
 
 
Program realizat de Key Soft Group 

K-Contabilitate 
program pentru evidenţa contabilă  

 
Cuprinde: 
- Monitorizarea stocurilor (intrări-ieşiri) din magazii precum şi a stocurilor pentru fiecare angajat, 

realizarea fişelor de magazie; 
- Monitorizarea facturilor de la 

furnizori precum şi a chitanţelor 
fiscale şi/sau ordinelor de plată cu 
care s-a realizat plata acestora ; 

- Monitorizarea facturilor emise  a 
chitanţelor fiscale şi/sau ordinelor 
de plată cu care s-a realizat plata 
acestora; 

- Monitorizarea furnizorilor şi 
clienţilor, realizarea de rapoarte cu 
situaţia acestora (restanţe, etc.); 

- Generarea automată a jurnalul de 
casă/bancă, registrului de 
vănzări/cumpărări, situaţia 
clienţilor şi a furnizorilor la zi, a 
notelor contabile de intrare, ieşire, casă/bancă, consumuri de materiale, amortizare a mijloacelor fixe, 
clasare a obiectelor de inventar, etc.; 

- Evidenţa completă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 
- Evidenţa şi salarizarea personalului angajat; 
- Realizarea de centralizatoare şi raporte utilizate, precum şi diverse situaţii contabile (fişa contului, 

balanţa de verificare, bilanţ contabil, etc.), situaţii scolare (foaia matricola pentru elevi, rapoarte şi 
centralizatoare privind promovarea cursanţilor, a 
rechizitelor subvenţionate, a cornurilor si lapelui (sau 
înlocuitori acestora) oferite gratuit cursanţilor).   

 
Facilităţi: 
 Operarea cu programul este realizată printr-o interfaţă 
utilizator comodă şi eficientă, care include meniuri, ferestre, 
asistenţă contextuală, posibilitatea de a utiliza atât tastatura cât 
şi mouse-ul, etc. 
 Programul este realizat prin prisma unui mod simplu de 
interogare al unei vaste colecţii de date, accesul la informaţia 
dorită realizându-se aproape instantaneu.  

Posibilităţi multiple de căutare: identificarea 
clienţilor/furnizorilor după denumire; căutarea facturilor dupa 
dată, numar. 
 Conţine nomenclatorul codurilor contabile structurat pe 
clase contabile, precum şi planul de conturi aferent mijloacelor 
fixe cu durata normala de amortizare actualizat conform 
legislaţiei în vigoare. 



 
 
 Diminuează volumul de muncă 
administrativă a personalului angajat, reducându-se 
astfel timpul alocat “scriptologiei”.  
 Accesul la baza de date se face rapid şi uşor, 
datele stocate fiind cryptografiate (codificate), 
asigurându-se astfel confidenţialitatea şi siguranţa 
informaţiilor referitoare la contabilitatea instituţiei. 
  

Acest program poate fi utilizat de mai mulţi angajaţi în acelaşi timp de pe mai multe calculatoare, 
reducându-se astfel costurile echipamentelor de tehnică de calcul.   
  
 
 
Detalii tehnice 
 
- Cerinţe minime software: Windows 95/98/ME/2000/NT/XP ; 
- Cerinţe minime hardware: 

calculator PC, Pentium 
166MHz, 32MB RAM, 
50MB spaţiu liber pe HDD; 

- Metoda de instalare: 
instalarea poate fi efectuată de 
utilizator sau (recomandat) de 
personalul firmei Key Soft 
Group sau a reprezentanţilor 
autorizaţi. 

- Mod de asistenţă: Manual de 
utilizare, instruirea 
utilizatorului, service la 
cerere; 

- Tipul de interfaţă: interfaţă 
grafică specifică sistemului de 
operare. 
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OFERTA SOFT  
 

 Vă informăm asupra lucrărilor informatice şi a costului acestora: 
 

 K-Contabilitate (program complet)
- Evidenţa şi monitorizarea clienţilor/furnizorilor 
- Evidenţa şi monitorizarea stocurilor pe magazii/personal angajat 
- Evidenţa şi monitorizarea lucrului cu casa/banca 
- Evidenţa şi monitorizarea obiectelor de inventar 
- Evidenţa şi monitorizarea mijloacelor fixe 
- Realizarea balanţelor şi a bilanţului contabil 
- Generarea de rapoarte, centralizatoare şi situaţii contabile 
- Evidenţa şi monitorizarea cursanţilor/personalul angajat 
- Evidenţa şi monitorizarea rechizitelor subvenţionate 
- Evidenţa şi monitorizarea cornurilor şi a laptelui sau a înlocuitorilor acestora 
- Generarea de rapoarte, centralizatoare şi situaţii şcolare 
- Salarizarea personalului angajat 
 

 

 
• Documentaţia de utilizare a programelor precum şi instruirea personalului administrativ în vederea          

utilizării corectă a programelor este inclusă în preţ. 
• La cerere firma noastră realizează şi alte programe necesare unei bune desfăşurării a activităţii dvs. 

 

 Aplicaţia “K-Contabilitate” este destinată instituţiilor de învăţământ pentru 
monitorizarea activităţilor desfăşurate în interiorul acestora, evidenţa  situaţiilor şcolare, a 
rechizitelor, a cornurilor şi a laptelui sau a înlocuitorilor acestora, precum şi evidenţa 
contabilă completă (stocuri materiale, note contabile, balanţa, salarizare, etc.). 
 Eventualele modificări ce trebuiesc făcute în scopul îmbunătăţirii funcţionării 
programelor se vor face gratuit înainte de livrare.  

Programul “ K-Contabilitate” poate funcţiona şi în reţea, fiecare compartiment 
(contabilitate, secretariat, casierie, etc.) al instituţiei putând beneficia de avantajele oferite 
de exploatarea programului. 

Reactualizarea şi întreţinerea aplicaţiilor se vor face prin contract de service sau 
contracost. 

În cazul în care instituţia dvs. nu dispune de suport tehnic, firma noastră va poate 
furniza tehnica de calcul de care aveţi nevoie (calculatoare, imprimante, consumabile, 
etc.), o ofertă completă  a produselor şi serviciilor noastre fiindu-vă oferită la cerere. 

 

Pentru detalii şi relaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la unul din telefoanele 
din antet sau în scris şi vă invităm la o demonstraţie a modului de lucru al aplicaţiilor 
noastre. 
 
           Vă mulţumim, 

 


