SmartConta
Manual de utilizare
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Introducere
Prezentare generală
SmartConta este o aplicaţie destinată departamentului financiar - contabil din cadrul
societăţii dumneavoastră. Cu ajutorul ei vă puteţi întocmi actele contabile, beneficiind de o interfaţă
prietenoasă care vă permite să economisiţi timp. În secţiunea “Gestiune” puteţi întocmi documentele
primare (Nir, BC, Aviz, NPR etc), ţine evidenţa stocurilor de marfă şi materie primă, calcula
amortizarea lunară a mijloacelor fixe. Obţinerea de situaţii analitice, precum balanţele de furnizori şi
clienţi, a registrelor de casă şi a extraselor bancare, a scadenţarelor, a jurnalelor de tva precum şi
întocmirea jurnalului de note şi a balanţei contabile se realizează utilizând secţiunea “Contabilitate”.

De ce SmartConta?
•

Pentru stabilitate
o Ştim că cea mai simplă eroare iţi poate compromite munca şi de aceea programul nostru a
fost realizat folosind o platformă de maximă actualitate (VB NET) şi beneficiază de un
server de baze de date recunoscut pentru stabilitate şi viteză (My Sql).
o În acelaşi timp, avem sprijinul unei întregi echipe de experţi contabili, membrii ai CECCAR,
şi de jurişti cât şi experienţa conferită de un portofoliu complex de clienţi.

•

Pentru siguranţă
o Accesul la date, la posibilităţile de operare, modificare, ştergere, vizualizare, poate fi
restricţionat, în funcţie de drepturile oferite fiecărui utilizator, chiar şi în cadrul aceleiaşi
societăţi.
o Pentru evitarea pierderii accidentale a informaţiilor se pot face replici ale datelor, în timp
real, automat, pe un alt calculator al dumneavoastră sau pe serverul nostru, la cerere.
o Datele dumneavostră pot fi salvate pe suport extern ori de câte ori doriţi.

•

Pentru conectivitate
o Lucrul pe un număr nelimitat de staţii: pentru că aveţi nevoie de informaţie repede şi bine,
folosind programele noastre ce permit utilizarea multiuser puteţi gestiona efortul echipei
dumneavoastră pentru a obţine rezultatele dorite in cel mai scurt timp.
o Lucrul la distanţă prin intermediul internetului: vă puteţi conecta, de oriunde aveţi acces
la internet şi aplicaţia noastră instalată, la datele dumneavoastră de la birou.
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Cerinţe minimale pentru utilizarea aplicaţiei
• Configuraţie minimă calculator:
-

-

Monitor si placă video care să suporte o rezoluţie minimă de 1024 x 768.
Spaţiu liber pe hard disk de minim 500 MB.
Memorie de minim 512 MB RAM
Procesor cu frecvenţă minimă de 1GB
Conexiune la internet (pentru înregistrare şi update).

• Configuraţie minimă software:
-

Sistem de operare recomandat: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA sau mai nou.
FRAMEWORK 3.5 si WINDOWS INSTALLER 3.1 instalate (daca aceste aplicaţii nu sunt
pe calculatorul dumneavoastră se vor instala automat odată cu programul).
Browserul FireFox, Opera sau Chrome instalat.
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Definire societate nouă
Adăugare societate: Pentru adăugarea societăţii trebuie să accesaţi meniul “Fisier” şi să
apăsaţi butonul “Adaugare societate”

Se va deschide următoarea machetă:

Unde trebuie să completaţi urmatoarele:
- o denumire scurtă a societăţii care să nu conţină caractere speciale (“,-,_,&,etc).
- luna şi anul pentru care implementaţi informaţiile
- parola de administrator (8 caractere minim) ce vă permite ştergerea societăţii, definirea de
utilizatori şi drepturi, redeschiderea lunilor.
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Configurare societate:

• Selectare societate şi luna de lucru:
-

În partea stângă a interfeţei veţi observa o bară de meniu ce conţine numele societăţii
adăugate:

-

Daţi clik pe numele societăţii şi selectaţi luna de lucru.

• Datele societăţii - În meniul “Configurare” selectaţi opţiunea “Date societate” şi completaţi
informaţiile solicitate de formular, după ce apăsaţi butonul “Modificare”. Pentru a valida aceste
date şi pentru a le salva apăsaţi butonul salvare din acelaşi meniu.

• Parametri de lucru - Din meniul “Configurare” alegem “Parametri”.
1. Luna implementare Balanta. – Acest parametru configurează luna şi anul din care
sunt implementate datele iniţiale. În luna specificată aici vom avea posibilitatea
de a adăuga/modifica soldurile iniţiale din balanţă, scadenţarele de furnizori şi
clienţi, avansurile nedistribuite, stocurile iniţiale. În SmartGest acest parametru va
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determina luna în care se vor implementa stocurile iniţiale. Formatul este LLAA
(adică luna octombrie 2010 se va transcrie ca fiind 1010).
2. Stochează informaţii operaţii – dacă valoarea este DA se vor creea loguri care
permit formarea unui istoric al operaţiilor executate asupra bazei de date.
3. Selectare listare tip Factura – În aplicaţia “SmartGest” există posibilitatea editării
facturilor de clienţi. Programul permite mai multe tipuri de formulare, alegerea
modelului care se potriveşte nevoilor dumneavoastră se face de aici.
4. Metoda descărcare gestiune – În cazul în care folosiţi şi modulul “SmartGest” sau
societatea dumneavostră foloseşte evidenţa cantitativ-valorică a stocurilor la preţ
de ieşire prin folosirea acestui parametru aveţi posibilitatea de a stabili cum se va
regăsi descărcarea de gestiune în notele contabile (Metoda K, Sincronizare – în
permanenţă programul va verifica valoarea stocului si va avea grijă ca soldul
conturilor de marfă şi materie primă să fie la valoarea acestor stocuri, Descărcare
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manuală – programul nu generează nota de descărcare, aceasta fiind facută
manual în funcţie de cum consideră necesar).
5. Taxarea inversă – Se foloseşte din momnetul în care întâlniţi prima factură de
acest tip. Este un parametru ce vine în ajutorul societăţilor ce nu au acest fel de
tranzacţii pentru a simplifica modul de operare.
6. Plata TVA – Parametru folosit pentru a specifica dacă societatea este plătitoare
sau nu de Taxa pe Valoarea Adaugată. Tot aici se setează şi procentul de TVA.
7. Distribuţie – Dacă societatea dumneavostră are ca profil distribuţia puteţi să
adaptaţi aplicaţia necesităţilor dumneavoastră folosind parametri de aici.

• Nomenclatorul de casă bancă – Conturile din balanţă aferente Caselor şi conturilor bancare
trebuiesc definite în nomenclator. Este obilgatoriu ca simbolul contului (ex. 5311.10) să fie
acelaşi ca cel folosit în balanţă. Puteţi selecta şi o siglă potrivită fiecărui cont pentru un acces
mai uşor în macheta de Casă-Bancă. Pentru fiecare înregistrare trebuie să specificaţi dacă
respectivul cont este un cont bancar sau este un cont de casă.

• Nomenclatorul de conturi – Conturile care nu se regăsesc în planul de conturi din program pot
fi adăugate folosind această opţiune.
• Definire serii documente – Plajele de numere interne folosite în cadrul entităţii dumneavoastră
vor fi definite aici. Documentele vizate sunt facturile de clienţi, avizele de clienţi şi chitanţele.
Vor fi definite atât seriile folosite cât şi plaja de numere pentru fiecare serie.
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SmartConta
Implementare
• Implementare solduri iniţiale – În cazul în care luna de implementare este ianuarie, sumele
introduse vor reprezenta soldurile finale aferente lunii decembrie. Pentru celelalte luni acestea
vor fi total sumele din luna precedentă. Pentru implementare alegem opţiunea “Solduri_initiale”
din “Configurare”. Planul de conturi în forma generală este inclus în program, analiticele
specifice societăţii dumneavoastră vor fi adăugate automat in acesta odată cu definirea sumelor
precedente.

• Implementarea facturilor – Soldurile conturilor de clienţi şi furnizori în forma lor analitică vor
fi implementate folosind din meniul “Configurare” butoanele “Imp_Furnizori”/”Imp_Clienti”.
Menţionăm că recomandăm pentru a avea o situaţie cât mai apropiată de realitate introducerea
acestor sume, factură cu factură. Felul în care funcţionează machetele respective va fi explicat pe
larg la rubrica “Facturi Clienti” / “Facturi Furnizori”.
• Implementare avansuri – În această fereastră vom implementa avansurile încasate/plătite
înainte de prima lună de lucru în aplicaţia noastră, avansuri care nu sunt insoţite de factura de
avans. Funcţionarea acestei machete va fi explicată pe larg in modulul “Casa Banca”.
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Operare date lunare
• Adăugare facturi de clienţi. Selectăm din meniul principal “Clienti”. Apăsăm butonul de
“Adaugare” şi selectăm/adaugăm datele despre client. Apoi selectăm seria facturii,
numărul acesteia, numărul de zile până la scadenţă şi data documentului. În partea de
detaliu a facturii complectăm valoarea totală a facturii. Dacă există mai multe poziţii pe
acelaşi document la total poziţie scriem valoarea respectivei poziţii şi vom fi asistaţi de
aplicaţie în complectarea celorlalte poziţii contabile.

Validarea fiecărei poziţii în parte se face prin apăsarea butonului “+” aşa cum se vede în
imagine. Ştergerea unei poziţii se face prin apăsarea butonului “-”. Salvarea facturii se face
prin apăsarea butonului de salvare din dreapta. Factura dupa salvare va fi regăsită în gridul din
josul paginii. Căutarea unei facturi deja introdusă se poate face folosind sistemul de filtre
multiple activabil prin apăsarea butonului “Filtru” sau prin combinaţia de taste “CTRL-F”.
Dacă factura are ataşată şi dovada plăţii, aceasta poate fi adăugată imediat după salvarea
facturii folosind modulul de încasare / plată din dreapta jos a ferestrei. Tot din această machetă
putem obţine listările orientate către terţi precum scadenţare, jurnale de tva, balanţe de clienţi
sau centralizatoare.
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• Adăugare facturi de furnizori – Macheta de furnizori are o funcţionare similară cu cea de
clienţi. Singura diferenţă remarcabilă este dată de posibilitatea introducerii valorii de
vânzare a produselor pentru gestiunile cu adaos la vânzare. Aceste valori vor fi folosite
pentru generarea notei de închidere folosind metoda K.

• Prelucrare registrul de casă / extrase bancare - Folosind acest modul putem prelucra
înregistrările aferente registrelor de casă şi conturile bancare. Operaţiunile sunt împarţite in
felul următor: plată facturi / încasare facturi / operaţiuni diverse.
1. Plată facturi – După ce selectăm casa / banca din care facem operaţiunile,
folosind la alegere combo – boxul central sau siglele din partea dreaptă a
machetei vom selecta data operaţiunii, suma achitată şi valoarea. După alegerea
partenerului căruia îi achităm factura în gridul din stânga vor apărea facturile
neachitate emise de partenerul selectat. Programul va distribui suma respectivă
respectând ordinea cronologică a scadenţei facturilor însă în cazul în care doriţi să
achitaţi alte facturi puteţi face selecţia acestora manual.
2. Încasarea facturilor – funcţionează în mod similar cu plata facturilor, asa cum am
descris in paragraful precedent.
3. Operaţiunile diverse
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-

-

-

Venituri din vânzari – în cazul în care introducem venituri iar contul
aferent este din clasa 7, se va deschide o fereastra care va solicita cota de
T.V.A. pentru a putea genera borderoul de vânzări.
Cheltuielile efectuate având ca bază bonurile de benzina (conturile 3022,
6022) generează facturi de furnizori, drept urmare ne vor fi solicitate
datele aferente furnizorului.
Avansurile primite sau date (conturile 409, 419) se înregistrează preluând
şi informaţiile referitoare la terţi.

De menţionat că soldurile iniţiale din registrele de casă şi extrasele bancare sunt preluate din
balanţă. Calendarul aflat in partea dreaptă jos este un filtru pe zile. Prin selectarea unei zile în gridul
din stânga vor ramâne doar înregistrările din acea zi. Zilele reprezentate cu roşu au soldul negative,
cele trecute boldate conţin înregistrări iar cele scrise normal nu conţin înregistrări.
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•

Compensări – Ordinele de compensare vor fi operate în acest modul. Întâi introducem
suma de compensat apoi selectăm data operaţiunii şi partenerul. Programul va propune
spre compensare facturile emise şi cele primite de la terţul respectiv, care nu sunt
achitate la data efectuării operaţiunii. După distribuirea întregii sume operaţiunea se
validează prin salvare.

•

Documente justificative – Justificarea sumelor luate spre decontare de angajaţii
societăţii va fi facută folosind acest modul.
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Vom selecta pentru început data justificării, numele delegatului care face justificarea,
suma şi contul contabil. Apoi vom achita pe baza decontului facturile aduse de delegat, una
câte una indicând furnizorul şi numărul facturii.
•

Note Contabile – În acest modul veţi regăsi notele contabile generate automat de
program. Numerele mai mici de 10 sunt rezervate notelor generate de program. De
menţionat că fiecare operaţiune executată (factura intordusă, plata, etc) se va regăsi în
mod imediat în notele automate, în închiderile de venituri şi cheltuieli, în calculul
notei de tva si respectiv in balanţă. Aceste note nu pot fi modificate manual.

Tot aici putem adăuga şi note contabile înregistrate manual, editarea acestor note se regăseşte
în mod automat în notele de închidere nefiind necesare alte operaţiuni.
•

Balanţa – Listarea balanţei contabile se va face apăsând butonul din dreapta sus,
Fişele de Cont putând fi obţinute din macheta de “Balanta”.

•

Deschiderea de lună - Acest buton are dublă funcţie, atât deschiderea de lună nouă
cât şi redeschiderea uneia deja lucrate pentru a transfera modificările făcute în lunile
următoare.
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