PROGRAMUL de FACTURARE

BACK

Programul de facturare are o structură bine definită, ce ia în considerare toate
cerințele unui program performant, dar este conceput/modificat conform cerințelor
fiecărui client, specificului activității acestuia.
1. Funcțiuni ale programului de facturare:
• Emitere facturi, proforma, avize, chitanțe
• Gestiunea facturilor emise, încasate/neîncasate, anulate, ordonate
calendaristic pe an, lună sau client
• Gestiunea clienților, cu datele lor de facturare, a sumelor achitate / de
achitat
• Interfață de actualizare încasări facturi:
o Prin generarea automata a unei chitanțe
o Prin introducerea nr și datei extrasului de cont
• Generare rapoarte pentru toate funcțiunile de mai sus
2. Personalizare
o Interfețele pentru introducerea datelor (în lei sau EURO) se proiectează
diferit în funcție de cerințele și specificul activității clientului
o Formularul facturii tipărite ( similar pentru proforma, avize și chitanțe) sunt
proiectate personalizat (sigla firmei, logo, layout, imagini pe background).
Dorim ca facturile emise de tine să fie remarcate de clientii tăi și să nu se piardă
prin marea de facturi asemănătoare emise de alții, în așa fel încât clientul să nu
uite sa o achite la timp.
o Rapoartele emise respectă cerințele clientului
o Clientul poate solicita funcțiuni și rapoarte suplimentare, în funcție de
nevoile sale specifice de prelucrare.
3. Caracteristici
o Programul este multiuser, în structura client server
o Structura programului este concepută pe pagini, astfel încât accesul să fie
rapid la categoria de informații sau acțiuni de efectuat
o Programul poate fi realizat în două variante:
• Să lucreze în timp real – toate acțiunile se materializează în
modificarea/actualizarea bazei de date în timp real
• Se lucrează într-un director temporar în care se copiază baza de date
la începutul sesiunii de lucru, iar la sfârșitul acesteia se salvează sau
nu în baza de date de pe server. Avantajul acestui mod de lucru a
rezultat ca rezolvare a situației când clientul era supus deselor
întreruperi în alimentarea cu energie electrică (după revenire, ultima
formă a bazei de date este recuperabilă din directorul temporar, deci
nu se pierde munca de câteodată ore). De asemeni, acest mod de lucru
este foarte adecvat învățării utilizării programului sau testării
acestuia, când la sfârșitul sesiunii de lucru nu se salvează nimic și, ca
urmare, baza de date rămâne intactă.
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Interfața cu meniul principal al programului de facturare:

Interfața de introducere date
Pentru emterea unei facturi noi, sunt disponibile trei ecrane în care pot fi introduse
datele. In funcție de cerințele specific ale fiecărui client, cel puțin prima pagină a
interfeței va arăta diferit.
a.) Interfața pentru vânzări produse/servicii cu prețurile exprimate în lei sau
EURO. În continuare, interfața de introducere date în EURO:
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Factura tipărită :

b. ) La cererea altui client, programul a fost conceput astfel încât să lucreze cu
prețurile produselor / serviciilor cu valori conținând TVA
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O factură emisă nu poate fi ștearsă, ci numai anulată.
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c.) Pentru o companie care are ca obiect de activitate tehnica dentară și lucrează pe
baza contractelor cu cabinete stomatologice, interfața de introducere date pentru o
factură nouă înglobează date nu numai pentru cabinetul dentar pentru care execută
lucrarea, ci și doctorul/doctorii și pacientul/pacienții.
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d.) Pentru compania de distribuție energie electrică, programul este mai complex, dar
funcțiunea de emitere facturi este cea mai importantă. Există posibilitatea generării /
emiterii mai multor tipuri de facturi. Facturile de avans și cele de regularizare se
generează lunar automat, pe baza calculului consumurilor orare de energie electrică în
fiecare zi, existând posibilitatea de afișare (pentru verificare/adăugare informații) a
acestor facturi sau tipărire directă a tuturor facturilor aferente utilizatorului care are în
gestiune clienții respectivi.
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Factura tipărită :
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