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Интегрирана информационна система
с отворена архитектура
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Общи харектеристики на монета
МОНЕТА е интегрирана информационна
система, изградена на модулен принцип
и ползваща обща база данни. Системата
предоставя възможност за управление и
автоматизация на финансовосчетоводната, складова и търговска
дейност в обектите на една или повече
компании.
Програмата е проектирана и разработена
с цел да обслужва дейността на малки и
средни фирми, работещи в различни
бизнес сфери. Информацията се въвежда
еднократно, без допълнителна обработка
намира своето приложение във всички
свързани модули и незабавно става
достъпна за у правомощените за това
потребители.

Вашата инвестиция
Компаниите, които инвестират в
софтуерната система МОНЕТА, печелят
значително от подобреното ниво на
обслужване на собствените си клиенти.
Необходимата информация е достъпна
във всеки един момент на комуникация с
клиента и потребителите имат достъп до
детайлна картина на неговата дейност.

• С правилното организиране и
възможностите на софтуера се
спестяват ценни ресурси и време
• Операциите се извършват по-бързо и
по-правилно благодарение на лесната
употреба, програмиране и контрол над
потока операции и резултати
• Информацията се предоставя така,
че да може да се усвои веднага в
зависимост от работното място и
допринася за локализирането на
проблемните области на дейност и на
възможностите за развитие
• Комуникацията с клиентите и
партньорите се подобрява, ускорява и
става по-резултатна
• Компанията повишава гъвкавостта
си, оптимизира дейността си и се
развива с бързи темпове
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Архитектура

Ключови предимства на монета

МОНЕТА е интегрирана информационна
система с отворена архитектура на три
нива:

Работна среда - Естетика

Слой 1
База Данни: Операциите се извършват
по-бързо и по-правилно благодарение
на лесната употреба, програмиране и
контрол над потока операции и
резултати.

Слой 2
Aplication Server: Съхранява логиката
на бизнес процесите на приложението.
Оптимизира достъпа на потребителите
до информацията. Осигурява
възможност за скалируемост и
интегритет на ниво бизнес операция.

Слой 3
Client: На това ниво се осъществява
контакта на потребителя със системата,
т.е. въвеждането и визуализацията на
данните. Осигурява персонализиран и
достъпен интерфейс, съобразен с
дейността на всеки потребител.

Информацията се представя директно в
зависимост от йерархията на всеки служител
във фирмата. Изцяло симетрични задачи във
всички модули и приложенията, базирани на
принципа “минимум информация” и поетапна
сложност на екрани и диалогови прозорци за
невъзпрепятствана работа и избягване на
грешки.
Авангардност
Цялостно разработване според нуждите на
потребителя (цветове, панел за бързи връзки,
запазване на филтри, големина на прозорци,
сортиране, филтриране на данни).
Интерактивен интерфейс – Microsoft user –
interface guidelines.
Едновременно проследяване на различни
данни – Multiple Document Interface (MDI).
Менюта организирани в тематични групи,
улеснен достъп до различни операции.
Средства за автоматизирано изпълнение
изпълнение на сложни операции и панел за
бърз достъп. Хомогенност на управление и
изобразяване на информация
Гъвкавост
Дървовидни изображения на йерархична
информация. Опростен път за търсене и
управление на данни. Предварително
моделирани филтри и сортиране. Възходяща
или низходяща класификация към всички нива
на информация. Уникален дизайн на печатни
формите на документите, с възможност за
корекции при поискване от страна на
потребителя.
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Ключови предимства на монета
Гъвкавост
Възможност експортиране и
импортиране на номенклатури,
документи и справки в (от) Microsoft Excel,
XML и текстови файлове.
Достъпност
Бързо въвеждане на данни – избор от
списъци чрез кодове. Потребителски
определяеми форми за справки, филтри
и възможност за тяхното съхранение и
повторно ползване. Визуално
представяне на права на потребители.
Разширяемост
Възможност за промяна и настройка на
софтуера в зависимост от желанията
на клиента.

Модули
Монета е интегрирана информационна система, изградена на модулен принцип. Състои се
от модули, които взаимодействат помежду си с цел предоставяне на пълна интегрираност
на информаацията, осигурявайки свързаност и прозрачност на всички дейности и процеси
във фирмата. Монета включва:
Продажби
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддържане на номенклатури с клиенти, цени и отстъпки
Продажба на артикули, ресурси, услуги
Салдо на клиента към момент на база извършените сделки
Изготвяне на оферти, поръчки, фактури, кредитни известия; преобразуване на документи
Следене за достигнати кредитни лимити
Автоматично плащане при продажба в брой
Свързване на документи
Генериране на плащане по няколко незплатени документа
Възможност за работа с различни периферии – баркод четци, фискални принтери и др.
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Модули
Доставки
•
•
•
•
•
•

Поддържане на номенклатури с доставчици, цени и отстъпки
Салдо на доставчик към момент на база извършените сделки
Въвеждане на оферти, поръчки, фактури, кредитни известия; преобразуване на документи
Автоматично плащане при доставка в брой
Свързване на документи
Генериране на плащане по няколко незплатени документа

Склад
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддържане на номенклатура от артикули и взаимнозаменими
Актуална информация за наличността в склада
Проследяване на историята на артикул
FIFO, LIFO и AVP методи за изчисление на себестойности
Отчитане на непреките разходи върху себестойността
Корекция на себестойност
Инвентаризация
Трансфер на стоки между складове
Възможност за поддържане на минимални количества за всеки обект

Счетоводство
• Индивидуален сметкоплан с възможност за добавяне на подсметки
• Преглед на счетоводните записи, формирали салда по сметките
• Настройка на бизнес и продуктовуи групи за директно осчетоводяване
• Автоматично осчетоводяване на първични документи (фактури, кредит. известия,
платежни документи)
• Анулиране на осчетоводени документи
• Счетоводен журнал и възможност за зареждане на шаблони с контировки за често
изпълнявани операции.
• Поддържане на една или няколко каси/банки в различни валути
• Проследяване на касовите и банкови операции и наличност на парични средсва
• Възможност за дефиниране на потребителски счетоводни справки, посредством
интегриран генератор за справки.
• Генериране и експорт на ДДС дневници, съгласно ЗДДС.
• Възможност за генериране и експорт на справки
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Модули
Номенклатури
• Всички ползвани от другите модули номенклатури (контрагенти, артикули, продуктови
групи, ценови групи, ресурси, обекти, компании и др.)
• Импорт и експорт на номенклатури
Администриране
• Задаване права за достъп на потребителите до ресурсите на системата
• Настройка на различните модули
Сервиз
• Номенклатури за марки, модели и модификации на сервизни изделия
• Дефиниране и следене на симптоми, проблеми и решения
• Услуги, нормо времена и следене на извършените ремонти по техници
• Списък с изделия, които подлежат на сервизиране и възможност за бърз достъп до история
с ремонти на всяко сервизно изделие
• Документи за обслужване на сервизната дейност на фирмата
Проекти
• Дефиниране на задачите за изпълнение в компанията, включващи извършените услуги и
вложените материали
Дълготрайни активи
•
•
•
•
•
•

Водене на инвентарна книга
Индивидуален амортизационен план на активите
Потребителско дефиниране на методи за амортизация
Данъчен и счетоводен амортизационен план
Преоценка на активите
Йерархична структура на активите
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Функционалност на монета
Търговска дейност
МОНЕТА предоставя възможност за гъвкаво управление на търговския работен процес.
Веднъж въведена информацията за направена оферта лесно се преобразува в поръчка или
фактура без да е необходимо повторно въвеждане. Артикулите и контрагентите са
организирани в групи с цел формиране на различни цени и отстъпки. Дефинират се условия
за работа с всеки контрагент(кредитни лимити, блокиране, условия и методи на плащане).
Във всеки момент е възможно проследяване на задълженията към и вземанията от
контрагент. Всяка търговска сделка се отразява от системата чрез набор документи:
фактури (покупки, продажби); кредитни известия (покупки, продажби); складови разписки и
експедиционни бележки. Включени са различни справки за оборот на контрагент,
задължения, неизплатени документи и др.

Складова дейност
МОНЕТА предлага широки възможности, улесняващи работата със склада.
Стоките са организирани в йерархични продуктови групи и класове.
Дефинират се заменими артикули. Възможна е работа с допълнителни мерни единици.
Движението на стоковите запаси се измерва количествено и в стойност.
Предоставен е журнал артикули за заприхождаване/изписване на стоки както и журнал
физически инвентар за улесняване на инвентаризацията в склада.
Трансферът на стоки между складове е друга възможност на системата.
Предвидени са справки за динамично следене на наличности по обекти.
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Функционалност на монета
Финансово-счетоводна дейност
За финансово управление на стопанската дейност и счетоводно обслужване на компанията
МОНЕТА използва набор от счетоводни документи и журнали. Автоматизиран е процесът
на генериране на плащания и свързване на документи. Дефинират се парични средства(каси,
банки) в различни валути. Прилагат се шаблони за автоматично осчетоводяване на често
използвани счетоводни статии. Лесно хронологично проследяване на направените
счетоводни записи за осчетоводен документ.

Сервизна дейност
МОНЕТА създава възможност за автоматизиране на сервизната дейност, чрез дефиниране и
съхранение данните на всички сервизни изделия. Информацията за всяко сервизно изделие е
от типа: марка, модел, модификация. Съществува функция за дефиниране и следене на
симптомите, областите и решенията на проблемите. Освен това се регистрират всички
извършени ремонти по дати, както и вложените части, изминатите километри и
препоръки, както и изделията, подлежащи на сервизиране. Във всеки един момент
потребителя може лесно да намери пълна информация за даден клиент.
За работещите с програмата е предвидена и връзка с фискален принтер. В момента
Монета поддържа печат на следните фискални принтери: DATECS и ELTRADE
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Защо монета?
• Интегрирана информационна система
• Възможност за разширяване
• Възможност за WEB приложение
• Единност на системата
• Възможност за поддържане и
управляване на голям обем информация
• Възможност за обслужване на
отдалечени работни станции при
минимална скорост на комуникация
(9.600 BPS)
• Възможност за обслужване на
неограничен брой потребители на
системата
• Унифициране работата на
потребителя
• Намалява процента на субективните
решения и съответно фактора „човешка
грешка”.
• Намалява времето за вземане на
управленски решения и позволява
планиране на ресурсите
• Ергономично определяне интерфейса на
МОНЕТА, съобразно дейността и
изискванията на всеки потребител

• Лесно конфигуриране на системата, съгласно
дейността на фирмата, така че да съдържа
функционалността на едно приложение “по
поръчка”, но с много по-малка стойност
• Възможност за подобряване
функционалността на системата без
ограничения
• Възможност за пълна експлоатация на
съвременните технологични средства за
комуникация – Internet, e-commerce
• Прилагане на най-новите софтуерни
технологии, които осигуряват бързо
обновяване, правдоподобност и сигурност,
много лесно включване на допълнителни
компютри към системата
• Напълно локализирана и отговаря на всички
изисквания и разпоредби на българското
законодателство и действащата
нормативна уредба. Дава възможност за
промени спрямо нови законови изисквания
• Възможност за интеграция с други програмни
продукти (Navision, Бизнес навигатор).

