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Interesses especiais:
•Multiusuarios
•Multiempresas
•Integrados
•Relatórios parametrizáveis
•Rotinas de backups
•Reorganização e recuperação de dados
•Senhas com prioridades
•20 anos de mercado

Arquivos

Relatórios

Tipo de plano
Plano modelo
Empresas
Históricos padronizados
Plano de contas
Saldo de abertura
Lançamentos
Lançamentos múltiplos
Encerramento de exercício
Demonstrativo de resultados
Centros de custos

Empresas
Históricos padronizados
Plano modelo
Plano de contas
Lançamentos
Diários
• Diário
• Termo de abertura e encerramento
Razões
Balancetes
Balanços
• Balanço patrimonial
• Balanços
Demonstrativo de resultados
Fechamento de período
Mapa anual da movimentação
Centros de custos
• Relação de centros de custos
• Balancete por centro de custo
• Balanço por centro de custo
• Razão por centro de custo 1
• Razão por centro de custo 2

Consultas
Lançamentos
Razões
Razões sintéticos
Balancetes
• Modelo 1
• Modelo 2
Gráficos
• Uma conta no ano (barra ou
coluna)
• Um grupo de contas (barra
ou coluna)
• Uma conta no ano (pizza)
• Um grupo de contas no ano
(pizza)
• Comparativo de contas no
ano

Cópia de segurança
Integração de dados
Importação de lançamentos
• Por conta
• Por classificação
Esporta lançamentos
Arquivo morto
Usuários
SINCO Contábeis
SPED - LECD
Calculadora
Calendário

Ferramentas
Reorganização de dados
Recuperação de dados

E mais ...
•
•
•
•
•
•

Atende a qualquer porte de empresa
Plano de contas com até 15 níveis e parametrizado pelo usuário
Lançamentos automáticos via histórico padronizado (opcional)
Lançamento em qualquer período com recálculos de saldos automáticos
Todos os relatórios com períodos variáveis e filtros diversos
Encerramento automático de exercício com possibilidade de retroação

DPK Associados Ltda - Av. Presidente Vargas, 446/607 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20071-003
Tel: (21) 2253-6375/2253-6339 - coletiva@coletivasistemas.com.br

