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Perfeição na elaboração de relatórios com
um sistema de elevado desempenho

O DATEV Report é uma solução fácil para a elaboração de vários
modelos de relatórios e seus anexos, tais como o relatório de
demonstrações financeiras, de consolidação, entre outros com base na
importação dos dados do ano.
O programa contém um sistema de automação baseado em modelos
de documentos com esclarecimentos e valores. Além disso, podem ser
utilizados indicadores, análises de balanço, tabelas de endividamento
ou de provisões ou outras análises.
Os relatórios contábeis e anexos serão mantidos como modelos da
firma e podem ser usados para todos os outros clientes da firma.
A solução também permite a impressão de demonstrações financeiras
completas com todas as análises necessárias - com, naturalmente, uma
página de apresentação uniforme, índice, cabeçalho e rodapé, bem
como a numeração de páginas consecutivas.
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Package
Perfeição
na elaboração
de relatórios com
International:
Benefits
um
sistema atualizado
e completo
A solução de software utilizada por vários segmentos e portes de
empresas disponíveis em português, inglês, espanhol e alemão:
Relatório contábil







Modelos oficiais de acordo com o Registo
Comercial
Modelos de documentos para os relatórios
contábeis
Modelos de documentos do escritório
Facil adaptação e criação de novos relatórios
Pontos para recomendações à gerência
Filtragem de comentarios de usuários

Secção explicativa e analítica








Valores numéricos para contas, somas no ativo
imobilizado, plano de contas e contas individuais
Configuração individual da apresentação numérica
e planos de contas
Gráficos, indicadores financeiros, comparativos de
exercícios, DRE, fluxos de caixa e detalhes de
contas
Analises e planilhas visuais
Elementos estruturais de cálculos
Impressão de demonstrações financeiras em
múltiplos idiomas

Documentação





Gestão de documentação electrónica
Repositório de modelos padronizado
Automatização de documentos
Integração com o Microsoft Office®

Importação

Planejamento

Distribuição

Formalização e edição

Emissão de relatorio

Check list






Estatísticas e controle de mudanças
Gravação de tempo
Filtragem de conclusões e relatórios
Rápida compreensão através de semáforos
Anotações e revisões

Controle de qualidade

Controle de acesso





Perfil do usuário e do grupo
Adaptação de permissões a diferentes perfis
Limitando o acesso à informação
Fechaduras de segurança

Mais informação em www.sinfopac.com/pt/produtos
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Contate-nos
Visite nosso website em www.sinfopac.com/pt
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