
pensat per resoldre d’una manera
pràctica i senzilla la gestió i

administració de la seva empresa



- Multiempresa/Multiidoma.

- Gestió de permisos d’accessos per operari a diferents parts del programa.

MÒDUL IMPORTACIÓ ASSENTAMENTS:

- Permet importar assentaments automàtics des d’una altra comptabilitat.

BALANÇOS:

- El programa permet emetre balanços de comprovació, sumes i saldos i crear

informes (BI) Business Intelligence (recopilant dades, fent-les a mida i presentant-

les mitjançant imatges gràfiques).

CERTIFICATS I FORMULARIS:

- Inclou tots els models tributaris, totalment actualitzats segons la normativa

d’hisenda (Declaració IVA 303, SII, així com la declaració 347 de pagaments i

ingressos).

MÒDUL INTRASTAT:

- Permet crear el model 349 (declaració informativa de les operacions

intracomunitàries).

CARTERA D’EFECTES A COBRAR I A PAGAR:

- Permet controlar tots els cobraments i pagaments pendents, retorns, rebaix de

risc automàtic, i també guardar les accions de cobraments fetes.

SYSCONT: 
la manera més pràctica i senzilla de
resoldre la gestió i administració
comptable de la seva empresa.

CARACTERÍSTIQUES:



MÒDUL DE PAGARÉS:

- Permet imprimir pagarés a través del programa i adaptar-lo a l’imprès propi del

banc.

REMESES DE SUPORT MAGNÈTIC:

- Permet generar tota mena de remeses bancàries de la normativa SEPA.

PRESSUPOSTÀRIA:

- Previsions per percentatges i/o imports mensuals dels comptes anuals, amb el

control de la desviació del pressupost mitjançant el seguiment del mateix.

MÒDUL D’AMORTITZACIONS:

- Genera automàticament els assentaments d’amortització de l’immobilitzat.

CENTRES DE COST:

- Permet treballar amb pla de comptes personalitzable i fer consultes i accions

totalment independents per cada centre de cost.

ACCIONS COBRAMENTS I PAGAMENTS:

- Permet fer un seguiment de cobraments i pagaments pendents de

clients/proveïdors a partir de les diferents accions.

- Les accions es poden consultar mitjançant diferents camps.

ACTUALITZACIÓ VERSIÓ SYSCONT:

- Totes les millores del programa permeten la seva actualització automàtica.
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