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Какво е S-Office Account Advanced? 

Специализиран продукт за воденето на модерно фирмено счетоводство: 
 
S-Office Account Advanced или S-Account Advanced е софтуерна система, поддържащa нужните 
функции за осчетоводяване на документи и извеждфане на отчети по различните дейности на 
фирмата. Системата обхваща широк спектър от процеси, като:  

 осчетоводяване на документи по дейността на фирмата 

 извеждане на дневници по ЗДДС, Интрастат и годишни счетоводни отчети  

 отпечатване на данъчни и фактурни документи 
Продуктът има за цел максимално да улесни работата на счетоводителите като в същото време им 
даде пълен контрол и отчетност на въведената информация. 
 

Удобна счетоводна система с множество възможности: 

 Осчетоводяване на данъчни и счетоводни документи -
 фактури, митнически декларации, мемориални ордери 

 Създаване на нови типове документи и печатни бланки 

 Автоматично попълване ДДС дненици, Интрастат и Vies  
декларации 

 Позволява отпечатването на редица данъчни, касови, 
фактурни и други документи в момента на тяхното 
осчетоводяване. 

 Изготвяне на данъчни и счетоводни отчети за ДМА 
и НДМА 

 Автоматично начисляване на амортизациите на 

дълготрайните си активи 

 Проследяване разчети на аналитично и синтетично ниво 

 Възмножност за автоматични приключвателни операции  

 Автоматично контиране на стандартни документи 

 Възможност за промяна на аналитичности, консолидиране на партиди и заменяне на елементи 

 Изменяне на сметкоплана или изготвяне на индивидуален сметкоплан 

 Възможно изтриване, редакция и анулиране на документи 

 Работите в различни отчетни периоди 
 

Защо S-Account Advanced? 

Контрол и информация по всяка стъпка от счетоводния процес 

S- Account Advanced предлага справки и отчети по счетоводно значимите 
дейности на фирмата. Тези справки и отчети включват стандартни 
извлечения като:  

 Оборотна ведомост 

 Главна книга 

 Касова книга 

 Хронологична справка за сметка 

 Отчет за дълготрайни активи (т. 2) 

 Декларации по ЗДДС 

 Годишна данъчна декларация по чл. 92 част 6  

 Отчет за паричния поток (т. 5) 

 Счетовден баланс (т. 1) 
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Справките могат и да бъдат извличани за всяка сметка, за комбинации от сметки, като аналитични или 
синтетични справки, както и да бъдат подходящо филтрирани по аналитични нива, с добавени или не 
добавени към справката количество и валута. Те са автоматични и интерактивни. Резултатите може 
да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен и твърд носител и да се изпращат по e-mail.  
 
Ето примери за някои от справките и отчетите, помагащи на счетоводството:  
 

 
 

 
 

 

Отчет за счетоводен баланс 
дава възможност за проверка 

на произхода на 
стойностите в баланса чрез 
двойно кликане върху ред от 
справката, както и за бързо 

прехвърляне на 
стойностите от една 
валута в друга, след 

задаване на валутен курс 

S-Account Advanced дава 
възможност за промени в 

сметкоплана според 
изискванията на 

счетоводителя. За идеална 
организация на 

информацията по 
фирмените дейностти 
системата позволява 

създаване на подсметки, 
подсметки на подсметките, 

както и до 4 аналитични 
нива за всяка сметка. 

С различните финансови 
справки можете да следите 

паричните потоци във 
фирмата си по различни 

аналитични нива. Справката 
„Разчети по продажбите” 
например, дава подробна 

информация за издадените 
продажни фактури и 

задълженията на клиентите 
по конкретни документи. 
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Създаването на картони на дълготрайни материални активи и начисляването на амортизациите по 
тях е една от най-харесваните от нашите клиенти функционалности на S-Account Advanced и аспект, 
който превръща системата с марка S-Office  в един от най-конкурентноспособните счетоводни продукти 
на пазара. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерфейса за ДМА позволява въвеждането на изчерпателна 
информация за дълготрайните активи, с бърз достъп до всички основни 

признаци на актива - вид амортизация, периоди на замразяване, 
подобрения и промени 

Аналитичните справки за сметките дават подробна информация по сметка, на ниво 
аналитичност. 
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Колко удобен е S-Account Advanced? 

Автоматизация и сигурност на документацията: 

 

 Ползване на всички методи на изчерпване: LIFO, FIFO, 
средно-претеглена цена 

 Определяне правата на достъп на всеки потребител 

 Позволява запис на диск и дискета 

 Business Intelligence възможности с генератора за 
справки и над 50 готови такива 

 Многофирмена работа 

 Възможност за използване на системата чрез интерфейс 
на англииски 

 Автоматично номериране на данъчните документи с 
отчитане на единната номерация по ЗДДС 

 Създаване и използване на документи образци (бланки) 
при сходни осчетоводявания 

 Поддържане на информация за множество контрагенти  

 Възможност за анулиране и повторно отпечатване на документи; 

 Гарантирана сигурност на данните, благодарение на SQL сървъра, в който продукта запазва данните 

 Оптимизация на вътрешно фирмената комуникация и корпоративната комуникация на 
компанията с нейните контрагенти. 

 

Продуктите с марка S-Office Ви позволяват да автоматизирате и свържете информацията от всички 
дейности на вашата фирма, за да подобрите контрола и отчета по рентбилността на бизнеса си. Обединете  
търговската,  производствената, сервизната или рекламната си  дейност със  счетоводството – 
свържете S-Account Advanced с информацията от останалите продукти с марка S-Office (при закуповането 
на такъв продукт) 

 

Как е различен S-Account? 

S-Account е олекотената версия на S-Account Advanced, в която са включени всички счетоводни функции от 
S-Account Advanced с изключение възможността за отпечатване на данъчни, касови, фактурни и други 
документи. 

 

Справката „Данъчен 
амортизационен план” 

изчислява виртуална данъчна 
амортизация за годината на 
база на картона на актива. 
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Кой стои зад S-Account Advanced? 

Фирма Степ-Софт ООД: мисия и корпоративни цели 

 
Да предоставим на клиента продукти с най-
новите технологии при най-добро съотношение 
качество/цена и да предложим максимална 
индивидуализация в съответствие с конкретните 
нужди.  
 

Ние изповядваме две основни общочовешки ценности, а именно: 
 
Отговорност и съпричастност към проблемите на клиентите!   

 

С тези две идеи започнахме през 1995 година. Днес, с над 500 клиенти на ERP системата и над 4000 
клиенти на отделни нейни части, продължаваме да търсим най-добрите решения за модерния бизнес.   

 

Услуги, предлагани с продуктите от пакета S-Office 

 Степ-Софт предлага широка гама от продукти,  специализирани за компании от различни отрасли, 
например: S-Trade, за търговско-складова дейност; S-Food Production, за производствена дейност с 
HACCP; S-Book Store, за книгоиздаване; S-Advertising, за рекламна дейност; S-Motor, за бизнес с 
авто-части, S-Manufacture, при производство; за повече информация, посетете нашия уеб-сайт: 
www.stepsoft.bg  

 

 Закупувайки продуктите с марката S-Office клиентите на Степ-Софт разчитат на постоянна, 
систематична и времево адекватна поддръжка и помощ от страна на нашите квалифицирани 
специалисти и дистрибутори в удобно за тях време и място, по начин избран от самите тях.  

 

 Клиентите на Степ-Софт получават едногодишна безплатна актуализация на продукта съгласно 
гаранционните условия, както и техническа помощ, системно администриране и консултантски услуги. 

 

Някой от нашите клиенти 

 
 

 

Надяваме се, че повярвахте в нашата идея! 

http://www.stepsoft.bg/
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Бул. "Шипченски проход" 63, етаж 12 
София 1574 

www.stepsoft.bg, office@stepsoft.bg 
Тел. (02) 971-1690; (02) 971-1691 

(02) 870-1021; (02) 870-7569 
(088) 543-9498; (089) 543-9498 

Факс: (02) 8700197 
 

http://www.stepsoft.bg/
mailto:office@stepsoft.bg

