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Aplicação Office Reporting proporciona de um
modo muito simples e intuitivo, mapas e gráficos
de análise com toda a informação contabilística,
que necessita para avaliar o desempenho da sua
organização.

O Office Reporting utiliza as funções CentralGest.Extension,
que disponibilizamos gratuitamente aos nossos clientes. Esta
solução recebe informação das restantes aplicações do ERP,
nomeadamente:

'' Contabilidade
'' Recursos Humanos
'' Gestão Comercial
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PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
'' Defina objetivos para vendas,

'' Escolha a perspetiva de apresentação

'' Utilize duas perspetivas de análise:

prestações de serviços, fornecimentos
e serviços externos, rendimentos e
gastos.

dos montantes comparados,
selecionando a opção de visualização
das variações por percentagem ou
valor

Evolução do Negócio e Evolução dos
Fluxos Financeiros

'' Acompanhe os desvios ao longo
do ano, comparando os objetivos
e s t a b e l ec i d o s p a r a o a n o d e
análise, bem como, apresentação da
informação em períodos anteriores

'' Algumas das tabelas têm associados

'' Realize comparações mensais e anuais

'' Realize análises de médias mensais,

'' Analise toda a informação disponível

por exemplo, nos fornecimentos e
serviços externos ou nos recursos
humanos

dos últimos três anos, relativamente
ao ano de análise

'' Avalie qualquer ano existente na sua
base de dados

filtros, deste modo, favorece-se a
utilização dos dados e gráficos com
a informação estritamente necessária

'' Permite caracterizar uma única vez a

'' Tenha demonstrações financeiras
mensais e anuais, bem como, a sua
comparação para períodos homólogos

'' Obtenha facilmente os indicadores
económico-financeiros,
nomeadamente, rácios de
Endividamentos e Estrutura Financeira,
rácios de Cobertura, de Liquidez
(equilíbrio financeiro), rácios de
atividade, de Rendibilidade do Negócio
e rácios de Funcionamento

folha de configuração com parâmetros
gerais da empresa

'' Solução multiempresa
'' O Office Reporting está otimizada
para a leitura do plano de contas geral
do SNC (Sistema de Normalização
Contabilística) e ainda ESNL (Entidades
do Sector Não Lucrativo)

'' Todas as folhas de excel estão préformatadas e preparadas para uma
impressão económica e a cores

'' Possibilidade de introdução manual
ou automática de estimativas mensais
e anuais
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CONFIGURAÇÃO
FOLHA EMPRESA
'' A folha Empresa assegura a definição de objetivos
por valor diferencial ou percentagem, permitindo a
criação de orçamentos básicos e o acompanhamento
ao longo do ano, da evolução do negócio e dos fluxos
financeiros da entidade

'' Estabelece o alcance temporal da análise, quer
para o ano em questão, bem como, para períodos
anteriores. Desta forma, poderá visualizar, apenas a
informação que necessita, e ignorar o conjunto de
dados relativos a períodos posteriores.

'' Possibilita o bloqueio de importação automática para
o excel, através da ativação das opções de introdução
manual de dados

'' Na folha Empresa pode realizar o lançamento da
aplicação de resultados, para o caso, de ainda não
efetuado na contabilidade

'' É ainda possível concretizar a especiliazação de
rendimentos e gastos para o ano de análise, identificar
o responsável pela realização do trabalho e ativar
outras opções
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CONFIGURAÇÃO
FOLHA EMPRESA
'' Inventários de Anos Anteriores
'' Inventários do Ano
'' Resumo de Vendas e Serviços
'' Vendas
'' Prestações de Serviços
'' FSEs Mensal
'' FSEs Acumulados
'' Tesouraria
'' Financiamentos Obtidos
'' Salários Mensal
'' Salários Acumulados
'' Resumo de Rendimentos e Gastos
'' Rendimentos
'' Gastos
'' Margem de Lucro
'' DR Mensal
'' DR Mensal Comparativa
'' DR Mensal Acumulada
'' DR Mensal Acumulada Comparativa
'' DR Anual por Naturezas
'' Balanço Anual
'' Indicadores Financeiros
'' Fluxos Financeiros
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