PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH FIN-ST
System Ewidencji Środków Trwałych FIN-ST jest programem przeznaczonym do
prowadzenia pełnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dla
ułatwienia w dalszej części dokumentu będą one nazywane obiektami. Ewidencja ta rozumiana
jest jako zespół następujących funkcji i operacji:
♦

Przyjęcie środka (wygenerowanie dokumentu OT lub PT)
Operacje na środkach będących juŜ w kartotece
♦ Obliczenia rat amortyzacyjnych wg metody liniowej lub degresywnej
♦ Przeprowadzanie inwentaryzacji
♦ Wykonywanie operacji przeszacowania środków
♦ Generowanie wydruków, zestawień i dokumentów (np.: MT)
♦ Eksport danych do systemu finansowo-księgowego
♦

System FIN-ST został utworzony w celu ułatwienia i usprawnienia pracy zaplecza
finansowego instytucji. Za pomocą programu systemu FIN-ST moŜna m.in.:
prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
♦ obliczać dla kaŜdej pozycji z księgi inwentarzowej amortyzację (umorzenie) za
pomocą wybranych metod,
♦ zbierać i przetwarzać informacje o środkach trwałych i wartościach niematerialnych
i prawnych na podstawie dokumentów OT, LT, PT i MT.
♦

System FIN-ST został przystosowany do rozliczania amortyzacji środków trwałych
dofinansowanych.
System umoŜliwia dokonanie automatycznego zamknięcia roku i sporządzenia bilansu
otwarcia na rok następny oraz automatycznego ustalenia róŜnic inwentaryzacyjnych. Dostarcza
równieŜ informacji o podziale amortyzacji na konta syntetyczne i analityczne układu rodzajowego
kosztów oraz na fundusze celowe. Za pomocą systemu FIN-ST moŜna tworzyć równieŜ dekrety
dla systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem FIN-FK.
System FIN-ST standardowo nie jest wyposaŜony w moduł przeszacowania. Jest on
instalowany za kaŜdym razem, kiedy ukazują się odpowiednie przepisy, regulujące sposób
przeprowadzania przeszacowania.
System FIN-ST został utworzony zgodnie z obowiązującym standardem komunikowania
się uŜytkownika z aplikacją. Interfejs uŜytkownika jest intuicyjny, a jego obsługa jest moŜliwa
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zarówno za pomocą myszki, jak i klawiatury. Menu zostało zaprojektowane w sposób
hierarchiczny i rozwijane jest za pomocą okienek.
W systemie FIN-ST wykorzystano w pełni wszystkie moŜliwości środowiska Windows.
System pracuje wykorzystując bazę danych SQL. Zarządzanie danymi odbywa się za pomocą
nowoczesnego serwera baz danych SQL.
Dostępna jest opcja automatycznego wysyłania dekretu z systemu FIN-ST do systemu
finansowo-księgowego FIN-FK. System FIN-ST jest równieŜ częścią Zintegrowanego Systemu
Zarządzania firmy FINUS.
System FIN-ST umoŜliwia gromadzenie wszystkich informacji o środkach trwałych
amortyzowanych i umarzanych w czasie, amortyzowanych i umarzanych jednorazowo oraz o
wartościach niematerialnych i prawnych, począwszy od przyjęcia, a kończąc na likwidacji. Dzięki
zastosowaniu wielu wyróŜników, jak np. kwalifikacji i baz kodowych (definiowanych przez
uŜytkownika), moŜliwy jest duŜy wpływ na przebieg operacji w systemie i na tworzenie
zestawień. Dzięki temu system FIN-ST moŜe zostać wdroŜony zgodnie z określoną specyfiką
ewidencji i przeprowadzania operacji charakterystyczną dla danej firmy.
W momencie przyjęcia obiektu do ewidencji (wprowadzenie do kartoteki) jest mu
nadawany unikatowy niemodyfikowalny numer inwentarzowy składający się z 12 znaków
tworzony zgodnie z rodzajową kwalifikacją środków trwałych. Indywidualne numery obiektów są
nadawane przez system lub uŜytkownika.
Podczas pierwszego wprowadzenia środków trwałych, będących juŜ na stanie firmy, do
ewidencji naleŜy wprowadzić „bilans otwarcia”, czyli wartość inwentarzową brutto i umorzenie
narastające, na dzień rozpoczynający rok księgowy w firmie. Jedną z wielu zalet systemu jest to,
Ŝe moŜe on pracować w przedsiębiorstwach, w których rok bilansowy jest róŜny od roku
kalendarzowego. Późniejsze operacje na obiekcie nie wpływają na bilans otwarcia, a stan na dany
dzień jest wypadkową tego bilansu i wszystkich operacji przeprowadzonych do tego dnia. KaŜda
operacja jest zapisywana wraz z datą systemową, identyfikatorem operacji oraz nazwą operatora
do zbioru Historia operacji. Zbiór historii operacji jest powiązany ze zbiorami szczegółowymi
zawierającymi komplet danych o obiekcie oraz poszczególnych operacjach, co pozwala na
śledzenie całej historii eksploatacji obiektu.
System FIN-ST spełnia warunki ustawy o rachunkowości dotyczące ewidencji
prowadzonej z wykorzystaniem komputerów. Wszystkie operacje mogą być wykonywane
wyłącznie z zachowaniem kolejności zdarzeń. śadna operacja nie moŜe zostać wykonana z datą
wcześniejszą, niŜ data ostatniej operacji przeprowadzonej na obiekcie. Obiekty nie mogą zostać
usunięte z ewidencji, jeŜeli były wykonywane na nich operacje. Wszelkie korekty i zmiany, nawet
korekta przyjęcia, znajdują odzwierciedlenie w historii operacji. W programie funkcjonują dwie
kartoteki: kartoteka główna i kartoteka środków zlikwidowanych. Kartoteka główna jest
wyświetlana na dwa sposoby: jako lista obiektów i jako lista obiektów z wyświetlanymi w dolnej
części ekranu notatkami.
W kartotece jest moŜliwe wykonywanie operacji na pojedynczym obiekcie. JeŜeli obiekt
juŜ istnieje w kartotece, to po wybraniu go z listy i przejściu do trybu jego edycji, na ekranie
zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające aktualne informacje z dnia ostatniej operacji
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wykonanej na tym obiekcie. PoniŜej wymienione zostały funkcje i zadania realizowane w ramach
systemu.

MENU GŁÓWNE SYSTEMU FIN-ST

Obsługa kartoteki głównej
♦

przyjęcie środka trwałego
♦ korekta przyjęcia
♦ zmiana danych podstawowych
♦ zmiana sposobu liczenia
♦ zmiana uŜytkownika
♦ zwiększenie wartości inwentarzowej
♦ korekta wartości inwentarzowej
♦ korekta wartości amortyzacji i
umorzenia
♦ likwidacja całkowita środka
♦ likwidacja częściowa środka
♦ historia operacji
♦ kartoteka – notatki

Obsługa kartoteki środków zlikwidowanych
Okresowe operacje:
♦
♦

zamknięcie miesiąca
inwentaryzacja
 wydruk arkuszy inwentaryzacyjnych
 wykonywanie inwentaryzacji
 wydruk raportu inwentaryzacji

Łączność z systemem FIN-FK
♦
♦

tabela dekretacji
transmisja danych

Obsługa systemu
Wydruki

System FIN-ST obsługuje wiele rodzajów wydruków zawierających zestawienia
przekrojowe, takie jak:
♦

wydruk kartoteki,
♦ wydruk kartoteki zakresy,
♦ wydruk kartoteki dane dodatkowe,
♦ wydruk kartoteki miesięcznie i narastająco,
♦ wydruk amortyzacji,
♦ wydruk przyjęć,
♦ wydruk likwidacji,
♦ wydruk korekt,
♦ wydruk zmian uŜytkownika,
♦ wydruk sumaryczny,
♦ wydruk ubezpieczeń,
♦ wydruk baz kodowych,
♦ wydruk wg działów gospodarki narodowej.
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System Ewidencji Środków Trwałych FIN-ST jest doskonałym rozwiązaniem dla
kaŜdego przedsiębiorstwa potrzebującego oprogramowania wspomagającego procedury ewidencji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. System zapewnia bezpieczną i
wygodną pracę, redukując jej skomplikowanie i skracając jej czas. System charakteryzuje się
mnogością opcji oraz wygodnym i intuicyjnym interfejsem uŜytkownika, ułatwiającym
nawigowanie pośród dostępnych funkcji systemu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z
naszym systemem, zamówienia wersji demo lub pobrania jej ze strony internetowej
www.finus.com.pl. Systemy naszej firmy cieszą się uznaniem i zaufaniem naszych klientów.
Przykładowymi uŜytkownikami systemu FIN-ST są:
♦ Kancelaria

Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Pl. Defilad 1;
♦ Sąd Okręgowy w Toruniu, ul. Piekary;
♦ Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich;
♦ Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. świrki i Wigury;
♦ KHBC Kutno, Straszków;
♦ SP. ZOZ Choszczno, ul. Niedziałkowskiego;
♦ Finomar, Sp. z o.o. Szczecin
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System Inwentaryzacji Środków Trwałych FIN-ST PALM

System FIN-ST PALM jest programem przeznaczonym do prowadzenia inwentaryzacji
środków trwałych, nietrwałych, wartości niematerialnych i prawnych w firmach i instytucjach o
dowolnym profilu działalności za pomocą nowoczesnego palmtopa z czytnikiem kodów
kreskowych.

PowyŜszy zestaw umoŜliwia skanowanie kodów kreskowych z numerami
inwentarzowymi. Numery nadawane są za pomocą zewnętrznego programu ST, który równieŜ
umoŜliwia drukowanie takich kodów. Następnie numery są przesyłane do komputera w formie
pliku tekstowego, co umoŜliwia współpracę z dowolnym programem obsługującym środki trwałe.
Oferowany palmtop to małe, poręczne, niezwykle funkcjonalne urządzenie wyposaŜone w
kartę WI-FI umoŜliwiającą bezprzewodowy dostęp do sieci, odbiornik Bluetooth oraz odbiornik
GPS.
Dzięki FIN-ST PALM wykonanie inwentaryzacji staje się znacznie prostsze i wygodniejsze!
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