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Перфект Фактуриране е модул от софтуерната счетоводна система
Перфект, който дава възможност за изготвяне, отпечатване и запис на
всички видове фактури (и проформи), дебитни и кредитни известия, както
и протоколи по чл.117, утвърдени като официални към настоящия момент,
с вградени програмни защити, способстващи за коректно издаване на
документите.
Позволява се редакция, анулиране и/или изтриване на документи.
Програмата поддръжа номенклатура с артикули, обособени в групи и
подгрупи, които могат да се ползват съвместно със ПЕРФЕКТ Складово
стопанство. Номенклатури от типа Контрагенти, Валути, ДДС ставки могат
да се ползват съвместно със модули ПЕРФЕКТ Складово Стопанство и
ПЕРФЕКТ Счетоводство, а всички издадени документи от ПЕРФЕКТ
Фактуриране се контират към ПЕРФЕКТ Счетоводство.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Бързо инсталиране и внедряване на софтуерната счетоводна система
във фирми и организации
 Заема малко памет и работи бързо и на слаби компютри
 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
 Удобен потребителски интерфейс, работата с модула е максимално
опростена и ясна - липсват преходи между различни екрани, които
могат да объркат потребителя на счетоводната система
 Възможност за контиране на всички документи към ПЕРФЕКТ
Счетоводство, вкл. Протокол по чл.117 от ЗДДС
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Работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане
Фактура, Дебитно/Кредитно известие с и без ДДС
Проформа фактура с и без ДДС
Протокол по чл.117 от ЗДДС
Редактиране и анулиране на документи
Достъп до програмата с определяне на права за работа на всеки
потребител
Задаване на диапазон за отпечатване на фактури
Издаване на документи с използване на няколко банкови сметки
Автоматично издаване на дебитно / кредитно известие от фактура
Автоматично издаване на фактура от проформа фактура
Поддръжка на списъци с артикули, контрагенти, ДДС, мерки
Поддръжка на 3 вида цени за артикул
Поддръжка на номенклатура "Основание", използвана при
неначисляване на ДДС
Указване на процент отстъпка или надценка към всеки контрагент за
конкретен или за всички редове на документ
Задаване на ЕКО такса и процент на ДДС ставка в/у нея
Настройка на значността на ед.количества, ед.цена и общата стойност
на реда във фактурата
Печат на три вида фактури
Печат на фактура за доставчици на "Метро Кеш Енд Кери-България“
Връзка с фискално устройство за отпечатване на фискален бон към
издадена фактура

ЕКСПОРТ, АРХИВИ
 Експорт на документи, справки и номенклатури към MS Excel; MS Word,
PDF, HTML.
 Системно архивиране на всички данни - запис на произволен носител
или компютър
 Фирмено архивиране - запис данните на конкретна фирма на
произволен носител или компютър

