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Перфект Счетоводство е модул от софтуерната счетоводна система
Перфект, който дава възможност за счетоводно обслужване на малки,
средни и големи фирми и организации. Съчетава в себе си удобство,
функционалност, опростеност и бързина.
Позволява работа с неограничен брой фирми, при това без
допълнително заплащане. Подходящ е за ежедневна обработка на
множество операции, както за счетоводни къщи, така и за отделни
предприятия. Предоставя възможност за редактиране, анулиране и
изтриване на документи.
В модул Перфект Счетоводство се позволява приемане на контирани
документи от други модули от Перфект: Складово стопанство,
Фактуриране, Труд и работни заплати и Дълготрайни активи

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Бързо инсталиране и внедряване на софтуерната счетоводна система
във фирми и организации
 Заема малко памет и работи бързо и на слаби компютри
 Стабилна работа в мрежа при използване на счетоводната система от
голям брой потребители (работни места)
 Позволява работа с неограничен брой фирми, без допълнително
заплащане
 Позволява едновременната работа на голям брой потребители
(работни места) с единна база от данни - дори в една и съща фирма и
един и същ отчетен период
 Позволява едновременната работа на конкретен потребители (работно
место) в различни отчетни периоди на фирма или в различни фирми
 Удобен потребителски интерфейс, работата с модула е максимално
опростена и ясна - липсват преходи между различни екрани, които
могат да объркат потребителя на счетоводната система
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 Използване на вградени клавишни комбинации за повишаване на
ефективността и бързината на работа

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Индивидуален сметкоплан с нива и партидна аналитичност, подходящ
за всякаква разнородна дейност
 Дефиниране на мерни единици към сметка, чрез което системата
предоставя складови възможности по въвеждане и следене на
количества към сметка
 Автоматично създаване или ръчно въвеждане на начални салда на
сметки
 Автоматично създаване или ръчно въвеждане на начални салда на
сметки по контрагенти, чрез което се постига абсолютна точност на
счетоводната информация
 Позволява се съхраняване и използване на шаблони на често
използвани операции, чрез което се постига бързина при въвеждане на
информация
 След осчетоводяване на операция информацията в екрана за
въвеждане може да бъде използвана за осчетодяване на последваща
операция, чрез което се постига бързина при въвеждане на еднотипни
операции
 Осчетоводяване на операции с валути, кръстосано валутно
осчетоводяване
 Осчетоводяване на операции със сложни контировки и транзиторни
контировки - с насочващи сметки
 Осчетоводяване на количества и изчисляване среднопретеглена
стойност - освен на сума, системата предлага възможност и за
въвеждане и следене на количества към сметка
 Следене номерата на документите и проверка за дублиране на
документи при въвеждане, чрез което се възпрепятства дублирането на
документи
 Автоматично предлагане на следващ подред номер при
осчетоводяване на ПКО и РКО, чрез което се облекчава въвеждането
на номерата на документи
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 Погасяване на вземане и задължение, в лева и валута, включително и
от предходни години, показва хронология на погасяваните и
погасяващите документи
 Автоматично приключване на сметки (закриване на салда)
 Автоматично приключване на множество сметки по заложен сценарий
 Автоматично приключване с разпределяне на общите разходи по
партиди (изделия)
 Приключване по себестойност - разпределение на синтетичното салдо
на сметка към партидите на друга сметка (с процентно разпределение
на салдото по партиди)
 Вграден калкулатор за изчисляване на суми и количества при
осчетоводяване на документи
 Редактиране, анулиране и изтриване на документи, с въответствие с
правата на потребителите
 Редактиране и изтриване на данни в индивидуален сметкоплан,
начални салда, номенклатури, годишни отчети и т.н.

СПРАВКИ











Хронология на счетоводни документи/операции и подреждане по папки
Салда по сметки и партиди в лева, валута и количества
Обороти по сметки и партиди в лева, валута и количества
Оборотна ведомост, Оборотна ведомост по партиди, Оборотна
ведомост по контрагенти
Главна книга, ПКО, РКО и Касова книга
Валутни салда по сметки и партиди
Валутни обороти по сметки и партиди Валутна оборотна ведомост по
контрагенти и партиди
Дневници по ДДС, Справка-декларация за ДДС, VIES декларация експорт на необходимите файлове, които се подават към системата на
НАП, на произволен носител или компютър Справка Приспадане на
ДДС - автоматично изготвяне
Изготвяне на счетоводни справки с възможност за филтриране по нива
и допълнителна обработка на резултата - групиране на данни по
определена колона
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 Справка за количества на сметка, с показване на оскладено/изписано
от склада количество за всеки документ, партида на сметка, както и
количествен признак (мерна единица)
 Годишни отчети - ОПР, Паричен поток, Баланс, Собствения капитал,
Елементи 2, 3, 4, 5, 6, 7,

ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, АРХИВИ
 Експорт на справки, документи и номенклатури към MS Excel; MS Word,
PDF, HTML.
 Експорт на справки във файлов формат CSV, даващ възможност за
отваряне в произволен офис пакет: Microsoft Office, Google Docs,
Аpache OpenOffice, LibreOffice, SSuite Office, Ashampoo Office,
WPS Office Free, Polaris Office, SoftMaker FreeOffice, Open365 и т.н.
 Експорт и импорт на номенклатури и настройки от една фирма във
друга - сметкоплан, годишни отчети
 Експорт и импорт на номенклатури и настройки от една годишна база
данни на фирма към друга годишна база данни на същата фирма сметкоплан, годишни отчети
 Обединение на документи от отдалечени клонове на фирма
 Импорт във xml формат на документи от други системи към Перфект
Счетоводство
 Системно архивиране на всички данни - запис на произволен носител
или компютър
 Фирмено и годишно архивиране за избрана фирма - запис на
произволен носител или компютър

