Gestão do imobilizado
Esta solução tem como objectivos principais dotar a área Financeira com uma base de informação e facilidades
que lhe permitem controlar e extrair informação sobre o Imobilizado da Empresa, as Amortizações e Reavaliações
do mesmo, quer sejam Fiscais ou Livres.
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dos resultados em tempo real.
• Proporciona-lhe informação "On-Line".
• Permite-lhe uma parametrização flexível para
implementar as suas reais necessidades
• Tem uma estrutura de codificação aberta que lhe
permite definir duma forma independente os requisitos
da sua implementação
• Oferece-lhe independência e flexibilidade face a
alterações legais ou novas exigências da sua
organização
• Multi-Empresa
• Em todos os écrans estão disponíveis ajudas On-Line
ao utilizador, tais como:
- Help ao campo e ao programa
- Facilidades de selecção usando a tecla F4
afixa
numa
janela
"Window"
os
valores possíveis de campo ou conteúdo
de um ficheiro, em todos os écrans da
aplicação

Amortizações
• Permite efectuar as amortizações Legais e Livre com
facilidades para a selecção de bens sobre os quais se
pretende efectuar o cálculo das amortizações

Informação de Cadastro do
Bem
• Desenvolvida de uma forma flexível permitindo
registar um vasto conjunto de informação em
cada Ficha de Cadastro do Bem
• Amortizações por duodécimos ou anuais
• Amortizações
regressivas

a
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• Simulação de Amortizações e Reavaliações
• Histórico de Amortizações e Reavaliações
• Várias listagens sobre o ficheiro de
Imobilizado, assim como todos os Mapas legais
de Amortizações, Reavaliações e Mais e Menos
Valias

Facilidades de consultas a
Bens por:
- Número
- Área
- Classe Fiscal
- Centro de Custo
- Família
- Grupos de Bens
- Localização
- Tabela de Contas
- Tipo de Bem

Reavaliações
- Tal como as amortizações também as
reavaliações podem ser Fiscais e Livres,
dispondo de um conjunto de facilidades que
permitem efectuar:
- Manutenção de Bens a Reavaliar
- A selecção substituiva ou cumulativa de Bens
a Reavaliar
- Efectuar o cálculo das Reavaliações
- Efectuar a Anulação de Reavaliações
- Listar os Bens Reavaliados

Tabelas de Apoio
Todas a informação codificável encontra-se
suportada em tabelas de apoio para permitir
assim uma parametrização total e uma maior
independência face á própria aplicação das
quais se destacam:
- Classe Fiscal
- Famílias de Bens
- Grupos de bens
- Tipos de Bens
- Localizações
- Valor limite para bens de Reduzido Valor
- Motivos de Abate
- Coeficientes para Abate
- Tabela de Contas fiscais
- Contas por Portaria de Reavaliação
- Contas de mais ou menos valia
- Reavaliações Fiscais e Livres
- Coeficientes de Reavaliação Fiscal e Livre

Consulta On-Line aos diversos
históricos do Bem, tais como:
- Amortizações
- Reavaliações
- Contabilização, etc

Contabilização
Estrutura de Contabilização parametrizável para todos
os eventos do bem, ou seja aquisição, amortização e
abate.
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