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Зашто би користел софтвер?
Секојдневното работење на секоја модерна компанија резултира со големо количество на
документација, а како резултат на тоа се поголем простор за складирање на истата. Доколку дел од
оваа документација се води електронски тогаш значително се намалува просторот и времето за
нејзиното складирање. Освен тоа, класичото работење со документи во печатена форма го зголемува
времето потребно за истата да се прегледа, сумира и провери. Дури и една едноставна задача како
што е пронаоѓање на одреден документ станува време-консумирачка доколку истиот треба да се бара
помеѓу многу други. Сетоа ова се менува, поедноставува и убрзува со употребата на софтверско
решение за електронко канцелариско работење.

Правен аспект...
Од 01.01.2015 стапуваат на сила промените
на Законот за данок на додадена вредност
(Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 177 од
01.12.2014) со кој се дополнуваат и менуваат
начините на работа за правните лица. Имено,
станува законски прифатливо креирање,
водење и издавање на електронски фактури
и истите се сметаат како валидна форма за
наплата.

Како да го постигнете тоа?
Едноставно, само продолжете со читање...

Што можеме ние да Ви понудиме...
-

Софтверско решение кои ќе Ви ја поедностави и скрати секојдневната ваша канцелариска работа и ќе
Ви овозможи поголема контрола врз суривините и средствата со кои управувате. Алатка преку која ќе
можете да вршите контрола на средствата кои ги вложувате, трошоците кои ги исплаќате, добивката која
ја остварувате и многу друго. Cube ERP ги има следниве главни функционалности:
1.

Креирање и менаџирање со основни податоци (артикли, вработени, магацини, жиро сметки...)

2.

Евиденција на повеќе подружници на иста база на податоци и класификација на документите
според подружницата во која припаѓаат

3.

Менаџирање со влезни и излезни документи (Фактури, Понуди, Изводи, Книжни одобрениа...)

4.

Плаќање на документи преку изводи, сликовит приказ за состојбата на документот (платен,
неплатен, рок на плаќање пред истекување) и известување за пречекорување на валута на
документ.

5.

Извештај за влезна и излезна книга

6.

Извештај за состојба на средства со коминтент

7.

Извештај за материјална картица на ставка

8.

Попишување на целокупниот материјал во магацин

Почетни податоци
Шифрарниците се најниското ниво на хирархијата на алатката заради тоа што тука се внесуваат и
менаџираат основните податочни објекти кои подоцна се користат од останатите делови на истата.
Овде се сместени опциите за менаџирање со основните информации за компанијата, листата на
магацини, листата на вработени, листата на коминтенти и др. Освен тоа, овде се менаџираат и листите
на ставки кои подоцна корисникот ги повлекува и користи за пополнување на сите типови на документи
кои се понудени во софтверот.

Сите податочни
објекти се менливи,
што значи брзо и
едноставно
прилагодување на
податоците на било
какви идни промени
што се однесуваат на
цени, имиња, даночни
стапки, техничка
спецификација,
слики, група во која
припаѓа, производител
и др.

Евиденција на влезни/излезни документи
Овде се сместени формите за менаџирање на сите типови на документи кои ги нуди системот, како
што се Приемници, Понуди, Про Фактури, Фактури, Изводи и др. На располагање се ставени опции за
едноставно креирање, промена, бришење и враќање на веќе избришани документи. Системот е
изграден како multi-thread апликација, што значи дека корисникот може да отвори повеќе документи во
исто време

Софтверот нуди
едноставно и брзо
креирање на нови
документи од веќе
постоечки документ од
ист или различен тип. На
пример, може да се
креира нова фактура од
веќе постоечка понуда,
по што во фактурата ќе
се задржат сите
информации од
понудата. Ова
дополнително го скратува
времето потребно за
секојдневното
канцелариско
функционирање.

За полесно пронаоѓање на бараниот документ, на располагање е ставен пребарувач кој овозможува
филтрирање на листите на документи по повеќе параметри, како што се: датум на креирање или
прием на документот, влезен/излезен број на документот, коминтент на кој се однесува документот, како
и по ставката која се содржи во документот.

Приспособливоста
на софтверот се
однесува и на
самото печатење.
Имено, на
располагање се
ставени два вида на
меморандуми, како
и опцијата истиот
воопшто и да не се
печати. Пред
печатењето на
документот може да
му се додаде и
слободен текст како
и да се сменат
жиро сметките кои
ќе бидат прикажани
во рамките на
меморандумот.
Слободен текст
може да се додаде
и на секоја ставка
поединечно и истиот
ќе се испечати во
продолжение на
името на ставката.

При евидентирање на изводите и поединечните плаќања, истите може да се поврзат со соодветни
влезните и излезните фактури при што фактурите ќе се означат како платени. Заради ова формите за
евиденција на влезните и излезни фактури даваат сликовит приказ за моменталната состојба на секоја
од фактурите, односно дали истата е платена, неплатена или се ближи рокот за плаќање.

Доколку во рамките на системот се користи опцијата за менаџирање на повеќе подружници, тогаш се
активира опција за ограничување на приказот на документите т.е. прикажување на само оние документи
кои припаѓаат на соодветната подружница на која што припаѓа моментално логираниот корисник. Ова
значи дека секој корисник ќе има увид врз документите кои припаѓаат само на некоговата подружница,
додека одредена група на корисници ќе има увид врз целосната документација на компанијата.

Автоматско генерирање извештаи
Резултатот од секојдневното работење и од функционалноста на софтверот се гледа во овој дел, каде
со клик на едно копче на располагање Ви се ставени повеќе извештаи кои ќе Ви овозможам појасна и
попрецизна слика за моменталната, а и идната, состојба на вашите средства или суровини.

Тука се наоѓа извештајот материјална картица која може да се генерира само за една ставка (каде се
прикажуваат сите документи во кои се наоѓа истата) или групно за сите ставки (каде се прикажуваат
информациите за влез, излез и состојба на сите ставки поединечно).

Едни од најупотребуваните извештаи во рамките на системот сигурно е групата на извештаи кои се
однесуваат на финансиската состојба на корисникот на системот со своите коминенти. Извештаите се
генерираат врз основа на документите кои се веќе внесени во системот како што се Приемници,
Фактури, Книжни Одобрениа и Задолжениа, Изводи и др.

