CONTABILIDADE

CONTABILIDADE

aspetos chave
Introdução de movimentos otimizada para uso do teclado;
Pesquisas rápidas ( contas, descritivos, etc. ), tipiﬁcação de

destinatários

movimentos e lançamentos automáticos para maior rapidez na
introdução de movimentos;
Contabilidade Geral, Orçamental e Analítica;

Departamento ﬁnanceiro de qualquer empresa. Gabinetes de
contabilidade.
A contabilidade é o controlo que a empresa possui sobre sua vida

Tratamento de fluxos de caixa e centros de custo;
Reconciliação de movimentos;

económica, ﬁnanceira e patrimonial, representando por isso uma

Apuramentos automáticos ( IVA, Resultados, Reg. Existências );

grande importância para a gestão dos negócios.

Emissão de todos mapas legais e declarações ﬁscais;

Fruto de anos de experiência e da aprendizagem com proﬁssionais da
área, a contabilidade Eticadata é a solução para manter as contas da

Planos de contas por exercício, planos de contas alternativos e
ano ﬁscal diferente do ano civil;

empresa sob controlo, facilitar a tomada de decisões e assegurar o
cumprimento das obrigações ﬁscais.
Desenvolvido com um interface simples, intuitivo e ergonómico,
pensado para minimizar os tempos de operação aumentando assim a
produtividade.
Planos e mapas de gestão totalmente conﬁguráveis, planos de
contas alternativos multi-idioma e multi-moeda e contabilização
simultânea em várias moedas de referência, asseguram a
adaptabilidade a vários tipos de negócio e realidades económicas,
incluindo economias hiper-inflacionárias.
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Mapas de gestão conﬁguráveis com possibilidade de análises de
várias empresas em simultâneo;

CONTABILIDADE

Contabilização simultânea em várias moedas de referência;
Consultas, extratos e mapas visualizáveis ao câmbio atual ou
histórico;
Operações multi-empresa: permite a execução de tarefas em
lote para várias empresas em simultâneo;
Planos operacionais;
Importação de ﬁcheiros SAF-T PT para lançamentos;

A contabilidade nas mãos de quem

Editor de relatórios de gestão;

sabe! O caráter Multi-empresa permite

Business Add-In (Excel);

a gabinetes de contabilidade gerir

Editor de ABDR;

vários clientes em simultâneo!
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