ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ
ЕДИС-АСО СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ И
ЕДИС-АСО ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ
В ЕДИС-АСО Стандартна версия не са включени следните възможности:

1. В меню „Конфигурация / Фирми, работни места и права за достъп”: Права за достъп до
обслужваните фирми.

2. В меню „Сметкоплан”: Справки за сметките включени / невключени в счетоводните
отчети.

3. В меню „Номенклатури”: Експорт на номенклатури в Excel, CSV, Text и HTML-формат.

4. В меню „Контрагенти”: Експорт на контрагенти и импорт на контрагенти от външен
файл.

5. В меню „Валутни курсове”: Експорт и импорт на валутни курсове.

6. В меню „Материални запаси”: Експорт на материални запаси и импорт на материални
запаси от външен файл.

7. В меню „Схеми на отчети”:
- добавяне, корекция, копие и изтриване на отчети;
- при импорт на схема на отчет се допуска само замяна на съществуващ отчет.

8. В меню „Начални салда”: Импорт на начални салда от външен файл.

9. При въвеждане на документи:
 издаване на фактури и проформи-фактури;
 издаване на касови ордери;
 издаване на протоколи свързани със специалния режим „Касова отчетност”;
 импорт на доставки (приход) и продажби (разход) на материални запаси от външен
файл;

10. В меню „Справки”:
 касова книга;
 издадени фактури;
 издадени проформи-фактури;
 издадени протоколи;
 разчети и плащания – справки за разчети, справки за движението по банкови сметки,
дневник на контрагент, извлечение за каса/банка;
 доставки на материални запаси – по документи, контрагенти, по артикули, по дати;
 продажби на материални запаси – по документи, контрагенти, по артикули, по дати.

11. В меню „ДДС”: Зареждане на Дневници по ДДС от текстови файл.

12. В меню „Обмен”:
 филтър на документите за експорт;
 импорт и осчетоводяване на документи от други програми.

13. В меню „Сервиз”:
 изтриване на издадени фактури;
 промяна на архивни номера на документите;
 проверка на ИН по ДДС за страни от ЕС

14. В меню „Сервиз / Архивиране на базата данни”: Архивиране на базата данни и
изпращането на архива по e-mail чрез установения по подразбиране за компютъра e-mail
клиент

15. Административни инструменти и статистически отчети:
В меню „Конфигурация”:
 преглед на базите данни;
 анализ на базите данни
 обработени документи и счетоводни операции по обслужвани фирми

В меню „Отчети”: Статистика за счетоводните операции.

