CONTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA

A T Contabilização é a Componente da Plataforma Target One especializada na classificação e contabilização
automática dos fluxos financeiros.
A principal vantagem desta Componente é permitir efetuar a automatização da classificação e contabilização, para o ERP,
de fluxos de múltiplas origens, tais como do extrato bancário, da tesouraria, das operações financeiras e dos meios de
pagamento, de recebimentos e cobranças, entre outros.

Esta automatização tem por base, não apenas as potentes funcionalidades existentes na
Componente mas também o conhecimento acumulado e detalhado do comportamento
e tratamento dos fluxos financeiros pelas entidades bancárias.

I N T E R AT I V I DA D E GLOB A L

>

A Componente T Contabilização possui uma interatividade global, quer com as restantes Componentes da
Plataforma Target One e também com o ERP.

© MetaCase 2020 All rights reserved.

Visit www.metacase.pt for more information

>

As configurações estão organizadas de forma a que o nome dos campos para o input das
regras de reclassificação seja o mesmo do ERP onde vão ser contabilizados.

PR I N C I PA I S FUN CION A LIDA D E S
• Parametrização de planos de contas por empresa, país e/ou ERP,
• Parametrização de fluxos a Não Contabilizar, a Contabilizar e Novos Fluxos;
• Identificação automática de novos fluxos
• Facilidade de criação, identificação, alteração e consulta das regras de
classificação associadas aos fluxos (por tipo de fluxo, por empresa, por banco,
por conta bancária, ...)
• Definição de inúmeras regras de cálculo que permitem, por exemplo:
1. Desagregação de um fluxo com o montante líquido em dois fluxos para
contabilização em contas contabilísticas diferentes (a título de exemplo:
Imposto Selo, IRC, desagregar um fluxo em n centros de custos, entre outros)
2. Contabilização de operações intra-grupo simultaneamente em ERPs
diferentes e com planos de contas diferentes, se necessário.

• Registar/adicionar observações aos fluxos;
• Controlo diário de contabilização, com o detalhe do número de fluxos
ainda por contabilizar, possíveis novos fluxos (âmbito de processo de análise),
fluxos não contabilizados e fluxos contabilizados;
• Integração automática do retorno do número de documento gerado
pelo ERP, de modo a fechar o ciclo do processo de contabilização;
• Estornos dos movimentos contabilizados em Target One;
• Contabilização com compensação/ regularização de documentos
de terceiros, movimentos com origem e Pagamentos e Cobranças e
Recebimentos;
• Contabilização com anulação diferida permite um lançamento de
especialização por método de anulação criando movimentos de especialização
e anulação do mesmo mês no início do mês seguinte;
• Consultas, Relatórios e Estatísticas por exemplo: número de fluxos
contabilizados e não contabilizados, a evolução dos mesmos (semanal,
mensal, ...), e o número de movimentos contabilizados por tipo de fluxo.
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