul 581.
-permite încasarea/plata la nivel de grupă de terț; grupele de terți trebuie
încărcate în prealabil in meniul ‘Cataloage→Grupe Terti’ (Vezi Cap. 5.12);
astfel, chiar dacă un terț este încărcat de mai multe ori în catalogul de
terți pentru a putea fi urmărit separat la nivel de magazin/filială, acesta
poate fi plătit/încasat global
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7.3. Facturi furnizori

Permite
înregistrarea notelor
contabile de tip facturi
furnizor. Dacă este setată
generarea automată de
notă contabilă la recepţie,
aceasta se va regăsi în
acesta interfaţă. Pentru
introducerea unei facturi
furnizor numai în
contabilitate, o factură de
prestări servicii de
exemplu, aceasta se
introduce manual,
parcurgând fiecare câmp.

Data facturii şi data scadenţei pot fi introduse ori manual, ori
selectându-se din calendar.
Pe câmpul furnizor, după apăsarea tastei ‘Enter’, se deschide
catalogul de terţi şi se selectează terţul dorit. În cazul în care terţul
nu se află încă în catalog, poate fi introdus direct din această
interfaţă apăsând butonul ‘Client/furnizor nou’. Astfel se deschide
exact interfaţa din meniul ‘Catalogul de terţi’ şi se introduce noul
terţ (vezi Cap. 5.14).

Dacă factura este în valută, se activează această opţiune,
se introduce valoare în valută, se selectează valuta şi se
introduce cursul valutei. Cursul poate fi introdus manual sau
preluat automat accesând butonul ‘Curs istoric BNR online’.

Se selectează destinaţia facturii şi tipul de intrare, iar
dacă factura este în valută se
selectează şi tipul intrării
intracomunitare.
Se introduce baza facturii
pentru fiecare cotă de TVA, şi în
funcţie de aceasta se calculează
automat TVA-ul. În cazul în care
factura este în valută se
calculează automat valoare în lei, pornind de la cea în valută. Dacă valoarea facturii este
scutită sau neimpozabilă, aceasta se trece în aceste câmpuri, în funcţie de caz. În funcţie
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de situaţie, se activează opţiunile ‘Taxare inversă’, ‘Servicii intracomunitare’ sau
‘Obligativitate plată taxă’.
În cazul în care unitatea de lucru aplică sistemul TVA la încasare,
această opţiune rămâne activată indiferent dacă furnizorul aplică TVA la
încasare sau nu. În cazul în care unitatea de lucru nu aplică sistemul TVA la încasare,
opţiunea se activează doar dacă furnizorul aplică sistemul TVA la încasare.
Dacă opţiunea ‘TVA la încasare’ este activată, înregistrarea se face pe contul de
TVA neexigibil 4428, care trebuie să aibă obligatoriu analitice, pentru a putea avea o
evidenţă separată a TVA-ului neexigibil aferent furnizorilor, respectiv clienţilor. Analiticele
recomandate sunt 4428.F- TVA neexigibil furnizori, respectiv 4428.C-TVA neexigibil
clienţi. TVA-ul aferent facturilor furnizor cu TVA la încasare va deveni exigibil doar în
momentul în care se înregistrează plata facturii. Programul genereză automat închiderea
acestuia după ce detectează plata facturii, accesând meniul ‘ClassContSQL->Închiderea
automată a TVA-ului la încasare (4428)’. În cazul în care nu se activează ‘TVA la
încasare’, factura se înregistrează pe contul de TVA deductibil 4426. Configurarea unităii
în privinţa aplicabilităţii sistemului TVA la încasare se face în meniul ‘Administrare>Configurare unitate->4428’ .
-la introducerea facturilor de la furnizori interni, se selectează informațiile necesare
pentru întocmirea declaraţiei 394: tipul partenerului, tipul operaţiunii şi, în cazul
selectării operaţiunii ‘N’, tipul documentului
Tip partener:
1. persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România
2. persoane neînregistrate în scopuri de TVA
3. persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în UE
(neîregistrate)
4. persoane non-UE impozabile neînregistrate
-pentru fiecare factură recepţionată de la un partener de tip 1 trebuie identificată starea
partenerului privind TVA-ul la încasare la data documentului
-pentru a automatiza această operaţie, exista posibilitatea de identificare
automată folosind serverele Classoft care detectează automat din bazele de
date proprii starea partenerului la o dată precizată; acest serviciu este
gratuit pentru clienţii Classoft care au încheiat un contract de actualizare şi
este achitat la zi; serviciul nu este 100% garantat, fiind dependent de publicarea datelor
necesare pentru prelucrare pe site-ul ANAF; pentru clienţii care nu au încheiat un
contract de actualizare, acest serviciu va fi dezactivat, clientul având posibilitatea să
consulte manual site-ul ANAF sau să încheie un contract de actualizare; prin acest
serviciu se pot detecta documentele de tip ‘A’ sau ‘AI’, garantând o corectitudine crescută
a informaţiilor introduse, mai ales în cazul furnizorilor care în perioada de raportare îşi
schimbă starea de TVA la încasare; în cazul acestora, în declaraţia 394 se vor declara
separat pe cote de TVA valorile pentru ambele stări
Tip operaţiune:
A (doar pentru tip partener 1): achiziţii; în cazul achiziţiilor de telefoane
mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică
de 22 500 lei(facturi fără taxare inversă), acestea vor fi indicate şi defalcate separat pe
cote de TVA; declaraţia 394 va conţine un nomenclator de coduri pentru aceste produse,
coduri ce vor fi corelate cu cele introduse în sistemul ClassoftSQL; astfel, defalcarea pe
coduri şi cote de TVA va fi facută automat pentru ClassoftSQL (pentru Visual ClassCont
această operaţie se va face manual; recomandăm clienţilor utilizatori ai aplicaţiei Visual
ClasCont, respectiv Visual ClasGest, care operează un număr mai mare de facturi pe
aceste coduri speciale, să facă trecerea către aplicaţia ClassoftSQL)
AI(doar pentru tip partener 1): achiziţii de la persoane impozabile care aplică
TVA la încasare; achiziţiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri,
tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică de 22 500 lei sunt tratate la fel ca în cazul
operaţiunilor de tip ‘A’
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C (pentru tip partener 1, 3 sau 4): achiziţii cu taxare inversă: cereale şi plante
tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu
efect de seră, energie electrică, certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii,
telefoane mobile*, microprocesoare*, console de jocuri*, tablete PC* şi laptopuri*(*cu
valori mai mari de 22 500 lei/factură)
N (doar pentru tip partener 2 inclusiv persoane fizice): achiziţii de
bunuri/servicii pentru care au fost primite facturi/borderouri de achiziţie; în cazul
selectării tipului de operaţiune ‘N’, trebuie selectat şi tipul de document:
1. Facturi
2. Borderouri de achiziţie
3. File/carnete de comercializare
4. Contracte
AS (doar pentru tip partener 1): achiziţii regim special (agenţii de turism,
bunuri second hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi)
În detalii sunt completate implicit conturile creditoare şi cel de TVA, fiind necesară
doar introducerea contului debitor de marfă sau cheltuială. Valorile sunt preluate din
antet. Câmpul ‘Articol’ se completează doar în cazul unităţilor de lucru bugetare.

În cazul în care baza facturii trebuie repartizată pe mai multe conturi, această
operaţie se va face manual. O poziţie nouă în detalii se adaugă folosind tasta ‘F2’, iar
ştergerea unei poziţii se face folosind tasta ‘F3’.
După introducerea facturii, este posibilă introducerea notei contabile de
plată a acesteia direct din această interfaţă, accesând butonul ‘Sold terţ’. Astfel
se deschide aceeaşi interfaţă din meniul ‘Plăţi facturi’ (vezi Cap. 7.4).

7.4. Plăţi facturi furnizor RON
Permite încărcarea notelor contabile
de tip plată a facturilor furnizor în lei.
Folosind tasta <F4> pe câmpul ‘Factură’ din
detaliile machetei, aplicaţia generează lista
facturilor furnizor în sold, având posibilitatea
de a selecta o singură factură din lista sau de
a repartiza suma pe mai multe facturi.
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În cazul în care suma se repartizează pe o singură factură, aceasta va fi selectată
din listă, iar datele acesteia se încarcă automat. Dacă plata pentru factura respectivă este
parţială, valoarea va fi modificată manual.

În cazul repartizării sumei pe mai multe facturi, suma se introduce în câmpul
‘Valoare de repartizat’ şi aceasta se va repartiza pe facturile selectate în prealabil.
Facturile scadente apar pe fond alb iar cele nescadente pe fond verde.
-permite selectarea
automată a tuturor
poziţiilor
-permite
deselectarea
automată a tuturor
poziţiilor bifate
-permite selectarea
automată a facturilor
care au soldul mai
mic decât 0.2; această
opţiune este utilă în cazul
stingerii rămăşitelor de
facturi
-permite selectarea
automată a facturilor
scadente
-permite selectarea
automată a facturilor
nescadente
-dacă plata se face pentru o factură pentru care s-a înregistrat un bilet la ordin,
în cazul urmăririi extracontabile a acestora, se poate edita starea biletului direct
din această interfaţă
-dacă înregistrarea efectuată reprezintă un bilet la
ordin sau un cec, în cazul urmăririi contabile a
acestora, se activează această opţiune şi se
introduce data scadentă
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7.5. Plăţi facturi furnizor valută
Permite încărcarea notelor contabile de
tip plată a facturilor furnizor în valută.
Folosind tasta <F4> pe câmpul ‘Factură’ din
detaliile machetei, aplicaţia generează lista
facturilor furnizor în sold. În cazul facturilor în
valută, plata nu se poate repartiza pe mai
multe facturi datorită diferenţei de curs
valutar, care diferă de la o factură la alta.
După selectarea facturii pentru plată,
datele şi soldul acesteia se încarcă automat.
În cazul în care se face o plată parţială, se
modifică manual suma de plată. Cursul de
schimb poate fi preluat automat accesând
butonul ‘Curs istoric BNR ONLINE’, în funcţie
de acesta generându-se şi diferenţa de curs
valutar.

După introducerea notei de plată
factură în valută, aplicaţia generează
automat nota contabilă pentru diferenţa
de curs valutar.

În cazul în care diferenţa de curs este
favorabilă se generează o notă contabilă de tip
‘Alte încasări’, iar în cazul în care aceasta este
nefavorabilă, se generează o notă contabilă de tip
‘Alte plăţi’.
Pentru ca această notă sa fie corectă,
factura care se plătește trebuie să fie reevaluată
dacă este din luni precedente. Pentru reevaluarea
lunară a facturilor furnizor în valută care nu se
plătesc în lună, se accesează meniul ClasCont>Reevaluarea lunară a creanţelor şi datoriilor în
valută la cursul BNR (vezi Cap. 7.16).
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7.6. Chitanţe fiscale furnizor (bonuri fiscale)

Permite înregistrarea
facturile/bonurile fiscale
care îndeplinesc condiţiile
unei facturi simplificate,
acestea fiind incluse în
declaraţia 394. Orice alt tip
de bon fiscal pentru care nu
se deduce TVA se introduce
în interfaţa ‘Alte plăţi’. După
introducerea informaţiilor
din antet, notele contabile
din detalii se generează
automat, fiind astfel
necesară doar introducerea
contului debitor.

-în cazul selectării facturii simplificate, devine activă
verificarea furnizorului privind aplicarea TVA-ului la
încasare

7.7. Bilete la ordin/CEC-uri emise către furnizori (varianta extracontabilă)
Aplicaţia permite urmărirea
biletelor la ordin sau a cec-urilor
emise către furnizori prin două
metode: contabil sau
extracontabil. Dacă se optează
pentru metoda extracontabilă, se
încarcă biletele la ordin/cec-urile
şi pe baza acestora se generează
situaţia ‘Cash flow previzionar
pentru bilete/cec-uri(model
extracontabil)’(vezi Cap. 9.27).
Urmărirea biletelor şi cecurilor extracontabil este o opţiune
păstrată pentru continuitate, dar
este recomandată urmărirea
contabilă a acestora.
- permite căutarea unui bilet la ordin/CEC încărcat, căutarea făcându-se la
nivel de factură
- după identificarea BO/CEC-ului dorit, pot fi modificate fie datele acestuia,
fie starea lui; în cazul în care BO/CEC-ul a fost plătit se activează această
opţiune şi se înregistrează data efectuării plăţii; editarea stării unui BO/CEC
se poate face şi direct din meniul ‘Plăţi facturi’ (vezi Cap. 7.4.)
-permite adăugarea unui BO/CEC, această adăugare făcându-se la nivel de
factură, pentru o factură putând fi înregistrate maxim 10 BO/CEC-uri
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-permite ştergerea tuturor BO/CEC-uri înregistrare pentru o anumită
factură; dacă se doreşte doar ştergerea unuia dintre BO/CEC-urile
înregistrate pentru o factură, se accesează butonul ‘Modific’, şi se şterge
BO/CEC-ul dorit
-permite exportul în excel a tuturor BO/CEC-urilor înregistrate

7.8. Facturi / avize client

Permite înregistrarea
notelor contabile de tip facturi
client. Dacă este setată
generarea automată de notă
contabilă la facturare, aceasta
se regăsăşte în acestă
interfaţă. Pentru introducerea
unei facturi client numai în
contabilitate, aceasta se
introduce manual, parcurgând
fiecare câmp.

Data facturii şi data scadenţei pot fi introduse ori manual,
ori selectându-se din calendar.

Pe câmpul client, după apăsarea tastei ‘Enter’, se deschide catalogul de terţi şi se
selectează terţul dorit. În cazul în care terţul nu se află încă în catalog, poate fi introdus
direct din această interfaţă accesând
butonul ‘Client/furnizor nou’. Astfel se
deschide exact interfaţa din meniul
‘Catalogul de terţi’ şi se introduce noul
terţ (vezi cap. 5.11). Se introduce
valoarea fără TVA şi cota de TVA, pe
baza acestora calculându-se automat
sumele din detalii.
Dacă factura este în valută, se activeaza această opţiune, se
introduce valoarea în valută, se selectează valuta şi se
introduce cursul valutei. Pornind de la aceste date, se
calculează automat valoarea în lei. În funcţie de caz, se
activează opţiunea ‘Servicii intracomunitare’.
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-se selectează tipul
livrării

În cazul în care unitatea de lucru aplică sistemul TVA la încasare,
această opţiune rămâne activată. În cazul în care unitatea de lucru nu
aplică sistemul TVA la încasare, opţiunea nu este disponibilă.
Dacă opţiunea ‘TVA la încasare’ este activată, înregistrarea se face pe contul de
TVA neexigibil 4428, care trebuie să aibă obligatoriu analitice, pentru a putea avea o
evidenţă separată a TVA-ului neexigibil aferent furnizorilor, respectiv clienţilor. Analiticele
recomandate sunt 4428.F- TVA neexigibil furnizori, respectiv 4428.C-TVA neexigibil
clienţi. TVA-ul aferent facturilor client cu TVA la încasare va deveni exigibil doar în
momentul în care se înregistrează încasarea facturii. Programul genereză automat
închiderea contului 4428 după ce detectează încasarea facturii, accesând meniul
‘ClassContSQL->Închiderea automată a TVA-ului la încasare (4428)’. Dacă factura nu
este cu ‘TVA la încasare’, înregistrarea se face pe contul de TVA colectat 4427.
Configurarea unităţii în privinţa aplicabilităţii sistemului TVA la încasare se face în
meniul ‘Administrare->Configurare unitate->4428’ .
-în cazul în care factura este emisa în țară, informaţiile suplimentare ce trebuie introduse
pentru a putea fi întocmită declaraţia 394 sunt:
Tip partener:
1. persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în Romania
2. personae neînregistrate în scopuri de TVA
3. persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în UE
(neîregistrate)
4. Persoane non-UE impozabile neînregistrate
-aplicația setează automat tipul partenerului în funcție de codul fiscal aferent clientului,
înregistrat în catalogul de terț; astfel dacă codul fiscal este cu RO, se va seta tipul
partenerului 1, iar dacă este fără RO se va seta tipul partenerului 2; în cazul în care este
un client extern trebuie selectat manual tipul partenerului
Tip operaţiune:
L: livrări; în cazul livrărilor de telefoane mobile, microprocesoare, console de
jocuri, tablete, PC şi laptopuri cu valoare mai mică de 22 500 lei(valoare factură; facturile
care conţin aceste produse şi au valoare mai mare de 22 500 lei sunt facturi cu taxare
inversă de tip V), acestea vor fi indicate şi defalcate separat pe cote de TVA; declaraţia
394 conţine un nomenclator de coduri pentru aceste produse, coduri ce vor fi corelate cu
cele introduse în sistemul Classoft; astfel, defalcarea pe coduri şi cote de TVA va fi făcută
automat
V: livrări cu taxare inversă: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase,
masă lemnoasă, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, energie electrică,
certificate verzi, construcţii/terenuri, aur de investiţii, telefoane mobile*,
microprocesoare*, console de jocuri*, tablete PC* şi laptopuri*(*cu valori mai mari de
22500 lei/factură); în cazul acestora trebuie indicată şi cota de TVA, pentru a putea
defalca livrările pe cote
LS:livrări regim special: agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă,
obiecte de colecție și antichități
-aplicația setează automat tipul operațiunii L, acesta fiind cazul cel mai întâlnit, și doar
dacă este cazul trebuie modificat
În detalii, notele sunt generate automat, respectând regulile de contare specifice
documentului, fiind necesară doar introducerea contului creditor de venit. Valorile sunt
preluate din antet. Câmpul ‘Articol’ se completează în cazul unităţilor bugetare.
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În cazul în care baza facturii trebuie repartizată pe mai multe conturi, această
operaţie se va face manual. O poziţie nouă în detalii se adaugă cu ajutorului tastei ‘F2’,
iar ştergerea unei poziţii se face cu ajutorul tastei ‘F3’.
După introducerea facturii, este posibilă introducerea notei contabile de
încasare a acesteia direct din această interfaţă, accesând butonul ‘Sold terţ’.
Astfel se deschide aceeaşi interfaţă din meniul ‘Încasări facturi’ (vezi Cap. 7.9).

7.9. Încasări facturi client (LEI)
Permite încărcarea notelor
contabile de tip încasare în lei a facturilor
client.
Folosind tasta <F4> pe câmpul ‘Factură’
din detaliile machetei, aplicaţia generează
lista facturilor în sold, având posibilitatea
de a selecta o singură factură din lista
sau de a repartiza suma pe mai multe
facturi.

În cazul în care suma se repartizează pe o singură factură, aceasta va fi selectată
din listă, iar datele acesteia se încarcă automat. Dacă încasarea pentru factura respectivă
este parţială, valoarea va fi modificată manual.
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În cazul repartizării sumei pe mai multe facturi, suma se introduce în câmpul
‘Valoare de repartizat’ şi aceasta se va repartiza pe facturile selectate în prealabil.
Facturile scadente apar pe fond alb iar cele nescadente pe fond verde.
-permite selectarea
automată a tuturor
poziţiilor
-permite
deselectarea
automată a tuturor
poziiţilor selectate
-permite selectarea
automată a
facturilor care au
soldul mai mic decât 0.2;
această opţiune este utilă
pentru stingerea
rămăşitelor de facturi
-permite selectarea
automată a
facturilor scadente
-permite selectarea
automată a
facturilor
nescadente
-dacă încasarea se face pentru o factură pentru care s-a înregistrat un bilet la
ordin, în cazul urmăririi extracontabile a acestora, se poate edita starea
biletului direct din această interfaţă
-în cazul în care înregistrarea efectuată
reprezintă un bilet la ordin sau un cec,
în cazul urmăririi contabile a acestora,
se bifează această opţiune şi se introduce data scadentă; nota contabilă sugerată în acest
caz este 5113=4111

7.10. Încasări facturi clienţi ( VALUTĂ )
Permite încărcarea notelor contabile de tip
încasare a facturilor client în valută. Folosind tasta
<F4> pe câmpul ‘Factură’ din detaliile machetei ,
aplicaţia generează lista facturilor client în sold. În
cazul facturilor în valută, încasarea nu poate fi
repartizată pe mai multe facturi datorită diferenţei
de curs valutar, care diferă de la o factură la alta.
După selectarea facturii pentru încasare, datele şi
soldul acesteia se încarcă automat. În cazul în
care se face o încasare parţială, se modifică
manual valoarea de încasare. Cursul de schimb
poate fi preluat automat accesând butonul ‘Curs
istoric BNR ONLINE’, în funcţie de acesta
generându-se şi diferenţa de curs valutar.
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După introducerea notei de
încasare factură, aplicaţia generează
automat nota contabilă pentru diferenţa
de curs valutar.

În cazul în care diferenţa de curs este
favorabilă se generează o notă contabilă de tip
‘Alte încasări’, iar în cazul în care aceasta este
nefavorabilă, se generează o notă contabilă de
tip ‘Alte plăţi’.

7.11. Bilete la ordin / CEC-uri de la clienţi (varianta extracontabilă)
Aplicaţia permite
urmărirea biletelor la ordin sau
a cec-urilor emise către
furnizori prin două metode:
contabil sau extracontabil.
Dacă se optează pentru
metoda extracontabilă, se
încarcă biletele la ordin/cecurile şi pe baza acestora se
generează situaţia ‘Cash flow
previzionar pentru bilete/cecuri(model extracontabil)’(vezi
Cap. 9.25).
Urmărirea biletelor şi
cec-urilor extracontabil este o
opţiune păstrată pentru
continuitate, dar este
recomandată urmărirea
contabilă a acestora.
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- permite căutarea unui bilet la ordin/CEC încărcat, căutarea făcându-se la
nivel de factură
- după identificarea BO/CEC-ului dorit, pot fi modificate fie datele acestuia,
fie starea lui; în cazul în care BO/CEC-ul a fost plătit se selectează această
opţiune şi se înregistrează data efectuării plăţii; editarea stării unui BO/CEC
se poate face şi direct din meniul ‘Plăţi facturi’ (vezi Cap. 7.4.)
-permite adăugarea unui BO/CEC, această adăugare făcându-se la nivel de
factură, pentru o factură putând fi înregistrate maxim 10 BO/CEC-uri
-permite ştergerea tuturor BO/CEC-uri înregistrare pentru o anumită
factură; dacă se doreşte doar ştergerea unuia dintre BO/CEC-urile
înregistrare pentru o factură, se accesează butonul ‘Modific’, şi se şterge
BO/CEC-ul dorit
-permite exportul în excel a tuturor BO/CEC-urilor înregistrate

7.12. Monetar (încasări Z)
Permite
introducerea
monetarului zilnic.
Numărul bonurilor
fiscale este o informație
necesară în declarația
394, acesta regăsinduse în raportul Z listat din
casa de marcat. Din
acest număr se exclud
bonurile care reprezintă
încasări pentru facturi.
Generarea notei
contabile din detalii este
automatizată, fiind
necesară modificarea acesteia doar în cazul în care conturile sunt configurate cu analitice.
Numărul notei este generat automat de aplicaţie, cu seria şi numerotarea stabilită, dacă
s-a configurat această setare în prealabil în meniul ‘Administrare->Configurare unitate>Numerotare’.
-permite încărcarea dintr-o singură interfață a unui monetar pe care există
mail multe
cote de TVA și/sau mai
multe tipuri de încasare:
numerar, card sau tichet;
conturile de încasare cash
și card sunt preluate
automat dacă sunt setate
în meniul ‘Administrare>Configurare unitate>Special’
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7.13. Alte plăţi – încasări

Permite încărcarea de note contabile pentru operaţii de tip plăţi/încasări care nu au
legatură cu terţii. În cazul încasărilor se selectează tipul notei 'AI', iar în cazul plăţilor se
selectează tipul 'AP'. Dacă operaţiunea este în valută, se activează acest filtru, se
selectează simbolul valutei, se introduce valoare valutei şi cursul de schimb, care poate fi
introdus manual sau preluat automat accesând butonul ‘Curs istoric BNR online’. După
introducerea valorii în valută şi a cursului de schimb, valoarea în lei se calculează
automat.

Dacă nota contabilă introdusă reprezintă o dispoziţie de plată sau de încasare,
aceasta poate fi listată accesând butonul ‘Dispoziţie de plată/încasare’, nemafiind astfel
necesară achiziţionarea dispoziţiilor tipizate.
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7.14. Descărcare gestiune (371) global valoric
Descărcarea gestiunii
global valorice se aplică numai în
cazul unităţilor cu amănuntul.
Pornind de la notele contabile
existente (facturi furnizor, note
simple şi monetare) se
generează notele de descărcare
pentru contul 371 sau analiticele
acestuia. Descărcarea la nivel de
analitic (magazin) poate fi
efectuată corect doar dacă
există analitice corespunzătoare
pentru conturile: 371, 378
respectiv 607, 707 şi 4428. În
cazul în care există înregistrări
pe mai multe cote de TVA, se
generează câte o descărcare
pentru fiecare cotă. Nota
contabilă generată se regăseşte
în meniul ‘Note contabile simple’, având numărul ‘DGV*...’. După generarea descărcării,
aplicația afișează un raport detaliat de descărcare cu calculele efectuate şi formulele
folosite.

7.15. Definirea cursurilor de reevaluare ( BNR )

Permite definirea cursurilor valutare de
reevaluare conform Băncii Naţionale a
României. În funcţie de cursurile valutare
încărcate se calculează ulterior, automat,
diferenţele de curs valutar şi se generează
reevaluarea lunară a creanţelor şi a datoriilor
în valută (vezi cap. 7.16).

7.16. Reevaluarea lunara a creanţelor şi a datoriilor în valută la cursul BNR
Detectează automat creanţele şi datoriile în valută la şfâşitul lunii, iar pe baza
cursurilor de reevaluare încărcate în prealabil (vezi Cap. 7.15), calculează automat
diferenţele de curs valutar.
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Nota contabilă
de reevaluare
generată automat se
regăseşte în meniul
‘Note contabile
simple’, având
numărul *REEV*.
Fiecare poziţie din
detaliile notei face
referire la o anumită
factură, aceasta fiind
specificată în câmpul
‘Explicaţii’,
specificându-se
totodată şi metoda de
calcul a diferenţei de
curs valutar: (curs
factura-curs
reevaluare) * valoare factură.

7.17. Închiderea automata a TVA-ului la încasare (4428)
Programul permite închiderea automată a TVA-ului la încasare. Astfel, pentru toate
facturile furnizor care au fost înregistrate pe contul de TVA neexigibil 4428.F, şi pentru
care s-au înregistrat plăţi, se generează o notă contabilă de trecere pe contul de TVA
deductibil 4426. De asemenea, pentru toate facturile client care au fost înregistrate pe
contul de TVA neexigibil 4428.C, şi pentru care s-au înregistrat încasări, se generează o
notă contabilă de trecere pe contul de TVA colectat 4427. În cazul în care plata/
încasarea s-a efectuat cu un bilet la ordin/CEC, stingerea facturilor va avea loc doar în
momentul stingerii biletului la ordin/CEC-ului.

Nota contabilă generată se regăseşte în meniul ‘Note contabile simple’, având
numărul *Înch4428*. Pentru fiecare plată/încasare a facturilor cu TVA la încasare, se
generează o poziţie, sau mai multe dacă sunt mai multe cote de TVA, descărcându-se
TVA-ul proporţional. Ori de câte ori se revine la actualizarea datelor care afectează nota
de închidere a TVA-ului, se va repeta operaţia de închidere. Închiderea TVA-ului la
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încasare trebuie obligatoriu efectuată înainte de vizualizarea jurnalelor de cumpărături,
respectiv vânzări, şi înaintea efectuării declaraţiei 300.

7.18. Generare note închidere
Permite generarea automată a notelor
contabile de închidere pentru conturile de clasa
6 şi 7 (mai puţin contul 711) şi pentru TVA.
Nota generată automat se regăseşte la ‘Note
contabile simple’, având numărul *Note Înch*.
Există posibilitatea închiderii doar a conturilor
de venituri, doar a conturilor de cheltuieli sau
doar a conturilor de TVA, activând filtrele în
funcţie de caz. Dacă contul 121 este setat cu
analitice, acesta va fi trecut manual.
Ori de câte ori se revine la actualizarea datelor
care afectează nota de închidere, se va repeta
operaţia de generare note închidere.

7.19. Listare ordine de plată
Opţiune nefolosită în prezent datorită utilizării ordinelor de plată online, dar
pastrată pentru continuitate.
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8. Meniul Situaţii ClassGestSQL
8.1. Stocuri / inventar la sfârşitul lunii
Permite vizualizarea stocului/inventarului la sfârşitul lunii, având o multitudine de
posibilităţi de filtrare a produselor.

-permite selectarea situaţiei dorite: stoc sau invetar
-permite setarea ordonării produselor în raport, după cod sau după
denumire

produse

-permite filtrarea pentru vizualizare doar a produselor
de pe un anumit raft, setat în prealabil în catalogul de
-permite filtrarea pentru vizualizare doar a stocurilor
negative
-permite filtrarea pentru vizualizare şi a produselor
fără stoc, acest filtru având efect doar în cazul

selecţiei unei singure gestiuni

-reevaluarea stocurilor cu preţul de
stoc zero, la preţul de referinţă
(ultimul preţ de intrare) are doar caracter informativ; datele astfel obtinuţe nu pot fi
folosite în situaţii contabile; pentru a corecta stocurile cu preţ de stoc zero, se consultă
balanţa de gestiune
-permite vizualizarea situaţiei selectate
doar pentru un produs specificat
-permite vizualizarea situaţiei selectate
doar pentru o grupă de produse
specificată
- permite vizualizarea situaţiei selectate
doar pentru un cont de stoc specificat;
pentru a oferi informații reale, opțiunea este utilizabilă doar în cazul în care contarea
documentelor se face conform conturilor din catalogul de produse, nu de la nivel de
gestiune
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-permite setarea de filtre complexe
precum vizualizarea situaţiei selectate la
nivel de subgrupă/subgrupe de produse, doar pentru produse care conţin un anumit
fragment de cod sau denumire specificată

-permite
vizualizarea
situaţiei selectate doar la nivelul gestiunilor
selectate
-permite selectarea tuturor gestiunilor
-permite deselectarea gestiunilor
selectate

8.2. Stocuri / inventar pentru o zi precizată
Permite vizualizarea stocului/inventarului pentru
o zi precizată, având o multitudine de posibilităţi de
filtrare a produselor. Această situaţie functionează la
fel ca situaţia ‘Stoc/inventar la sfârşitul lunii’(vezi Cap.
8.1), diferind doar data la care se afişează situaţia:
‘sfârşitul lunii’, respectiv ‘o zi precizată’.

8.3. Stocuri / inventar pe loturi la sfârşitul lunii
Permite vizualizarea stocului/inventarului la sfârşitul lunii pentru gestiunile setate
cu evidenţă pe loturi. Această situaţie funcţionează la fel ca situaţia ‘Stoc/inventar la
sfârşitul lunii’(vezi Cap. 8.1), diferind doar raportul listat, acesta conţinând o coloană în
plus care face referire la lotul aferent produsului.

8.4. Consultare rapida stocuri / grupe / grafic evoluţii cantitative MODEL 1
Permite consultarea rapidă a stocului existent al unui produs, stocul fiind evidenţiat
pentru fiecare preţ de stoc în parte, dar şi vizualizarea unui grafic de evoluţie cantitativă
la nivel de produs şi tip de document (facturi/avize, transferuri, consumuri, recepţii,
predări).
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Produsele sunt organizate la nivel de grupă de
produse, iar pentru vizualizarea produselor dintr-o anumită
grupă, se apasă butonul +. Produsele pot fi grupate după
denumirea grupei sau după codul grupei.

-permite vizualizarea produselor din fiecare grupă
-afişează detalii ale produsului selectat, acestea fiind
preluate din catalogul de produse

-afişează preţul de referinţă (ultimul
preţ de intrare) şi grupele de preţuri
ale produsului, setate în prealabil în
catalogul de produse

-afişează stocurile existente ale
produsului selectat, acestea fiind
grupate la nivel de gestiune şi preţ
de stoc
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-graficul evoluţiei cantitative
afişează, la nivel de tip de
document selectat (facturi/avize,
consumuri, transferuri, recepţii,
predări) totalul cantităţii
ieşite/intrate (în funcţie de tipul
documentului selectat) la nivel de
lună, dar şi un total la nivel de
an; pot fi excluse din grafic
avizele fără factură; graficul
generat poate fi tipărit

8.5. Consultare rapidă stocuri / grupe / grafic evoluţii cantitative MODEL 2
Permite consultarea rapidă a stocului existent al unui produs, stocul fiind evidenţiat
pentru fiecare preţ de stoc în parte, dar şi vizualizarea unui grafic de evoluţie cantitativă
la nivel de produs şi tip de document (recepţii, facturi/avize, predări, transferuri,
consumuri). Situaţia este foarte asemănătoarea consultării rapide stocuri model 1 (vezi
Cap. 8.4), diferind metoda de afişare a produselor, acestea nemaifiind grupate la nivel de
grupă de produse, şi existenţa unor opţiuni suplimentare: info ultimul preţ de achiziţie,
istoric recepţii, comenzi către furnizori, comenzi de la clienţi. În plus, graficul evoluţiei
cantitative poate fi generat şi pe ani precendenţi, nu doar pe cel curent.

-permite filtrarea doar a produselor cu
stoc, doar a celor setate ca nefolosite,
sau doar a produselor dintr-o anumită
gestiune; o filtrare mai complexă se poate face folosind filtrele combinate: după
denumire, după cod, după grupă sau după subgrupă, acestea putând fi folosite simultan
-afişează detalii referitoare la
ultima achiziţie a produsului
selectat: denumirea furnizorului, numărul facturii, data
facturii şi preţul de achiziţie fără TVA
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-afişează istoricul recepţiilor produsului selectat, oferind
următoarele informaţii: id recepţie, data recepţie, cod şi denumire
furnizor, gestiunea de intrare, cantitatea recepţionată şi preţul de achiziţie în valută sau
lei, în funcţie de caz
-afişează detalii referitoare la comenzi către furnizori pentru produsul
selectat, care încă nu au sosit

- afişează detalii referitoare la comenzi de la clienţi pentru produsul
selectat, care sunt deschise

8.6. Evaluare stocuri în preţ vânzare RON ( conform catalog )
Permite evaluarea
stocurilor la preţul de
vânzare în RON setat în
catalogul de produse, având
diferite posibilităţi de filtrare
a produselor.
-permite listarea
etichetelor de raft
pentru produsele
filtrate

8.7. Evaluare stocuri în preţ vânzare VALUTĂ ( conform catalog )
Permite evaluarea stocurilor la preţul de vâzare în valută setat în catalogul de
produse, având diferite posibilităţi de filtrare a produselor. Situaţia este identică cu
‘Evaluare stocuri în preţ vânzare RON’ (vezi Cap. 8.6), diferind doar moneda în care sunt
evaluate stocurile.

8.8. Balanţa de gestiune ( fişă de magazie )
Balanţa de gestiune ţine evidenţa cantitativă şi cronologică a operaţiilor de intrare
şi ieşire a produselor, mişcările fiind grupate la nivel de preţ de stoc a produsului.
Situaţia poate fi generată la nivel de gestiune, având posibilitatea de a filtra un singur
produs, o grupă de produse, un cont de stoc sau filtre complexe precum vizualizarea
situaţiei selectate la nivel de subgrupă/subgrupe de produse, doar pentru produse care
conţin un anumit fragment de cod sau denumire specificată.
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În cazul în care se doreşte vizualizarea
situaţiei cu mai puţine detalii, programul permite 3
formate:
-raport de gestiune numai catitativ, fără preţuri
-raport centralizat, fără detalii pe documente şi
preţuri
-raport centralizat pe grupe de produse
Balanţa de gestiune afişează doar mişcări
aferente lunilor deschise în gestiune. În cazul în care
se doreşte vizualizarea acesteia şi pentru luni închise
în gestiune, se accesează situaţia ‘Balanţa de
gestiune din istoric’ (vezi Cap. 8.9).

8.9. Balanţa de gestiune din istoric
Balanţa de gestiune din istoric este asemănătoare cu ‘Balanţa de gestiune’ (vezi
Cap. 8.8), aceasta afişând doar mişcări aferente lunilor închise în gestiune. Situaţia poate
fi vizualizată pentru o anumită lună închisă, sau pentru o perioadă cu luni închise în
gestiune.

8.10. Stocuri cu probleme ( ieşiri fără acoperire, nepotriviri de preţuri )
Permite vizualizarea stocurilor cu probleme. Acestea provin în general de la ieşiri
produse fără stocuri, de la nepotriviri de preţuri sau stornări la prețuri greșite.

-permite filtrarea stocurilor cu
probleme dintr-o singură gestiune
specificată

-permite vizualizarea fişei de magazie a
podusului selectat; astfel se deduce cu uşurinţă
de unde provine stocul cu problemă pentru
corectarea acestuia
-permite exportul în format excel al stocurilor cu probleme
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8.11. Fluxul cantitativ al mişcării produselor pe anul de lucru
Permite vizualizarea fluxului
cantitativ al mişcării produselor pe
anul de lucru selectat, adică total
ieşiri şi total intrări pentru produsele
filtrate pentru fiecare luna a anului
selectat, din situaţie fiind excluse
mişcările de transfer.
Produsele pot fi filtrate după
gestiune sau folosind filtru
suplimentar complex, adică produse
din anumite subgrupe, produse cu
anumite porţiuni de cod sau porţiuni
de denumire. Ordonarea produselor
se poate face după denumire, cod sau procent de rotaţie.
Situația urmărește obținerea unor rapoarte în funcție de stocurile existente pe o
perioadă de un an de zile, nu în sens contabil ci diferit, ca un raport între ieșiri totale și
stoc inițial plus intrări totale dintr-un an de lucru, înmulțit cu 100. Un produs este
considerat cu rotație optimă dacă valoarea tinde către 100, adică a ieșit aproximativ
întreaga cantitate intrată. Situația este utilă pentru analiza produselor cu mișcare rapidă.

8.12. Situaţia matriceală – vânzări/stocuri
Permite vizualizarea unui raport centralizat
cu total vânzări şi total stocuri existente în
perioada selectată, pentru produsele filtrate.
Filtrarea produselor se face după gestiune, având
posibilitatea de a selecta maxim 5 produse, şi/sau
folosind filtru suplimentar complex. Ordonarea
produselor se poate face după cod produs, după
denumire sau după grupă şi denumire.

8.13. Simulare lansare în producţie–determinare necesar materii prime
-standard
Permite
determinarea
necesarului de materii
prime, conform
reţetarului, pentru
producerea produselor
finite filtrate în
prealabil. Pentru
filtrarea produselor se
pot folosi filtrele
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combinate: după denumire, după cod, după grupă, după subgrupă de produse sau după
gestiune.
-permite vizualizarea stocului disponibil pentru produsul selectat
-permite determinarea necesarului de materii prime pentru
produsele dintr-una sau mai multe comenzi clienţi

După selectarea comenzilor clienţi, se detectează produsele aferente acestora şi
necesarul de materii prime.
Raportul generat afişează stocul necesar cantităţilor de produse finite stabilite,
stocul existent, cantitatea care va rămâne disponibilă după lansarea producţiei sau
cantitatea de comandat în cazul în care unele dintre materiile prime nu au stoc suficient
pentru a acoperi comanda.

8.14. Cost control reţetare de producţie
Permite vizualizarea costului reţetelor, raportat la ultimul preţ de achiziţie al
materiilor prime. Raportul poate fi detaliat specificându-se şi materiile prime, sau
centralizat. Filtrarea produselor se poate face utilizând filtrele complexe după denumire,
cod, grupă sau subgrupă de produse.
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Raportul generat oferă detalii
referitoare la preţul de vânzare, costul
reţetei şi adaosul rezultat pe baza acestora.

8.15. Raport de gestiune zilnic ( în preţ cu amănuntul )
Pe baza documentelor de intrări,
respectiv de ieşiri introduse, aplicaţia
întocmeşte raportul de gestiune zilnic pentru
gestiunile global valorice. Raportul poate fi
listat pentru o zi precizată sau pentru o
perioadă precizată a unei luni de lucru.

8.16. Situatii de aprovizionare
8.16.1. Lista de aprovizionare pe baza vânzărilor anterioare

Pe baza vânzărilor efectuate într-o anumită perioadă de timp, aplicaţia generează
o listă de aprovizionare în raport cu stocul existent. Produsele pentru care se doreşte
vizualizarea situaţiei pot fi filtrate folosind filtrul suplimentar complex şi pot fi ordonate
după cod produs, denumire sau grupă produs şi denumire. Raportul generat oferă
informaţii referitoare la vânzările din perioada selectată, stocul existent şi stocul necesar
pentru acoperirea cantităţii vândute în perioada selectată.
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8.16.2. Lista de aprovizionare pe baza stocurilor critice indicate în catalogul de
produse
Această situaţie poate fi generată
numai pentru produsele cărora li s-a stabilit
în catalogul de produse un stoc tampon. Pe
baza stocului tampon setat, aplicaţia
generează rapoarte detaliate privind
necesarul de produse/materiale.

8.16.3. Lista de aprovizionare pe baza stocurilor critice indicate la nivel de
gestiune
Aceasta situație generează un raport cu necesarul de produse/materiale la nivel de
gestiune. Pentru generarea acestei situații este necesară definirea stocurilor critice la
nivel de gestiune în prealabil.

8.16.4. Definirea stocurilor critice la nivel de gestiune
Permite definirea de stocuri critice la nivel de gestiune, opțiune obligatorie pentru
a putea vizuliza lista de aprovizionare la nivel de gestiune.

8.17. Centralizare mişcări – grupare pe documente
Permite vizualizarea centralizată sau detaliată a tuturor înregistrărilor introduse în
gestiune. Situaţia poate fi generată la nivel de document.
Se selectează tipul documentului de
gestiune: recepţii, predări, transferuri, consumuri
sau facturi/avize/bon. Dacă tipul documentului
selectat este ‘Facturi/avize/bon’, se pot activa
diferite filtre: excluderea avizelor/bonurilor de
vânzare, includerea doar a avizelor fără factură,
doar a bonurilor fiscale, doar a facturilor încasate cu
bon sau a tuturor bonurilor fiscale. Situaţia
generată la nivel de factură şi activând opţiunea de
includere a tuturor bonurilor fiscale trebuie să
genereze un total egal cu raportul Z listat din casa de marcat. În cazul recepţiilor se
poate activa vizualizarea doar a unui tip de recepţie: factură finală, factură nesosită sau
bon fiscal.
Se selectează perioada pentru care se doreşte
vizualizarea situaţiei, iar dacă în perioada selectată
sunt şi luni închise în gestiune, pentru preluarea
datelor este necesară activarea preluării şi din
fişierele de arhive.
Situaţia poate fi generată la nivel de cont
activând filtrele pentru contări, sau la nivel de articol
bugetar în cazul unităţilor bugetare.
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În funcţie de situaţia dorită, se pot activa diferite filtre: numai un produs, numai o
grupă de produse, numai o gestiune de intrare/ieşire, numai o secţie. În cazul terţilor se
poate filtra numai un terţ, numai terţi cu un anumit text în denumire sau numai terţi
dintr-o anumită zonă, setată în prealabil în catalogul de terţi. În plus se poate filtra
numai o comandă de producţie, o comandă client sau furnizor.

În cazul în care sunt gestiuni setate cu
evidenţă pe loturi, afişarea se poate face doar pe un
anumit lot specificat. Se poate seta afişarea doar a
unei facturi specificate sau doar a unui aviz/bon
specificat. Totodată, se poate filtra vizualizarea
situaţiei doar pentru un anumit utilizator al
programului sau doar pentru o anumită staţie de
lucru.

sau subgrupă de produse

-permite setarea de filtre suplimentare
complexe după denumire, cod, grupă
-permite setarea formatului raportului pentru
afişarea mişcărilor în preţ cu amănuntul şi ordonarea
documentelor după ordinea creări acestora

8.18. Centralizare mişcări – grupare pe produse
Permite vizualizarea centralizată sau detaliată a tuturor înregistrărilor introduse în
gestiune, gruparea făcându-se la nivel de produs.
Se selectează tipul documentului de gestiune:
recepţii, predări, transferuri, consumuri sau
facturi/avize/bon. În cazul în care tipul de document
selectat este ‘Facturi/avize/bon’ se poate opta pentru
excluderea din raport a avizelor fără factură, includerea
doar a avizelor sau doar a bonurilor fiscale. În funcţie de
preferinţe, se activează ordonarea după codul produselor
sau gruparea pe produse/gestiuni.
Se selectează perioada pentru care se doreşte
vizualizarea situaţiei, iar dacă în perioada selectată sunt şi
luni închise în gestiune, pentru preluarea datelor este
necesară activarea preluării şi din fişierele de arhive.
În funcţie de preferinţe se selectează varianta
raportului: cu linii despărţitoare sau fără linii despărţitoare.
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Se activează diferite filtre în funcţie de
situaţia dorită: doar un anumit produs, doar o
anumită grupă de produse, doar o gestiune de
intrare/ieşire, doar o secţie. În ceea ce priveşte
terţii, se poate selecta doar un anumit terţ sau
doar terţi dintr-o anumită zonă, setată în
prealabil în catalogul de produse. În plus se
poate filtra vizualizarea situaţiei doar pentru o
anumită comandă de producţie, comandă client,
comandă furnizor sau doar pentru un anumit
agent de vânzări.

-permite activarea de filtre
suplimentare complexe după denumire,
cod, grupă sau subgrupă de produse

8.19. Centralizator arborescent pe produse cu filtre complexe
Permite vizualizarea centralizată a mişcărilor produselor la nivel de document,
având o multitudine de posibilităţi de filtrare.

-permite filtrarea documentelor din luna curentă,
sau dintr-o perioadă specificată; în cazul în care
perioda selectată include şi luni de lucru închise în
gestiune, trebuie activată opţiunea de preluare a
datelor din fişierele de arhive
-permite filtrarea documentelor efectuate
de un anumit utilizator, sau doar a celor
făcute de pe o staţie cu un id indicat
-permite selectarea tipului de
document: recepţii, predări,
transferuri, consumuri sau
facturi/avize/bon; în cazul
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recepţiilor se poate indica doar un anumit tip de recepţie: factură, aviz sau bon fiscal; în
cazul facturilor se pot seta excluderea din raport a avizelor/bonurilor de vânzare,
includerea doar a avizelor fără factură, doar a bonurilor fiscale, doar a facturilor încasate
cu bon sau includerea tuturor bonurilor fiscale
- permite activarea de filtre la nivel de conturi, sau în cazul unităţilor bugetare, la nivel
de articol bugetar
-permite setarea de filtre complexe la nivel de produse, terţi,
agenţi, gestiuni intrare/ieşire, secţii, contracte, grupe şi
subgrupe de produse
-permite setarea
formatului listei cu
mişcări în preţ cu amănuntul, dar şi setarea ordonării cronologice a documentelor

8.20. Produse fără mişcare într-o perioadă specificată

Permite vizualizarea produselor fără
mişcare dintr-o perioadă specificată. Situaţia se
generează la nivelul tuturor documentelor de
mişcare, sau doar la nivelul unui tip de document
selectat. Se pot activa filtre pentru vizualizarea
doar a produselor dintr-o anumită grupă de
produse sau gestiune de intrare/ieşire.

8.21. Centralizatoare monetare
Pemite vizualizarea centralizată a
monetarelor dintr-o anumită perioadă. Dacă în
perioada selectată sunt şi luni închise în
gestiune, pentru preluarea datelor este
necesară activarea preluării şi din fişierele de
arhive.
Se pot activa filtre pentru a vizualiza
doar monetare dintr-o anumită gestiune, doar
monetare de tip 1 provenite de la bonurile
ficale încasate cash, sau de tip 2 pentru
bonurile fiscale încasate cu bon de masă. În
plus se pot activa filtrări la nivel de conturi.
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8.22. Centralizare vânzări POS –uri ( SCANCODE )

Situaţia
este utilă doar în cazul interfaţării cu programul ScanCode. Vânzările efectuate în
aplicaţia ScanCode şi generate automat în aplicaţia ClassoftSQL, pot fi centalizate pe o
perioadă specificată şi vizualizate la nivel de utilizator al aplicației sau la nivel de staţie
de lucru. Se poate opta pentru vizualizarea tuturor vânzărilor, doar a celor cu facturi sau
doar a celor cu bonuri. Vânzările sunt centralizate şi pe forme de plată (cash, card, tichet
de masa), determinând şi ponderea procentuală a acestora, primind totodată şi o
informaţie utilă privind media coşului de cumpărături pentru perioada selectată.

8.23. Centralizator pentru INTRASTAT
Centralizatorul pentru intrastat este util pentru declararea lunară în sistemul
statistic privind comerţul cu bunuri între ţările din Uniunea Europeană. Situația poate fi
generată atât la nivel de achiziții, cât și la nivel de livrări, având diferite posibilități de
filtrare a situației: doar un produs, o grupă de produse, o gestiune, un terț sau numai o
zonă de terți. Pentru ca această situație să fie concludentă, produsele achiziționate
intracomunitar, trebuie sa aibă completat în catalogul de produse codul vamal și
greutatea netă.

©CLASSOFT

99

Documentație ClassoftSQL

v.14.02

8.24. Centralizator vânzări pe zile (calcul adaos)

Permite vizualizarea centralizată
a vânzărilor pe zile într-o periodă
indicată, oferind și informații referitoare
la adaosul aplicat valoric și procentual.
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8.25. Topuri
8.25.1. Topul vânzărilor pe produse / clienţi / agenţi / grupe
Pemite
generarea de
diferite situaţii de
marketing: topul
vânzărilor pe
produse, pe clienţi,
pe agenţi, pe grupe
de produse sau pe
gestiuni de lucru,
dintr-o perioadă
specificată. Se pot
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activa diferite filtre, sau poate fi setat pentru vizualizare un număr al primelor poziţii din
top.

8.25.2. Topul diferenţelor de preţ pe produse / clienţi / agenţi / grupe
Permite vizualizarea topului adaos-urilor de la vânzare la nivel de produs, client,
agent, grupă principală de produse sau gestiune, pentru o perioadă specificată. Se pot
activa diferite filtre, sau poate fi setat pentru vizualizare un număr al primelor poziţii din
top. Pentru a reflecta o situație reală, nu trebuie să existe stocuri cu probleme.

8.25.3. Topul achiziţiilor de preţ pe produse / clienţi / agenţi / grupe
Permite vizualizarea topului achiziţiilor de preţ la nivel de produse, clienţi, agenţi,
grupe de produse sau gestiuni, pentru o perioadă specificată. Se pot activa diferite filtre,
sau poate fi setat pentru vizualizare un număr al primelor poziţii din top.

8.26. Generare oferte / comenzi / etichete
8.26.1. Generare ofertă de produse – generală
-se selectează
produsele pentru
care se generează
oferta, având
posibilitatea de a
filtra doar o anumită
grupă de produse
-se selectează grupa de preţ setată în
catalogul de produse care va fi preluată
în ofertă
-se completează, opţional,
antetul şi subsolul ofertei

setată în catalog
-se generează oferta
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8.26.2. Generare ofertă de produse – personalizată
Permite generarea unei oferte de produse personalizate pentru un anumit client.

8.26.3. Generare comandă de aprovizionare
Permite generarea unei comenzi de aprovizionare pe baza cantităţilor specificate.
După selectarea produselor, se introduce cantitatea pentru comandă şi se listează
raportul.

8.26.4. Generare (listare) etichete de preţ
- se selectează
produsele pentru
care se generează
oferta, având
posibilitatea de a
filtra doar o anumită
grupă de produse
-se selectează modelul etichetei de preţ
pentru listare
-opţional se poate activa ordonarea alfabetică
a produselor selectate

8.27. Situaţia garanţiilor la o dată precizată
Permite evidenţa garanţiilor oferite pentru
produsele vândute.
-căutarea produselor se poate efectua utilizând
diferite filtre
permite vizualizarea garanţiilor numai pentru o
anumită serie

-permite vizualizarea produselor în
garanţie sau a produselor scoase
din garanţie până la o dată

precizată
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8.28. Urmărire vânzări agenţi
8.28.1. Cantitativ
Permite vizualizarea vânzărilor cantitative ale agenţilor.
-se selectează perioada pentru care se doreşte
vizualizarea situaţiei, iar dacă în perioada selectată
sunt şi luni închise în gestiune, pentru preluarea
datelor este necesară activarea preluării şi din
fişierele de arhive
-se pot activa filtre pentru vizualizarea
vânzărilor doar dintr-o anumită
gestiune, doar a anumitui agent sau
doar efectuate unui anumit client,
filtrele putând fi combinate
-pentru o filtrare mai avansată se poate
utiliza filtrul suplimentar complex care
permite filtrarea unei anumite subgrupe
de produse, a unei porţiuni de cod de produs, porţiuni de denumire
-se pot activa filtre pentru excluderea din raport a
avizelor fără factură, pentru includerea doar a avizelor
sau pentru includerea doar a bonurilor fiscale

8.28.2. Valoric
Permite vizualizarea vânzărilor valorice ale agenţilor. În cazul în care în catalogul
de agenţi s-a setat un procent acordat din vânzări, sau un plan de vânzare, această
situaţie afişează valoarea comisionului calculat pe baza vânzărilor, şi procentul realizat
din planul de vânzare.

8.29. Urmărirea comenzilor
8.29.1. Comenzi către furnizori
Permite urmărirea stării comenzilor de la furnizori.
-se selectează perioada pentru care se doreşte
vizualizarea situaţiei, sau se optează pentru
vizualizarea tuturor comenzilor preluate de la furnizori
-permite vizualizarea comenzilor către furnizori livrate
într-o anumită perioadă
-permite vizualizarea comenzilor către furnizori cu
timpul limită de livrare dintr-o anumită perioadă
-permite activarea de filtre pentru vizualizare doar a
comenzilor neînchise, doar a celor închise sau a tuturor
comenzilor
-permite activarea de diferite filtre
pentru vizualizare a raportului: doar
pentru un anumit produs, o anumită
grupă de produse, un anumit furnizor,
o anumită comandă sau doar
documentele unui anumit utilizator
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8.29.2. Comenzi de la clienţi
Permite urmărirea stadiului livrării comenzilor de la clienţi, având posibilitatea de a
vizualiza comenzi dintr-o anumită perioadă setată sau toate comenzile preluate.
-se selectează unul din cele 3 tipuri de situaţie; în
cazul în care se selectează ‘Listă aprovizionare’,
aplicaţia generează un necesar de stoc pentru
aprovizionare, astfel încât stocul să fie suficient
pentru a acoperi comenzile clienţi încărcate
-în cazul în care tipul situaţiei selectate este ‘Listă
aprovizionare’, se poate activa afişarea doar a
poziţiilor fără stoc suficient

8.29.3. Centralizare cantitativă a comenzilor de la clienţi
Permite centralizarea cantitativă a produselor din comenzile clienţi selectate.

-permite activarea de filtre pentru
vizualizare doar a comenzilor unui
agent, doar a comenzilor dintr-o
anumită perioadă sau doar a stocului
pentru o anumită gestiune
-permite setarea ordonării în raport:
după comandă, dată sau client
-permite marcarea pentru preluare în raport a tuturor comenzilor
-permite demarcarea tuturor comenzilor marcate pentru preluare
în raport
-se generează raportul centralizat cantitativ pentru comenzile
clienţi marcate
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9. Meniul Situaţii ClassContSQL
9.1. Recalculare rulaje
Recalculează rulajul rezultat din documentele introduse. Acest calcul trebuie
efectuat înaintea consultării situaţiilor contabile dacă s-au făcut modificări asupra notelor
contabile.

9.2. Balanţa contabilă
Permite vizualizarea balanţei contabile generate automat pe baza documentelor de
contabilitate introduse.
-se selectează tipul balanţei: sintetică sau analitică; conturile apar în
cele două balanţe în funcţie de setările acestora din catalogul de conturi
(vezi Cap.5.20)
-se pot activa filtre pentru vizualizarea balanţei doar
pentru conturile dintr-o anumită clasă, doar conturile
pentru o subunitate cu un anumit id setat în prealabil în
catalogul de conturi sau doar conturile cu un anumit
prefix; în plus se poate seta şi afişarea în balanţă a
conturilor fără valoare
-în funcţie de preferinţe se setează
formatul balanţei

9.3. Balanţa contabilă – pentru un an neinițializat
Balanța contabilă pentru un an neinițializat este o situație activă numai în cazul în
care anul contabil precedent nu a fost încă închis. Situaţia este identică balanței contabile
standard (vezi Cap. 9.2).

9.4. Balanţa interactivă
Balanţa interactivă permite vizualizarea şi accesarea, dintr-o singură interfaţă, a
tuturor documentelor contabile şi de gestiune introduse, dar şi vizualizarea/listarea
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graficului contului, a fişei de cont şi a balanţei. Interfaţa permite şi recalcularea rulajelor,
închiderea conturilor sau schimbarea lunii de lucru.

-afişează un total general debit, respectiv credit, al conturilor din balanţă, acesta fiind
evidenţiat la nivel de sold iniţial, rulaj lună, rulaj cumulat, total sume şi sold final
-permite setarea de filtre pentru afişarea conturilor;
astfel se poate opta pentru afişarea conturilor doar din
balanţa analitică sau doar din balanţa sintetică, doar a
conturilor cu sume, doar a conturilor dintr-o clasă de
conturi specificată, doar a conturilor cu id-ul unei
subunităţi sau doar a conturilor cu un anumit prefix
-permite filtrarea notelor contabile dintr-o
anumită perioadă
-permite căutarea unui cont precizat pentru afişarea fişei de cont
detaliate a acestuia

-afişează fişa detaliată a contului selectat, evidențiindu-se în ordine cronologică toate
tipurile de documente înregistrate; o poziţie cu câmpul ‘Auto’ activat, reprezintă o notă
contabilă generată automat din gestiune

-afişează documentul de gestiune pe baza căruia s-a generat automat nota contabilă;
opţional se poate activa neafişarea documentelor de gestiune
-permite efectuarea recalcului de rulaje direct din această interfaţă
-permite închiderea conturilor de clasa 6 şi 7, şi a contului de TVA, direct din
această interfaţă (vezi Cap.7.18)
-permite accesarea notei contabile selectate direct din această interfaţă,
putând efectua modificări asupra acesteia
-permite accesarea documentului de gestiune selectat direct din această
interfaţă, putând efectua modificări asupra acestuia
-permite generarea unui grafic al contului selectat, care afişează soldul
iniţial al contului, rulajele cumulate debit, respectiv credit pentru fiecare
lună, şi soldul final al contului
-permite schimbarea lunii de lucru direct din această interfaţă
-permite listarea fişei contului selectat
-permite listarea balanţei direct din această interfaţă
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9.5. Spicuire conturi / balanţă
Permite urmărirea evoluţiei unui cont specificat, evidenţiindu-se rulajul debit,
rulajul credit şi soldul final pentru fiecare lună în parte. Pentru contul selectat se afişează
setările configurate în catalogul de conturi, soldul de pornire, rulajul cumulat şi soldul
curent.

-permite compararea evoluției unui cont cu a unui alt cont,
acestea fiind afișate simultan

9.6. Fişa cont analitic
Permite vizualizarea tuturor documentelor contabile înregistrate pe un anumit cont
analitic, documentele fiind evidenţiate în ordine cronologică şi afişându-se soldul iniţial al
perioadei selectate, dar şi soldul final, acesta fiind afişat la sfârşitul fiecarei zi.

-permite accesarea documentului selectat direct din această interfaţă, având
posibilitatea de a efectua modificări asupra acestuia; se pot accesa
documente doar din luna curentă de lucru
-permite schimbarea lunii de lucru direct din această interfaţă
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9.7. Fișă cont – pentru un an neinițializat
Fișă de cont pentru un an neinițializat este o situație activă numai în cazul în care
anul contabil precedent nu a fost încă închis. Situaţia este identică fișei de cont analitic
standard (vezi Cap. 9.6).

9.8. Fişă cont – model vechi
Permite vizualizarea tuturor documentelor
contabile înregistrate pe un anumit cont sintetic
sau analitic, documentele fiind ordonate
cronologic. În cazul în care contul selectat are
analitice, mişcările vor fi grupate în raport la nivel
de analitic, evidenţiindu-se totaluri ale rulajelor
atât la nivel de cont sintetic cât şi la nivel de cont
analitic.

9.9. Fişa cont valută
Permite vizualizarea tuturor documentelor
contabile în valută înregistrate pe un anumit cont
analitic, într-o perioadă indicată, documentele
fiind ordonate cronologic.

9.10. Registru jurnal de operaţii
Permite generarea de rapoarte detaliate sau centralizate a tuturor notelor contabile
înregistrate manual, sau generate automat pe baza documentelor de gestiune introduse,
având posibilitatea de a activa diferite filtre.

- se poate filtra pentru includerea în raport a tuturor documentelor, a
notelor contabile simple sau doar a unui tip de document specificat

-se setează perioada pentru care se doreşte
vizualizarea situaţiei
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-se pot activa filtre pentru vizualizarea situaţiei
doar la nivelul unui anumit terţ, la nivelul terţilor
dintr-o anumită zonă sau doar la nivel de terţi cu
un anumit text în denumire

-se pot activa filtre pentru vizualizarea situaţiei
doar la nivelul unei facturi sau a unui document
specificat, doar la nivelul unui anumit cont
debitor sau creditor, sau doar documente care
au valori într-un anumit interval specificat; în
plus se poate seta doar vizualizarea notelor
introduse manual, doar a celor generate
automat sau doar a celor generate automat şi
având un ID de staţie specificat
-permite generarea unui raport centralizat la nivel de note contabile

9.11. Registru jurnal de operaţii – clasa 9 ( extracontabil )
Opțiune utilă doar în cazul utilizării contabilității de gestiune pe clasa 9 de conturi.
Permite generarea de rapoarte detaliate sau centralizate a tuturor notelor contabile
înregistrate manual pe clasa 9 de conturi, sau generate automat pe baza documentelor
de gestiune introduse, având posibilitatea de a activa diferite filtre.

9.12. Registru casă / bancă
Permite generarea şi listarea unui raport tipizat pentru registrul de casă, fiind
evidenţiate toate documentele de încasare şi plată în numerar, efectuate prin casieria
unităţii pe baza actelor justificative, stabilindu-se astfel, la sfârşitul fiecărei zile, soldul de
casă.
-permite selectarea contului de casă în lei, de casă în
devize, sau în cazul în care se doreşte selectarea
unui analitic a acestora, sau a unui alt cont, acesta
trebuie indicat
-se selectează perioada pentru vizualizarea registrului de
casă
-se poate opta pentru centralizarea documentelor
dacă documentul de plată/încasare acoperă mai
multe facturi şi se doreşte vizualizarea lor cumulată pe o singură poziţie

9.13. Registru casă / bancă pentru anul neiniţializat
Registru de casă/bancă pentru anul iniţializat este o opţiune activă numai în cazul
în care anul contabil precedent nu a fost încă închis. Situaţia este identică registrului de
casă standard (vezi Cap. 9.12).
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9.14. Jurnale de TVA
9.14.1. Detectează / verifică notele contabile cu TVA eronat ( antet-detalii )
Este o funcţie utilă de verificare, permiţând detectarea notelor contabile cu TVA
înregistrat eronat, neexistând echivalenţă între antet şi detalii.

9.14.2. Jurnale de TVA la încasare (2013-2017)
Permite generarea şi listarea jurnalelor de TVA, actualizate conform standardelor
aferente sistemului de TVA la încasare, aceastea bazându-se pe documentele contabile
introduse, dar şi pe închiderea prealabilă a TVA-ului la încasare.
-se selectează tipul
jurnalului de TVA: de
cumpărături sau de
vânzări; în cazul
jurnalului pentru cumpărături se poate opta pentru preluarea/eliminarea recepţiilor pe
bază de aviz, iar în cazul jurnalelor de vânzări se poate opta pentru
preluarea/nepreluarea în jurnal a achiziţiilor declarate cu taxare inversă
-permite selectarea perioadei pentru vizualizarea
jurnalului: o lună sau un trimestru
-permite setarea ordonării după
terţi/dată factură sau cronologic
după data facturilor

9.14.3. Jurnale de TVA – model intracomunitar (<= 2012)
Permite generarea şi listarea jurnalelor de TVA pentru perioade anterioare anului
2013, fiind păstrate pentru continuitate.

9.14.4. Jurnale de TVA din rulajele conturilor (model vechi)
Permite generarea şi listarea modelelor vechi de jurnalele de TVA, opţiunea fiind
păstrată pentru continuitate.

9.15. Declaraţii XML (D100, D300, D390, D394)
9.15.1. Declaraţia 100/300 XML (2013-2017)
Permite efectuarea şi generarea PDF-ului pentru declaraţiile 100 şi 300. Pentru
efectuarea declaraţiei 300, este obligatorie închiderea în prealabil a contului 4428-TVA la
încasare.

-se introduc datele firmei; acest pas se efectuează doar în prima lună în care se
generează declaraţia din aplicaţie, în următoarele luni datele fiind preluate automat
-se selectează tipul declaraţiei: 100 sau 300
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-se selectează luna, anul şi tipul
declaraţiei: lunar, trimestrial,
semestrial sau anual

394:

Paşi pentru efectuarea declaraţiilor 100 şi 300, valabili şi pentru declaraţiile 390 şi

-permite preluarea datelor; în cazul declaraţiei 100 contribuţiile datorate
se completează manual iar pentru preluarea acestora, coloana ‘Preiau’ se
marchează cu ‘X’; în cazul declaraţiei 300, datele sunt preluate automat, fiind necesară
introducerea manuală doar a ajustărilor sau regularizărilor de TVA, dacă este cazul
-permite generarea XML-ului care va fi ataşat PDF-ului
-permite crearea PDF-ului pentru declaraţia 100, respectiv 300;
efectuarea acestei operaţiuni necesită existenţa programului Java instalat
în sistem
-permite
validarea
declaraţiei,
crearea PDF-ului
şi, în cazul
deţinerii unui
token pentru
semnatură
electronică, şi
semnarea PDFului; în cazul în
care declaraţia
are erori,
acestea vor fi
afişate într-un
notepad
-permite listarea declaraţiei, într-unul din cele două formate, în
funcţie de caz: simplu dacă nu se deţine o semnătură electronică,
sau semnat dacă documentul a fost semnat utilizând semnătură
electronică
-permite salvarea opţională a declaraţiei pe unul din discurile
computerului, sau pe un disc extern; aplicaţia salvează implicit declaraţiile
efectuate în folderul ‘Classoft/ClassSQL/Declaraţii’
-accesând butonul ‘Depunere online’, aplicaţia apelează automat pagina
de internet de unde se transmite declaraţia online: ‘formularunic.eguvernare.ro’
-permite inscripţionarea declaraţiei pe CD/DVD, direct din această
interfaţă
-permite generarea automată a ordinului de plată a contribuţiilor
direct din această interfaţă
-funcţie utilă doar în cazul declaraţiei 100, permiţând vizualizarea
şablonului doar cu poziţiile completate
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-permite activarea de opţiuni valabile doar în cazul
declaraţiei 300
-afişează detalii
referitoare la soldul
contului neexigibil 4428
aferent clienţilor şi
furnizorilor
-în cazul declaraţiei 300, permite optarea pentru
solicitarea rambursării soldului sumei negative de
TVA
-afişează detalii referitoare la facturile emise după
inspecţia fiscală: numărul acestora, total bază de
impozitare şi total TVA aferentș aceste informații se
completeaza manual

9.15.2. Declaraţia 100/300 XML (model vechi <=2012)
Permite efectuarea şi generarea declaraţiilor 100/300 aferente perioadelor
anterioare anului 2013. Modul de efectuare al acestora este identic declaraţiilor 100 şi
300 standard (vezi Cap.9.15.1).

9.15.3. Declaraţia 390 XML
Permite efectuarea şi generarea PDF-ului pentru declaraţia 390.
-se selectează luna şi anul pentru efectuarea
declaraţiei
-se încarcă datele de
identificare ale
unităţii; acest pas se
efectuează doar în
prima lună în care se
generează declaraţia
din aplicaţie, în
următoarele luni
datele fiind preluate
automat
-în cazul în care
declaraţia este
rectificativă, se
activează această
opţiune
-permite preluarea facturilor intracomunitare înregistrate
-permite preluarea de pe server a declaraţiei eferente perioadei
selectate (în cazul în care s-a efectuat deja o declaraţie pentru
perioada respectivă şi se doreşte efectuarea de modificări asupra acesteia);
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-afişează
detalii referitoare la
facturile
intracomunitare
preluate, având
posibilitatea de a
selecta pentru
afişare toate
facturile, sau doar un anumit tip: achiziţii, livrări, prestări de servicii sau achiziţii de
servicii
-afişează explicaţii
asupra tipului de
facturi importate

-permite modificarea detaliilor terţilor, precum VAT sau denumire, direct
din această interfaţă
-permite împrospătarea cif-urilor din catalogul de terţi, în cazul în care sau efectuat modificări asupra acestora direct din această interfaţă
accesând butonul ‘Catalog terţi’
-permite adăugarea manuală a unei poziţii
-permite ştergerea poziţiei selectate
-permite verificarea automată a VAT-ului (Value added
tax) pe site-ul VIES, verificându-se astfel fiecare VAT şi
afişându-se într-un fişier notepad terţii cu VAT eronat
înregistrat, dacă este cazul
-permite verificarea manuală a VAT-ului unui terţ pe
site-ul VIES
-permite exportul în format excel a declaraţiei
După verificarea datelor importate şi salvarea acestora pe server, se efectuează
paşii pentru generarea şi crearea PDF-ului, exact ca la declaraţiile 100 şi 300 (vezi
Cap.9.15.1).

-permite generarea fişierului în format *txt importabil în PDF-ul de la
ANAF, în cazul efectuării de declaraţii rectificative pentru perioade
anterioare anului 2011

-permite salvarea pe server a datelor importate
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9.15.4. Declaraţia 394 XML (pt. Perioade începând cu iulie 2016)

Etape de urmat pentru întocmirea declarației 394 începând cu iulie 2016:
ALEG PERIOADA

-declaraţia devine activă doar după alegerea perioadei de raportare: lunar, trimestrial,
semestrial sau anual
DATE IDENTIFICARE
-se completează datele de identificare ale unităţii pentru
care se depune declaraţia
-în interfaţa de completare a datelor de identificare a
reprezentantului fiscal este obligatorie completarea
denumirii şi a domiciliului fiscal, în caz contrar
validatorul va genera o eroare
-se efectuează setările privind starea unităţii; în cazul în
care unitatea nu a efectuat operaţiuni în perioada de
raportare, declaraţia se depune cu 0
-după
completarea
datelor de identificare a unităţii acestea se salvează pe
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server, iar astfel în lunile următoare acestea se vor prelua automat, nu se mai
completează


CODURI PRODUSE

-înainte de preluarea datelor trebuie completate codurile de produse în cazul achiziţiilor
de tip V, C; aplicaţia detectează automat produsele existente pe aceste tipuri de mişcări
şi le importă automat; după importul acestora trebuie indicat codul asociat fiecărui
produs, pe tipuri de partener; începând cu luna octombrie 2016, se importă şi codurile
pentru operaţiile de tip N, tip partener 2
-afişează detalii referitoare la facturile prin care s-a achiziționat
produsul selectat
-salvează pe server produsele adăugate/importate cu codurile
aferente; astfel în lunile următoare în cazul în care mai sunt
achiziţii pe acele produse, nu va mai fi necesară asocierea
acestora cu codurile date de anaf; în cazul în care nu mai sunt mişcări pe produsele
salvate, acestea nu au nici un efect asupra declaraţiei
-după completarea codurilor de produse, se poate efectua preluarea
datelor, fiind preluate toate operaţiunile înregistrate în perioada de
raportare selectată


DATE DETALIATE 394

-se poate opta pentru afişarea tuturor înregistrărilor preluate, doar a achiziţiilor, doar a
livrărilor sau doar a codurilor fiscale sau a CNP-urilor eronate pentru tipul de partener 1
şi 2 (pentru tipul de partener 3 şi 4 nu poate fi validat CIF/CNP)
-în perioada iulie-septembrie 2016 se raportează doar parteneri de tip 1 iar începând cu
luna octombrie 2016 se raportează şi parteneri de tip 2, 3 şi 4
-facturile recepţionate/emise vor fi cumulate pe cote de TVA; numărul de facturi va fi
înregistrat automat în dreptul facturilor cu valoarea TVA-ului mai mare(deci pentru
valoarea mai mică a TVA-ului numărul de facturi rămâne zero)
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-operaţiunile efectuate în cursul perioadei de raportare
sunt preluate automat, însă pot fi adăugate/şterse
manual

-afişează detalii referitoare la numărul facturii, data acesteia şi
valoarea defalcată pe cote de TVA
-tipul operaţiunii poate fi modificat manual direct din această
interfaţă în cazul în care în momentul efectuării declaraţiei se
sesizează că un document nu a fost bine înregistrat (este recomandat să se modifice
documentul primar care stă la baza înregistrării din D394); în cazul operaţiunilor pe care
sunt înregistrate produse cu coduri speciale ANAF, modificarea poate fi facută doar după
accesarea butonului ‘Editez starea operaţiei’

-aplicaţia preia automat numărul de facturi emise de tip L către persoane fizice cu
valoare individuală mai mică de 10 000 de lei, împărţind valoarea acestora pe cote de
TVA, iar cele cu valoare mai mare de 10 000 de lei sunt evidenţiate nominal din 1
octombrie 2016, la nivel de client; începând cu 1 ianuarie 2017, facturile emise către
persoane fizice vor fi declarate nominal la nivel de client indiferent de valoare
-la fel este preluat automat şi numărul facturilor emise de tip LS(livrari speciale) către
persoane fizice cu valoare individuală mai mică sau egala cu 10 000 de lei


RAMBURSARE

-în cazul în care unitatea aplică sistemul normal de TVA, se preia automat valoarea TVAului deductibil aferent furnizorilor cu TVA la încasare; această sumă se preia din
închiderea contului 4428.F
-în cazul în care unitatea aplică sistemul de TVA la încasare, se preia automat, defalcat
pe cote de TVA, valoarea TVA-ului deductibil aferent atât furnizorilor cu TVA la încasare
cât şi furnizorilor cu sistemul normal de TVA; aceste valori reprezintă închiderea contului
4428.F, aplicaţia detectând automat tipul furnizorilor verificându-i pe site-ul ANAF şi
defalcând această valoare pe tipuri de furnizori; se preia automat şi valoarea TVA-ului
colectat, această valoare reprezentând închiderea contului 4428.C; pentru unităţile care
aplică TVA la încasare toate documentele înregistrate, atât recepţiile cât şi facturile
emise, se înregistrează pe contul 4428, doar astfel sumele importate automat vor fi
corecte
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-în cazul în care se solicită rambursarea sumei negative înregistrate în decontul de TVA,
se selectează manual tipurile de achiziţii şi livrări înregistrate în perioada de raportare
selectată


AMEF (APARATURĂ FISCALĂ)- începând cu 1 octombrie 2016

-pentru operaţiunile de tip I1(‘încasări lunare prin intermediul aparatelor de marcat
electronice’) sunt preluate automat din monetare, defalcat pe cote de TVA, încasările
efectuate în cursul lunii prin intermediul caselor de marcat; este preluat şi numărul total
de bonuri, însă trebuie completat manual numărul de case de marcat utilizate în cursul
lunii; în cazul în care declaraţia se depune trimestrial, se va importa câte o poziţie pentru
fiecare lună a trimestrului (nu se vor include facturile încasate cu bon fiscal)
-pentru încasările efectuate prin operaţiuni de tip I2 (bilete de tren, cinema, chitanţe
unde nu este obligatorie folosirea caselor de marcat), informaţiile se vor introduce
manual


CAEN

-în această interfaţă se introduce manual valoarea livrărilor/prestărilor doar în cazul în
care va încadraţi în unul sau mai multe din CAEN-urile specificate de ANAF; se va
introduce un rând separat pentru fiecare cod CAEN, cotă TVA şi tip operaţiune
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SERII FACTURI - începând cu 1 octombrie 2016

-seriile alocate se introduc manual în prima lună iar apoi se pot prelua automat din
declaraţia anterioară; în cazul în care se alocă o nouă serie, aceasta se va introduce din
nou manual; seriile emise şi numărul acestora sunt importate automat, fiind excluse
facturile introcomunitare emise; în cazul în care aveţi facturi emise de beneficiari sau de
terţi, seriile şi numărul acestor facturi se introduc manual
-facturile anulate şi cele stornate sunt preluate automat iar cele autofacturate sau emise
în calitate de beneficiar în numele furnizorilor se introduc manual


FACTURI SIMPLIFICATE

-în cazul în care se emit facturi simplificate sau bonuri fiscale care au inscris codul fiscal
al beneficiarului(adică îndeplinesc condiţiile pentru factura simplificată), acestea se
introduc manual, defalcat pe cote de TVA
-facturile simplificate/bonurile fiscale primite de la furnizori sunt preluate automat din
interfaţă ‘Chitanţe fiscale furnizor’
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-în cazul în care se constată că codul fiscal al unui terţ
nu este corect introdus, acesta poate fi modificat direct
din această interfaţă accesând butonul ‘Catalog terţi’;
după modificare, pentru a fi vizibilă şi în declaraţie, se accesează butonul ‘Împrospătează
CIF din terţi’
-după parcugerea acestor etape şi
verificarea declaraţiei, se poate face
pasul următor ‘Validare date’; în acest
moment aveţi posibilitatea de a verifica
dacă datele încărcate sunt corecte
-verificarea structurii declaraţiei ne
atenţionează în cazul în care nu s-au
completat toate informaţiile cerute
-a doua opţiune verifică fiecare furnizor,
de la care s-au înregistrat facturi în
cursul perioadei de raportare,
dacă aplică TVA la încasare, iar în cazul
în care un document nu a fost corect
introdus va fi generată o eroare în care vor fi specificaţi furnizorii respectivi (Atentie!
opţiunea este valabilă doar pentru clienţii cu contract achitat la zi)
-a treia opţiune verifică starea TVA-ului pentru fiecare terţ care a avut înregistrări în
cursul perioadei de raportare; opțiunea poate dura mai mult in funcție de timpul de
răspuns al serverului ANAF (Atentie! opţiunea este valabilă doar pentru clienţii cu
contract achitat la zi)
După validarea declaraţiei poate fi generat fişierul XML şi creat PDF-ul.

9.15.5. Declaraţia 394 XML (pt. perioada 2012-iulie 2016)
-se selectează tipul declaraţiei: lunar, trimestrial, semestrial
sau anual

automat

-se încarcă
datele de
identificare ale
unităţii; acest
pas se
efectuează doar
în prima lună în
care se
generează
declaraţia din
aplicaţie, în
următoarele luni
datele fiind
preluate

-permite preluarea de pe server a declaraţiei eferente perioadei
selectate (în cazul în care s-a efectuat deja o declaraţie pentru
perioada respectivă şi se doreşte efectuarea de modificări asupra acesteia);
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-afişează
detalii
referitoare la
facturile
preluate, având
posibilitatea de
a selecta
pentru afişare
toate facturile,
sau doar un
anumit tip:
achiziţii, livrări,
numai coduri
fiscale eronate

sau numai coduri fiscale înregistrate în catalogul de terţi fără RO
-permite modificarea detaliilor terţilor, precum cod fiscal sau denumire,
direct din această interfaţă
- permite împrospătarea cif-urilor din catalogul de terţi, în cazul în care sau efectuat modificări asupra acestora direct din aceasta interfaţă
accesând butonul ‘Catalog terţi’
-permite adăugarea unei poziţii
-permite ştergerea poziţiei selectate
-afişeaza detalii referitoare la facturile aferente poziţiei
-permite ştergerea automată a poziţiilor aferente terţilor
cu cod fiscal fără RO, sau cu cod fiscal lipsă
-permite verificarea online pe internet a codurilor fiscale
-în cazul în
care o
poziţie
reprezintă
achiziţii de
cereale şi
plante
tehnice, cu taxare inversă, trebuie introdus codul cerealelor şi baza şi TVA-ul aferent;
pentru importul automat al cerealelor, este necesară crearea de grupe de produse a căror
denumire să fie reprezentată de codul cerealelor, şi încadrarea cerealelor în grupele
aferente
-în cazul în care un terţ a fost înregistrat de două ori şi
sunt înregistrări pe ambele poziţii, aplicaţia cumulează
cele două poziţii
-permite exportul în excel al declaraţiei
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După verificarea datelor importate şi salvarea acestora pe server, se efectuează
paşii pentru generarea şi crearea PDF-ului, exact ca la declaraţiile 100 şi 300 (vezi
Cap.9.15.1).

-permite salvarea pe server a declaraţiei

9.15.6. Declaraţia 394 (model vechi <=2012)
Permite efectuarea şi generarea declaraţiei 394 aferentă perioadelor anterioare
anului 2012. Modul de efectuare al acesteia este identic declaraţiei 394 standard (vezi
Cap.9.15.4).

9.16. Fişă clienţi / furnizori – facturi (RON)
Permite vizualizarea fişei sau soldului terţilor, situaţia bazându-se pe facturile şi
chitanţele înregistrate.
-se selectează tipul terţului: furnizor sau client
-se selectează tipul situaţiei: sold sau fişă; în cazul soldului sunt afişate
doar facturile existente în sold, iar în cazul fişei sunt afişate toate
facturile recepţionate/emise
-permite optarea preluării reevaluărilor
pentru diferenţele de curs valutar precum şi
preluarea soldurilor zero obţinute prin
stornare
-permite selectarea nivelului de urmărire a
situaţiei; în cazul nivelului 1 este afişat un
total global al soldului / fişei, în cazul
nivelului 2 este afişat un total şi la nivel de
factură iar în cazul nivelului 3 sunt afişate şi
documentele de plată / încasare pe factură;
la nivelul 3 de urmărire se poate opta ordonarea documentelor după data facturii
-permite selectarea pentru vizualizare doar a
facturilor dintr-o anumită perioadă, doar a
celor scadente într-o anumită perioadă sau
doar a facturilor clienţi înregistrate pe un
anumit agent; în cazul selectării facturilor
dintr-o perioadă precizată se poate opta
pentru eliminarea încasărilor înregistrate după
data maximă a perioadei selectate
-permite activarea de filtre
referitoare la terţi, având posibilitatea
de a filtra un singur terţ, numai terţi
cu un anumit text în denumire, numai
terţi dintr-o zonă şi rută din zona
setată; în cazul activării filtrelor după
zonă, ordonarea poate fi făcută în
funcţie de aceasta
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-permite eliminarea din raport a cecurilor şi biletelor la ordin nestinse
-permite optarea pentru afişarea cecurilor şi biletelor la ordin în cazul
urmăririi extracontabile a acestora

-permite generarea extrasului de cont
conform ordinului MF.
2861/09.10.2009, care trebuie trimis la început de an tuturor clienţilor care au sold la
data de 31.12 a anului precedent
-permite generarea unui formular de
simulare penalizare, calculul
bazându-se pe procentul de
penalizare setat în meniul Administrare->Configurare unitate->General şi pe numărul de
zile întârziere
-permite neglijarea soldurilor dintr-un interval
setat

9.17. Fişa clienţi / furnizori – facturi ( VALUTĂ)
Permite vizualizarea fişei sau soldului terţilor în valută, situaţia bazându-se pe
facturile şi chitanţele în valută înregistrate. Situaţia funcţionează la fel ca fişa clienţi /
furnizori în lei (vezi Cap. 9.16), având în plus posibilitatea filtrării doar a documentelor
într-o anumită valută.

9.18. Fişa clienţi / furnizori – conturi ( RON )

Permite viualizarea facturilor furnizor/client
înregistrate pe un anumit cont indicat, având
posibilitatea de a exclude soldurile cu zero. În
cazul filtrării unui singur terţ, se poate opta
pentru generarea situaţiei detaliate pe documente
şi conturi, sau situaţiei detaliate doar pe
documente.

9.19. Balanţă terţi
Permite generarea unei situaţii care afişează soldul iniţial al terţilor, valoarea totală
a facturilor, valoarea totală a plăţilor/încasărilor şi soldul final. Această situaţie este
cerută în general la bănci în cazul solicitării unui credit bancar. După selectarea tipului de
terţ, furnizor sau client, se setează perioada, opţional se poate filtra un singur terţ, şi se
generează situaţia. Raportul poate fi listat centralizat sau cu detalii la nivelul fiecărui terţ.
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9.20. Sold clienţi / furnizori - nivel 2 – lucru on-line
În cazul modului de lucru online pe bandă de internet mică, această opțiune este
recomandată, asigurându-se timp de răspuns optim.

9.21. Sold clienţi - nivel 2 – generator de email-uri

Permite generarea unei
situații privind soldul
clienților, aceasta putând fi
trimisă direct clientului pe
mail. Adresa de email a
clientului este preluată
automat din catalogul de
clienți, dar poate fi
completata și direct în
această interfață.

9.22. Clienţi blocaţi la facturare ( depăşire credit sau zile max. încasare )
Permite vizualizarea unei liste a
clienţilor care au depăşit zilele maxime
presetate pentru încasare, şi clienţi care au
depăşit creditul maxim setat în catalogul de
terţi. Există posibilitatea filtrării doar a
clienţilor dintr-o anumită zonă, sau
prognozarea blocării pentru un număr de zile
următoare indicat.
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9.23. Situaţia matriceală a facturilor pe perioade
Permite vizualizarea situaţiei facturilor la perioade de timp indicate, având
posibilitatea de a seta maxim 7 perioade şi de a seta filtre la nivel de terţ, agent, judeţ
sau zonă.

-permite selectarea tipului de facturi: furnizor sau client
-permite setarea perioadelor la care vor fi raportate soldul şi
valoarea facturilor
-permite gruparea situaţiei la nivel de terţ, agent, judeţ
sau zonă

9.24. Autostingere rămăşiţe de facturi
Permite detectarea soldurilor furnizor/client dintr-un interval indicat şi stingerea
automată a acestora printr-un cont indicat. Notele contabile generate se regăsec în
interfața ‘Plăți facturi furnizor’ (vezi Cap. 7.4), respectiv ‘Încasări facturi client’ (vezi
Cap. 7.9).

9.25. Stingere/Asociere facturi storno
Permite stingerea automată, prin intermediul contului 581, a două facturi care,
cumulate, generează sold zero.
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9.26. Cash-Flow previzionar pentru bilete/CEC-uri – model contabil
Permite vizualizarea biletelor la ordin şi
a cec-urilor, în cazul urmăririi contabile a
acestora, având posibilitatea de a opta pentru
vizualizarea tuturor biletelor/cec-urilor, doar a
celor primite de la clienţi sau doar a celor date
către furnizori. Totodată pot fi filtrate doar
bilete/cec-uri scadente într-o anumită
perioadă, doar cele aferente unui anumit terţ,
unor terţi cu un anumit text în denumire sau
unor terţi dintr-o anumită zonă şi rută.

9.27. Cash-Flow previzionar pentru bilete/CEC-uri – model extracontabil
Permite vizualizarea biletelor la ordin/cec-urilor, în cazul urmării extracontabile a
acestora. Situaţia funcţionează la fel ca urmărirea biletelor şi cec-urilor urmărite contabil
(vezi Cap. 9.26).

9.28. Fişă încasări pe agenţi
9.28.1. Fişă încasări pe agenţi / calcul comision
Permite vizualizarea încasărilor obţinute de agenţi şi calculul comisionului aferent
acestora.
-permite selectarea agentului
-permite setarea perioadei încasărilor având
posibilitatea de a exclude cec-urile şi
biletele la ordin nestinse, de a exclude toate
cec-urile şi biletele la ordin, sau de a prelua
scadenţa de la cec/bilet, nu de la factură
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-permite filtrarea unui singur client sau doar
a clienţilor dintr-o anumită zonă
-permite filtrarea unui singur cont financiar
debitor
-permite filtrarea încasărilor cu depăşirea
scadenţei într-un anumit interval de zile
-permite setarea procentului din încasare
acordat agentului
-permite setarea ordonării încasărilor: după
data încasării sau după client/factură

9.28.2. Fişa încasărilor pe produse (estimare)
Permite vizualizarea încasărilor obţinute de agenţi la nivel de produse, având
aceleaşi filtre ca în cazul fişei încasărilor pe agenţi/calcul comision (vezi Cap. 9.28.1). Pe
baza marjelor de încasare, aplicația aproximează produsele aferente facturilor în sold
proporțional cu ponderea fiecăruia în cadrul unei facturi, și afișează lista acestor produse
cu soldul aferent.

9.28.3. Fișă încasări (filtru perioade/cont)
Permite vizualizarea încasărilor obținute de agenți la nivelul anui anumit client,
având posibilitatea de a filtra doar facturi și încasări dintr-o anumită perioadă indicată,
doar încasările aferente unui anumit agent sau doar un cont debit aferent încasărilor.

9.29. Cartea mare
Situația generată evidențiază centralizat
valorile înregistrate pe toate conturile
corespondente în credit, respectiv debit, a
contului selectat.
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9.30. Bilanţ
Permite efectuarea bilanțului anual sau semestrial.

-permite editarea formulelor bilanțului
-în cazul activării editării formulelor, se poate adăuga
sau șterge un rând, sau poate fi căutat un anumit
cont în toate formulele existente
-permite setarea pentru vizualizare doar a rândurilor cu
valoare
-formulele care conţin conturi inexistente în planul de
conturi apar pe fundal roşu
-permite efectuarea
celor 10 note
explicative în cazul
bilanţului anual
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9.31. Situaţii bugetare

Permite generarea situaţiei articolelor
bugetare, având posibilitatea de a filtra un singur
articol, un cont precizat sau o perioadă precizată.
Situaţia poate fi listată centralizat, sau detaliat
pe documente.
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10. Meniul Grafice
Permite prelucrarea grafică a vânzărilor, producţiei, consumurilor, recepţiilor sau a
monetarelor pe an, luni, zile sau în cazul vânzărilor şi pe ore. Este evidențiat minimul,
maximul și totalul valoric al tipului de document selectat, în perioada selectată. Graficul
poate fi listat la imprimantă sau exportat în format excel.
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11. Meniul Administrare
11.1. Lista utilizatorilor conectaţi
Permite vizualizarea utilizatorilor conectaţi la server indicându-se şi staţia de pe
care sunt conectaţi, momentul în care s-au logat, momentul în care s-a efectuat ultima
mişcare, şi statusul utilizatorului. Opțiunea este activă doar pentru utilizatorul ‘SA’.

11.2. Definire blocaje pentru accesul
documentelor
Permite definirea de blocaje asupra
documentelor până la o perioadă indicată.
Această setare blochează revenirea în program
în perioade anterioare celei setate pentru
blocare. Blocajul nu este activ pentru userul
SA.

11.3. Definire blocaje pentru recalculul de rulaje
Permite blocarea unei luni de lucru indicate privind efectuarea opțiunii de recalcul
rulaje. Opțiunea este utilă pentru unitățile de lucru care încep să lucreze în aplicația
ClassoftSQL în cursul anului și trebuie să introducă pe lângă soldul inițial din balanță, și
rulajele cumulate. În luna în care se introduc rulajele cumulate nu trebuie să se dea
recalcul rulaje, întrucât aplicația va sesiza că nu sunt documente înregistrate în cursul
lunii respective, și astfel rulajele introduse manual vor fi șterse.

11.4. Configurare unitate ( parametri de lucru )
Permite configurarea unităţii, pas care trebuie efectuat în momentul implementării
aplicaţiei (Vezi Cap. 3.1).

11.5. Configurarea cotelor de TVA – legătura la casa de marcat
În această interfață trebuie setate departamentele aferente fiecărei cote de TVA,
la fel cum sunt setate în casa de marcat.

11.6. Resetarea stării biletelor/cecurilor stinse
Opțiunea este utilă în cazul în care trebuie anulată stingerea unui bilet/cec, astfel
acesta putând fi stins din nou.
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11.7. Actualizează structura definiţiilor pe serverul SQL
Operaţiunea aduce la zi structura tabelelor de pe serverul SQL. Chiar dacă sunt
mai multe staţii client conectate în reţea, e suficientă rularea opţiunii pe o singură staţie.

11.8. Iniţializare date unitate
Permite iniţializarea datelor unităţii, pas care trebuie efectuat în momentul

implementării aplicatiei. Se inițializează date referitoare la stocul de început de lună
cantitativ valoric sau doar valoric în cazul gestiunilor cu amănuntul (Vezi Cap. 3.2). Tot
din acest meniu se iniţializează şi date referitoare la balanţa contabilă: soldul de început
de an, şi în cazul în care unitatea de lucru nu este nou înfiinţată şi nu implementează
aplicaţia ClassoftSQL în luna ianuarie, se introduc şi rulajele cumulate din balanţă (Vezi
Cap. 3.3).

11.9. Casa de marcat X-Kube
Opţiune utilizată doar de clienții care au programul Classoft interfațat cu case de
marcat X-Kube, aceștia putând încărca din această interfață soldul inițial din casă sau
vizualiza raportul X.

11.10. Casa de marcat Datecs
Opţiune utilizată doar de clienții care au programul Classoft interfațat cu case de
marcat Datecs, aceștia putând efectua din această interfață depunere sau retragere de
numerar din sertarul casei.

11.11. Setări preţuri vânzare
Permite efectuarea de modificări globale ale preţurilor de vânzare setate în
catalogul de produse, setarea de preţuri negociate la nivel de client, la nivel de
client/agent, multiplicarea preţurilor negociate pe client/agent şi setarea de discounturi la
nivel de grupe/client.
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11.11.1. Modificare globală preţuri vânzare predefinite – procentual
Permite modificarea globală procentuală a preţurilor de vânzare în RON predefinite
în catalogul de produse.

-permite filtrarea produselor asupra
cărora se aplică modificări
procentuale de preţ

-permite vizualizarea informațiilor
referitoare la prețurile setate în
catalogul de produse

-permite actualizarea prețurilor
de referință a produselor
filtrate; prețurile sunt preluate automat din ultimele recepții ale produselor, sau din
stocul inițial în cazul produselor care nu au recepție
-permite schimbarea adaosului global pentru toate
produsele filtrate

-permite setarea noilor adaosuri comerciale, care pot
fi aplicate fie direct la preţul de referinţă, fie la preţul
actual din catalogul de produse
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11.11.2. Modificare globală preţuri vânzare predefinite și cote TVA – valoric RON

Permite modificarea globală a preţurilor de vânzare în RON predefinite în catalogul
de produse, produsele putând fi filtrate după denumire, după cod, după grupă şi
subgrupă. Sunt afişate cele șase preţuri setate în catalog, iar acestea se modifică
manual.

-în cazul în care se schimbă cota de TVA a produselor, trebuie selectată metoda de
reclalcul a prețurilor: calcul pornind din prețul cu TVA, astfel prețul de vânzare scăzând,
sau calcul pornind din prețul cu TVA, astfel prețul final de vânzare rămânând neschimbat
-permite schimbarea cotei de TVA la
toate produsele filtrate
-permite vizualizarea stocului existent a produsului selectat,
într-o gestiune indicată
-permite vizualizarea de detalii referitoare la ultima achiziţie a
produsului selectat

11.11.3. Modificare globală preţuri vânzare predefinite – valoric VALUTĂ
Permite modificarea globală a preţurilor de vânzare în valută predefinite în
catalogul de produse. Această opţiune funcţionează la fel ca modificarea globală a
preţurilor în RON (Vezi Cap. 11.11.2).
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11.11.4. Preţuri negociate pe client
Permite setarea preţurilor negociate la nivel de client, opţiune ce se utilizează doar
în cazul clienţilor care au setată în catalogul de terţi grupa de preţ 0. Se selectează
clientul şi se adaugă fiecare produs care se oferă la un preţ negociat clientului selectat.

-preţurile negociate la nivelul unui client, pot fi aplicate la nivelul
mai multor clienţi accesând butonul ‘Aplic pentru mai multi terţi’
În cazul în care o unitate de lucru utilizează mai mult de șase grupe de preţ
predefinite în catalogul de produse, în această interfaţă se pot seta preţuri suplimentare.
Opţiunea este utilă în cazul unităţilor care deţin mai mult de 6 magazine, şi pentru
fiecare se utilizează un preţ distinct, şi doar în cazul interfaţării cu programul de retail
ScanCode. Astfel, se adaugă în catalogul de terţi câte un client virtual pentru fiecare preţ
suplimentar, căruia i se vor seta preţuri negociate pentru fiecare produs. În cazul
magazinelor virtuale preţurile de vânzare se trec cu TVA.

11.11.5. Discounturi negociate GRUPE/CLIENT

Permite
setarea de
discounturi la nivel
de grupe de produse
şi client. Discount-ul
se aplică la grupa de
preț setată clientului
în catalogul de terți.

-discounturile setate la nivelul unui client, pot fi aplicate mai multor
clienţi
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11.11.6. Preţuri negociate pe client/agent
Permite setarea
de preţuri negociate la
nivel de client şi agent,
opţiune ce poate fi
utilizată doar pentru
clienţii care au setată în
catalogul de terţi grupa
de preţ 0. Preţurile
negociate se setează
pentru o anumită
perioadă de timp,
putând fi indicat şi
preţul care va fi aplicat
după terminarea perioadei respective.
Opţiunea este activă doar în cazul în care este activat modul de lucru cu preţuri
negociate pe client/agent: Administrare->Configurare unitate->Special->Lucrează cu
preţuri negociate la nivel de agent/client.

11.11.7. Multiplicator de preţuri negociate pe client/agent

Permite
multiplicarea preţurilor
negociate la nivelul unui
client şi agent, asupra
altui client şi altui agent.

11.12. Optimizare fişiere
Optimizează spaţiile nefolosite din tabelele sistemului şi totodată corectează
anumite desincronizări la nivel de produse sau terţi datorate importului de date din alte
aplicaţii interfaţate.

11.13. Funcţii utile pentru verificări
11.13.1. Detectează/Verifică notele transmise eronat în contabilitate
Permite detectarea automată a notelor transmise eronat în contabilitate, adică a
documentelor introduse în gestiune care au abateri între valorile introduse în antetul
documentului, şi cele introduse în detalii. Erorile sunt afişate la nivel de gestiune.
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11.13.2. Detectează-verifică plaje de valori nealocate la facturi

Permite detectarea automată a numerelor de facturi nealocate într-un anumit
interval indicat.

11.13.3. Detectează-verifică documentele de încasare/plată necorelate cu factura
Permite detectarea automată a documentelor de încasare/plată care nu au
corelaţie cu nici o factură, sau care au contul de clasa 4 necorelat cu factura.

11.13.4. Detectează-verifică clienții cu sold și setați inactivi

11.14. Schimbă coduri / denumiri
Permite
schimbarea codurilor
şi/sau denumirilor
produselor, terţilor,
grupelor sau
subgrupelor de
produse. Aceste
modificări se
efectuează în
această interfaţă, nu direct în cataloage, pentru a fi actualizate automat toate mişcările în
care apar denumirile/codurile schimbate.
-permite modificarea tabelară a stării produselor:
folosit sau nefolosit

11.15. Import date contabile on-line – Server la distanţă
În cazul utilizării mai multor servere Classoft în diferite locaţii care dispun de ip
public, opţiunea permite strângerea datelor contabile la centru.

11.16. Generare receptii (- / +) din aplicația ClasInventar
Permite generarea recepțiilor pentru reglarea stocului conform inventarului
efectuat în aplicația ClassInventar. Astfel se vor genera doua recepții: una cu minus care
anulează tot stocul scriptic existent în aplicație în momentul începerii inventarului, și una
cu plus care va încărca stocul conform fapticului ce s-a găsit în gestiune. Cele două
recepții nu generează notă contabilă, reglarea contabilă efectuându-se manual.

11.17. Import cataloage din format csv
Permite importul de cataloage din fișiere în format CSV: terți, produse, rețete,
grupe și subgrupe de produse sau unități de măsură. Există și posibilitatea actualizării
catalogului de produse la nivel de câmpuri. De exemplu, dacă se dorește actualizarea
unei informații la mai multe produse, este mai rapid să generam toate produsele
existente în catalog în excel, să modificam în excel-ul respectiv informațiile de care avem
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nevoie și apoi să importăm acel fișier convertit în format CSV, decât să căutam fiecare
produs în catalog și să îl modificăm pe fiecare în parte.

11.18. Editare rapoarte
Permite efectuarea de personalizări asupra rapoartelor, opţiune prevăzută pentru
inginerul de sistem.

11.19. Editare etichete de preţ
Permite efectuarea de personalizări asupra etichetelor de preţ, opţiune prevăzută
pentru inginerul de sistem.

11.20. Salvarea datelor -> Backup de pe Serverul SQL
Permite efectuarea unei copii de siguranţă a datelor, aceasta salvându-se atât pe
server cât şi pe staţia locală de lucru, backup-ul efectuat putând fi inscripţionat pe
CD/DVD. Este recomandată salvarea zilnică a datelor.

11.21. Închidere definitivă lună în gestiune
Permite închiderea lunii de lucru în
gestiune. Aceasta nu este obligatoriu a fi
efectuată lunar, se efectuează doar în cazul în
care se doreşte blocarea vizualizării şi
modificării documentelor introduse. După
închiderea unei luni în gestiune, documentele
vor fi vizualizate doar din situaţiile centralizate
generate de aplicaţie. Închiderea lunilor în
gestiune este obligatorie doar în momentul în
care se doreşte închiderea anului de lucru în
contabilitate.
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11.22. Închidere definitivă luni multiple în gestiune
Permite închiderea mai multor luni de lucru în gestiune. Trebuie să fim în prima
lună de lucru deschisă în gestiune, și se va indica până la ce lună să se închidă gestiunea.

11.23. Închidere definitivă an de lucru în ClassCont SQL
Permite închiderea definitivă a anului de lucru în contabilitate, închidere ce poate fi
efectuată doar după închiderea tuturor lunilor în gestiune. Pentru anul de lucru închis se
efectuează o clonă, astfel putând vizualiza orice document introdus, sau orice situaţie din
anul precedent.
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12. Meniul Classoft On-line
Opţiunile meniului pot fi utilizate doar în cazul existenţei unei conexiuni la
internet, permiţând astfel accesarea directă a site-ului oficial Classoft, a ştirilor postate
pe site, a listei de clienţi care utilizează aplicaţiile Classoft, dar şi accesarea directă a
cursului valutar pe site-ul Băncii Naţionale a României.
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