Optimizarea managementului
afacerilor şi a contabilităţii.
Economisiţi timp şi bani.

Soluţia.
Completă
şi sigură.

Soluţiile de business stabilesc tendinţe
şi asigură eficienţa afacerii
Dumneavoastră.

WINLine şi Corporate WINLine soluţii
complete pentru managementul afacerilor şi
pentru contabilitate.
®

®

Module:
Contabilitatea financiară, Gestiunea mărfurilor,
Contabilitatea de gestiune, Contabilitatea conturilor de
imobilizări, Producţia, Arhivarea şi E-business folosesc
date din aceeaşi sursă, astfel permiţând o colaborare
optimă. Datele trebuie înregistrate o singură dată şi
pot fi accesate în fiecare modul al aplicaţiei, astfel
economisind timp şi bani. Un alt element important
pentru clienţi sunt soluţiile noastre pentru Internet:
E-Commerce şi Serviciul Clienţi, care pot fi integrate în
®
totalitate în modulele aplicaţiei WINLine .
Utilizatori:
În toate ramurile şi indiferent de dimensiunea
companiei Dumneavoastră, întâlnim utilizatori
®
®
WINLine şi Corporate WINLine . Flexibilitatea
programelor este dovedită prin utilizarea aplicaţiilor
de către companii industriale, comercianţi en-gros şi
en-detail, producători, prestatori de servicii, instituţii
publice, asociaţii obşteşti, bănci, şcoli, etc. Structura
modulară permite crearea de soluţii individuale sau
specifice branşei. Programele standard se află în
avantaj, chiar dacă programele pot fi personalizate.
Clienţii MESONIC îşi asigură astfel independenţa şi
investiţia.
Sisteme:
®
Aplicaţia WINLine rulează sub sistemul de operare MS

Windows. Sistemele de operare moderne, ca Windows
NT, Windows 95/98/2000 sau Windows XP sunt soluţii
de bază pentru configuraţiile Client/Server. Bazele
de date deschise, ca MS SQL sau JET Engine asigură
avantaje concrete pentru utilizatori: înaltă securitate şi
accesarea permanentă a tuturor datelor.
Siguranţă:
®
®
prelucrează date
şWiICNoLripnoerate WINLine
confidenţiale. Standardele de securitate sunt, în mod
firesc, foarte înalte. Atestatele auditorilor financiari
demonstrează standardele ridicate ale aplicaţiei
®
WINLine , iar certificate precum MS BackOffice
Compatible sau Designed for Microsoft Windows
NT/Windows 95/98 dovedesc calitatea tehnică a
produselor noastre. Totodată vă asigurăm de faptul
că, la introducerea de noi tehnologii, datele existente
rămân in continuare utilizabile. Aceasta este Garanţia
Dezvoltării - MESONIC.
Obiective:
Obiectivul principal al dezvoltării noastre este
creşterea eficienţei utilizatorilor programelor noastre,
astfel aducând un avantaj cuantificabil. Implementarea
®
aplicaţiei WINLine asigură optimizarea proceselor de
muncă astfel economisind timp şi bani.

CONTA

Contabilitate financiară
şi Contabilitate de personal

Aplicaţia WINLine FIBU este nucleul paletei de
programe.
®

Modulul de Contabilitatea financiară este cel care
trebuie să asigure o integrare maximă si în celelalte module ale aplicaţiei. O parte din datele înregistrate provin din modulele Prelucrarea comenzilor,
Contabilitatea conturilor de imobilizări sau modulul
Contabilitate de gestiune.
O altă categorie de date este folosită de mai multe
părţi ale programului, de exemplu: conturile de personal. Doar o colaborare perfectă va permite să lucraţi
eficient reducând cheltuielile.
Funcţiile standard sunt introduse în modulul de bază
şi permit crearea unei imagini cuprinzătoare a afacerii
Dvs.
Vă stau la dispoziţie o gamă largă de rapoarte pentru
analiză internă şi externă, de exemplu: bilanţuri, calculul de profit şi pierderi sau calculul TVA-ului.

Funcţiile standard ale aplicaţiei WINLine Impozitul de
profit
®

Contabilitatea conturilor/de personal
Contabilitate în partită simplă/dublă
Administrarea poziţiilor deschise
Sistem de avertizare date scadente
Sistem de plată automată
Compensare
Impozitului pe profit
Multiple valute
Solduri şi date tranzacţionale
Calculul TVA-ului conform normelor UE
Contabilizare periodică
Analiza întreprinderii
Bilanţ
Datorită modulelor suplimentare sunt satisfăcute
cerinţele unei întreprinderi mijlocii:
Bugetare
Gestiunea valutei
Contabilitate în dublă partidă
Balanţă de plăţi
Registru de casă
Creditori şi debitori
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FACT

Gestiunea mărfurilor &
Prelucrarea comenzilor

Aplicaţia WINLine FAKT este un sistem
complex de gestiune a mărfurilor, care
reuneşte trei elemente: prelucrarea comenzilor,
facturare, contabilitatea stocului.
®

Alături de prelucrarea comenzilor (oferta, confirmarea
comenzii, nota de livrare, factura), funcţiile standard
®
ale aplicaţiei WINLine FACT includ contabilitatea
cuprinzătoare a stocului, precum şi calculul
comisioanelor.
Un modul integrat de statistică permite crearea de
rapoarte complexe despre clienţi, articole, pe de-o
parte prestări servicii şi serviciul extern pe de altă
parte. Prin multiplele posibilităţi de raportare este
sprijinit şi controlul financiar.
Pentru a răspunde cerinţelor individuale fiecărui
client, vă stau la dispoziţie şi în aplicaţia FACT, diverse
module suplimentare: modulul de cumpărături asigură
de exemplu posibilitatea livrării.
Bineînţeles că modulul FACT permite facturarea
în diverse valute. Stornarea facturilor, urmărirea
comenzilor, gestionarea seriilor produselor,
administrarea contractelor, depozitare, dimensionarea
şi culoarea meniului, toate acestea sunt posibile prin
utilizarea aplicaţiei FACT.

Pentru a mări eficienţa aplicaţiei există posibilitatea
®
integrării complete cu celelalte aplicaţii WINLine .
®
Orice şir de date poate fi exportat în WINLine CONTA
®
sau WINLine COST.

COST

Contabilitatea de gestiune

Aplicaţia WINLine COST oferă o gamă largă
de metode de analiză a costurilor, un factor
important pentru luarea deciziilor în cadrul
companiei Dvs.
®

Clasificarea cheltuielilor pe tipuri, purtători şi centre
de cost, răspund multor întrbări ale controlorilor
financiari. În acest sens, un rol important are ante- şi
postcalculul produselor şi proiectelor.
Controlul cheltuielilor curente este asigurat de raportul
Jurnal sau raportul Centrul de Cost. Prin activarea
unei comenzi din meniu, sunt afişate pe ecran
rezultatele companiei Dvs. precum şi calculul de câştig
şi prierderi pentru fiecare centru de cost. Aplicaţia
®
WINLine COST cuprinde şi un nucleu de programe
BAB.
Modulul de statistică al WINLine COST este foarte
cuprinzător şi permite recunoaşterea tendinţelor, astfel
oferind destul loc de manevrare.
®

Datele necesare modulului WINLine COST sunt
®
preluate automat din celelalte module WINLine , de
®
®
exemplu din WINLine CONTA sau din WINLine.
®
WINLine COST este parte integrată a aplicaţiei
®
WINLine CONTA.
®
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IMOB

Contabilitatea conturilor
de imobilizări

Imobilizările trebuie contabilizate separat.
®
Aplicaţia WINLine IMOB simplifică raportarea
conturilor de imobilizări.
Cu ajutorul WINLine IMOB puteţi constata în cel mai
uşor şi rapid mod ce şi când trebuie schimbat.
®

Există diferite metode de amortizare: amortizare
fiscală pentru depreciere lineară şi regresivă, specială
®
şi calculată. Alte avantaje ale WINLine IMOB sunt
calcularea pierderilor, a imobilizărilor precum şi recategorisirea subgrupelor.
Aplicaţia WINLine IMOB joacă un rol fundamental în
®

luarea deciziilor majore pentru compania Dvs., precum
planiificarea investiţiilor, planificarea lichidităţilor şi
procurarea acestora.
Precum în întreaga paletă de produse WINLine , am
pus mare accent pe posibilitatea de integrare în alte
programe a acestui modul. Colaborarea perfectă între
®
®
WINLine IMOB şi WINLine CONTA facilitează contabilizarea automată a amortizării fiscale pentru depreciere.
®

La fel de simplu funcţionează exportarea datelor din
®
WINLine IMOB, prin introducerea centrelor de cost şi
®
a tipurilor de cheltuieli, în WINLine COST.

PROD

Producţie

O completare ideală a gamei de produse
®
WINLine este aplicaţia PROD, un sistem PPS
prin care întregul proces de producţie poate fi
programat şi urmărit.
Printre funcţiile de bază se numără un management al
resurselor elaborat, controlul asupra termenelor de livrare şi de producţie, un calendar al activităţii, precum
şi posibilitatea producerii de variante. Alte elemente
esenţiale sunt listele de producţie cu până la 9 nivele,
pregătirea prceselor de muncă şi a comenzilor.

Bineînţeles ca am pus o mare valoare pe integrarea
®
®
modulului WINLine PROD cu modulele WINLine
®
FACT şi WINLine COST. Prin colaborarea optimă între
producţie, prelucrareailcoormenz
şi gestiunea stocurilor se evită munca dublă şi se asigură o siguranţă mai
mare.

Conducerea companiei va primi toate informaţiile
importante pentru luarea deciziilor corecte.

Noua versiune a aplicaţiei, PROD PRO, sporeşte flexi®
bilitatea aplicaţiei WINLine , oferind un software care
simplifică luarea deciziilor.

O privire de ansamblu vă va da informaţiile necesare
despre statusul proiectelor. După introducerea valorilor
reale şi a timpului real, puteţi recalcula derularea procesului de producţie, astfel observând unde poate fi
economisit material sau timp.
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PROIECT
Managementul proiectelor

Soluţiile aplicaţiilor WINLine PROJECT
®
şi WINLine WEB PROJECT asigură un
management detaliat al proiectelor începând de
la contractare, înregistrare şi administrare.
®

Descrierea şi definirea proiectului începe prin crearea
unei baze de date.
Timpul necesar estimat realizării proiectului este bazat
pe calculul bugetar. În continuare, se înregistrează
costurile reale, starea proiectului şi estimarea
termenului de realizare. Din datele de mai sus se
poate stabili starea actuală a proiectului. Acest lucru
permite cunoaşterea în timp a proceselor sensibile la
timp şi cost.
Proiectele pot fi împărţite în două categorii: proces
înainte de valorificare (pre-sales) şi proces după
valorificare (post-sales). Pentru diferitele categorii pot
fi asociate procese, care determină deschiderea altor
procese de exemplu: informarea şefului proiectului.
Bugetul proiectului se determină pe baza produselor şi
serviciilor, prin urmare se poate determina în funcţie

de timp volumul şi costul proiectului. Evaluarea
®
bugetului se poate deduce şi cu aplicaţiile WINLine
®
şi WINLine WEB Edition. Costurile apărute pot fi
®
exportate automat în WINLine COST, unde se mai
includ şi costurile proiectului.
Fiecare proiect poate să aibă un sistem de accesare
propriu. Aici se definesc numele persoanelor, care au
dreptul de a vizualiza proiectul sau personale care au
dreptul de-a înregistra şi modifica datele proiectului.
Condiţiile utilizării:
®
WINLine PROJECT: WL FAKT sau CWL FAKT
®
®
WINLine WEB PROJECT: WINLine PROJECT

ARHIVĂ
Arhivare

WINLine este unul din puţinele programe ERP,
care dispun de un sistem complet de arhivare.
®

Cu ajutorul aplicaţiei WINLine ARHIVĂ informaţiile
culese şi gestionate timp de mai mulţi ani, pot fi accesate oricând.

WINLine ARHIVĂ are posibilitatea de căutare după
cuvinte-cheie.

WINLine ARHIVĂ poate stoca toate tipurile de documente: documente scanate, mesaje, calcule, facturi,
extrase de cont, somaţii, fişe de cont şi multe altele.
Documentele arhivate sunt etichetate, iar aplicaţia

Aplicaţia WINLine ARHIVĂ este integrată în grupul de
®
software MESONIC EPR în WINLine sau CORPORATE
®
WINLine . Astfel se asigură un proces de muncă
optim.

®

®

®

®

Accesul online la sistemul arhivat, este asigurat de
®
WINLine WEB ARHIVĂ, astfel orice informaţie, poate
fi accesată de oriunde şi oricând.
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WEBEdition
Aplicaţia WINLine WEB Edition este un pro®
gram integrat în WINLine , o soluţie pentru
reţele tip Intranet, Extranet şi Internet. Prin
acesta se asigură accesarea la date, care au fost
definite la nivelul modulelor de contabilitate
financiară, prelucrarea comenzilor sau arhivare.
®

B2C – Business to Costumer
Este o soluţie clasică tip WEB-Shop, prin care unele
articole pot fi prezentate şi vândute. Aici are loc acce®
sarea directă la baza de date din WINLine FACT.
B2B – Business to Business
Acest modul oferă în plus faţă de modulul B2C, posibilitatea urmăririi comenzii, o vedere de ansamblu şi
arhivarea documentelor pentru utilizatorii înregistraţi.
BS - Business Solution
Pe lângă oferta modulului B2B, modulul BS oferă
posibiltatea elaborării online de comenzi, fişe de cont,
comisioane şi rapoarte statistice.
HR – Human Resources
În acest caz este vorba despre un sistem informaţional
al personalului, în timp real, cu o funcţie BDE
denumită „Panou”. Personalul poate să acceseze
informaţii online despre salarii, CAS, facturi personale.

CRM – Customer Relationship Management
®
Aplicaţia WINLine WEB CRM este un sistem
informaţional cuprinzător online. Totodată facilitează
soluţii pentru service, suport şi Call Center prin
Internet şi Intranet, de exemplu Hotline Suport sau alt
tip de programe de relaţii clienţi.
CMS – Content Management System
Este o aplicaţie de autor, prin care listele provenite din
®
aplicaţia WINLine pot fi folosite ca informări, mesaje
tip „Panou” sau comunicate de presă în Internet.
ARHIVĂ
®
Cu ajutorul programului WINLine WEB ARHIVĂ datele
®
stocate şi culese de programul WINLine ARHIVĂ pot
fi accesate online prin intermediul Internetului.

Module auxiliare
Pentru ca utilizarea aplicaţiei WINLine să fie
şi mai confortabilă au fost definite alte module
auxiliare
®

Cumpărături
Este un modul cu ajutorul căruia se generează automat comenzi, care după înregistrare sunt îndeplinite şi
printate.
Generare de certificate
Facturile returnate regulat pot fi administrate, printate.
Generarea unei liste noi
Listarea tuturor articolelor.

Stocuri multiple
Cu WINLine este posibilă o evidenţă a articolelor în
mai multe stocuri.
Contracte
Administrarea contractelor între clienţi şi furnizori.
Compensarea plăţilor
Face posibil contabilizarea automată a plăţilor intrate,
pe baza datelor furnizate de către bancă.
Contabilitate în partidă dublă
In cadrul contabilizării în partidă dublă apar toate
tranzacţiile de sold, profit şi pierderi.
Deviza
®
Aplicaţia WINLine permite administrarea in acelaşi
timp a mai plăţilor în mai multe valute. Pentru fiecare
valută pot fi introduse până la 6 cursuri de schimb.
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