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Despre noi.

SCRIBSoftware este o companie specializată în distribuirea şi implementarea  de aplicaţii 
financiar – contabile, de gestiune a resurselor întreprinderii, analiza forţei de vânzare, analiză 
manageriala. Personalul SCRIBSoftware are o îndelungată experienţă în implementarea acestui 
tip de aplicaţii, realizând implementări în diverse domenii de activitate, cum ar fi: comerţ cu 
ridicata si retail, producţie, agricultură, servicii.

Compania noastra doreşte să vă pună în contact cu cele mai eficiente soluţii şi aplicaţii în 
gestionarea unei afaceri. Aşa cum scribii înregistrau în trecut tranzacţiile comerciale pe tabliţe de 
lut, prin inscripţionarea pe acestea a obligaţiilor comerciale asumate de către părţi, noi dorim să
vă oferim soluţii actuale care să vă permită o urmărire cât mai uşoară şi eficientă a activităţii 
desfăşurate de către compania D-voastră. Sigla companiei noastre este o paralelă între trecut şi 
prezent, reprezentând evoluţia modului de înregistrare a activităţilor comerciale, pornind de la 
primele tranzacţii comerciale înregistrate de către scribi şi până la modernele soluţii informatice 
din prezent, care vă permit să urmăriţi relaţiile cu clientii, evidenţa şi urmărirea salariaţilor, 
gestionarea depozitelor, gestionarea producţiei, urmărirea fluxului de achiziţie, evidenţa flotei 
auto, analiza financiară a rezultatelor companiei, toate acestea, având menirea de a vă uşura 
muncă şi de a creşte eficienţa activităţii desfăşurate de către compania D-voastră.

De ce noi?

Pentru că noi vă propunem:
- eficientă prin accesul la rapoarte si informaţii cheie necesare în procesul decizional cât si 

prin reducerea timpului şi scăderea erorilor de operare  în cadrul programelor informatice;
- optimizarea costurilor unei companii prin oferirea de consultanţă si soluţii, atât software 

cât şi hardware, pentru eficientizarea activităţii desfăşurate de către aceasta;
- creşterea competitivităţii companiei D-voastre prin oferirea celor mai moderne şi eficiente 

unelte de urmărire si analiză manageriala;
- siguranţa bazei de date cât şi confidenţialitatea informaţiilor.

Servicii oferite:

- distribuţia şi implementarea aplicaţiilor informatice propuse de către societatea noastră;
- consultanţă în achiziţionarea şi implementarea de aplicaţii economice. Aceste servicii 

includ: analiza nevoilor societăţii, întocmirea caietului de sarcini, sprinjin în cadrul 
procesului de selecţie a aplicaţiilor, testarea aplicaţiilor selecţionate, identificarea aplicaţiei 
optime, consultanţă în cadrul procesului de implementare a aplicaţiei.

- comercializează şi asigură asistentă în achiziţionarea de echipamente hardware;
- dezvoltarea de pagini web şi magazine virtuale;
- dezvoltarea de aplicaţii informatice la cerinţa clientului.

Vă mulţumim pentru interesul arătat soluţiilor şi serviciilor oferite de 
către compania noastră şi sperăm într-o viitoare colaborare.



Avantajele WinMENTOR:

- este un sistem integrat de gestiune-contabilitate care permite generarea în timp real  a situaţiilor financiar-
contabile şi a informaţiilor necesare managementului în procesul decizional;

- aplicaţia este adaptabilă specificului activitaţii desfăşurate de către dumneavostră. În aplicaţie exista peste 
700 de costante (configurări) de funcţionare a aplicaţiei, această capabilitate a aplicaţiei, permitând în cadrul 
procesului de implementare si pe perioada de exploatare, configurarea aplicaţiei conform specificului activităţii 
desfăşurate ;

- contabilitatea reflectă fidel şi în timp real informaţiile din toate modulele aplicaţiei: Gestiune, Trezorerie, 
Salarii, Productie, Mijloace Fixe, Case de marcat(bonuri fiscale),etc.;

- aplicaţia generează automat înregistrările contabile, aferente documentelor primare operate. În cadrul 
procesului de implementare, sub directa coordonare a conducătorului departamentului finanaciar-contabil se 
definesc înregistrările contabile ce se doresc să fie generate de către aplicaţie, înregistrările fiind realizate ulterior 
automat de către aplicaţie fara sa fie necesare exporturi suplimentare intre modulele aplicatiei;

- permite înregistrarea evidenţei financiar-contabile pentru un număr nelimitat de firme;
- operarea documentelor primare se realizează în machete specializate pentru fiecare tip de document, fiind 

uşor de învăţat, de asimilat de către utilizatorii sistemului informatic;
- aplicaţia permite imprimarea documentelor emise, în concordanţă cu reglmentările în vigoare privind 

conţinutul informaţional al acestora;
- rapoarte configurabile asemanătoare cu Microsoft Excel, ce permit personalizarea acestora conform 

cerinţelor venite din partea beneficiarilor. Orice utilizator după o scurtă perioadă de instruire va putea să-şi creeze 
propriile rapoarte;

- existenta unui numar de peste 200 de rapoarte, configurabile, realizate pentru a vă fundamenta deciziile 
activitaţii curente si viitoare;

- aplicaţia permite salvarea de versiuni noi ale rapoartelor, modelate conform solicitărilor, cu integrarea 
automată a acestora în meniul din modulul de rapoarte, acestea putând fi accesate ori de câte ori sunt necesare, 
astfel  realizându-se economie de timp în exploatarea rapoartelor din aplicaţie;

- rapoartele interactive ale aplicatiei, permit accesul facil la documentele care stau la baza înregistrării 
acestora în aplicaţie. De exemplu dacă utilizatorul se află într-o fişă de cont şi doreşte ca să vizualizeze documentul 
care stă la baza înregistrării contabile, apasă click dreapta şi selectează opţiune de deschidere document primar, fără 
să mai fie necesar să mai caute în dosare după documentul respectiv. Se reduc semnificativ timpii necesari pentru 
identificarea documentelor şi pentru realizarea diverselor verificări contabile.

- aplicaţia permite înregistrarea operaţiilor executate de către utilizatori şi limitarea dreptului de acces a 
acestora doar la facilităţi ale aplicaţiei, care le intra în sfera de activitate. Această caracteristică a aplicaţiei 
contribuie la securizarea accesului la informaţii cât şi la reducerea semnificativă a erorilor de operare. Securitatea se 
aplică si la nivel de operaţiune în aplicaţie (acces, detalii, adăugare, modificare, ştergere)

- WinMENTOR oferă posibilitatea de lucru online şi offline cu punctele de lucru ale socităţii aflate într-o altă 
locaţie decât cea în care se află serverul de baze de date. Acest fapt permite o supraveghere strictă a activităţii 
punctelor de lucru, permiţând în acelaşi timp să se ia decizii mai rapid şi fundamentat atât la nivelul punctelor de 
lucru, cât şi la nivel întregii firme.

- implementarea aplicaţei în societatea dumneavostră este cuprinsă în costul de achizitie, ceea ce conduce la 
un cost de achiziţie scăzut în comparaţie cu alte aplicaţii de pe piaţă, datorită costurilor suplimentare generate de 
implementarea aplicaţiei;

- actualizările aplicaţiei la modificările legislative, sunt acordate gratuit de către producator, ceea ce scade 
considerabil costurile cu mentenaţa acesteia în perioada ulterioara implementării;

- aplicaţia este implementata la un numar de peste 7.000 de clienţi în toată ţara şi beneficiează de maturitatea 
unei dezvoltari continue a aplicaţiei, de peste 12 ani; 

- colaborarea producatorului aplicatiei WinMENTOR cu alti producatori de software, specializati pe domenii 
de activitate:

o interfatarea cu sisteme SFA (Sales Force Automation)care permite imbunatatirea performantelor 
companiilor de distributie, prin utilizarea PALM-urilor in munca agentilor de vanzari;

o interfatarea cu solutii de etichetare, marcare industrială si culegere automată a datelor, utilizând 
tehnologia codurilor de bare, ce va permit etichetatarea produselor cu coduri de bare, marcare si etichetare 
industrial in cadrul fluxului de productie, urmarirea productiei, gestionarea stocurilor, evidenta mijloacelor fixe 
si a obiectelor de inventar, controlul calitatii si trasabilitatea produselor realizate/comercializate.



Pachetul de programe de gestiune este conceput pentru a respecta cerintele pietei actuale, 
oferind un acces prompt si simplu la toate resursele disponibile. WinMENTOR cuprinde instrumente 
integrate pentru stocarea, analiza si raportarea rapida a informatiilor permitând astfel posturilor 
manageriale accesul rapid la informatiile contabile si de gestiune.

Platforma simpla si compacta pe care produsul este construit confera pachetului stabilitate in 
lucrul sub diferitele sisteme de operare. Pachetul integrat de aplicatii de gestiune WinMENTOR este 
realizat în mediul de programare vizuala Delphi. El a fost creat special pentru lucrul în retea si la 
distanta si poate fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows 2000, XP, Vista, Windows 
7, NT.

Interconectivitatea modulelor WinMENTOR si conectivitatea aplicatiei cu periferice de 
gestiune (case de marcat, cititoare de coduri de bare, cântare electronice, terminale de culegere de 
date, etc.) aduce in prim plan simplitatea culegerii datelor initiale si usurinta in transmiterea 
informatiilor si in manevrarea datelor contabile si de gestiune.

Valoarea programului sporeste prin implementarea rapida a cerintelor si ideilor venite de la 
utilizatorii de zi cu zi. Colaboratorii si clientii nostri, fara exceptie, prin efortul lor, conjugat cu 
dorinta noastra de a crea un instrument puternic de gestionare a informatiilor, au contribuit si 
contribuie permanent la perfectionarea continua a pachetului de programe WinMENTOR.

MENTOR este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, 
productie industriala si agricola, constructii, audit financiar-contabil, alimentatie publica, servicii, 
etc. Pachetul de programe este astfel conceput incât poate fi folosit si de catre persoane neinitiate în 
contabilitate, odata ce configurarea initiala a fost definitivata sub indrumarea coordonatorului 
compartimentului economic. In momentul introducerii datelor din documentele primare in machete, 
programul genereaza automat inregistrarile contabile aferente, acestea putand fi vizualizate imediat.



MODUL GESTIUNE SI CONTABILITATE

Evidenţa contabilă

WinMENTOR asigură posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu 
aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de nivele. Programul calculeaza automat 
coeficientul diferentelor de pret la marfuri, închide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, 
conturile de TVA. Pentru firmele asociate în participatiune, programul asigura distribuirea 
procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Întrucât înregistrarile contabile sunt efectuate automat, 
programul compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiunii utilizatorului. Înregistrarile 
contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: 
pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si 
obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

Achiziţii – intrarile în societate

Programul permite evidenţierea documentelor de intrare, într-un mod facil si intuitiv, modul 
de organizare a informaţiilor în machetele de culegere date fiind asematoare cu documentul primar 
care se introduce în aplicaţie.

Achiziţiile de produse/servicii se poate face de la:
 furnizori interni – in acest meniu se opereaza facturile emise de catre furnizorii interni ai 

societatii. Acestea pot fi emise în LEI sau în valuta (ex.: transportatori interni), precizandu-se 
la operarea facturii cursul folosit pentru transformarea valutei in LEI;

 furnizori externi – aplicaţia înregistrează achiziţiile externe (intra/extracomunitare) în 
moneda în care este întocmit documentul de către furnizor, înregistrându-se în lei la cursul 
specificat de către utilizator. În cazul în care se lucrează cu achiziţii intracomunitare aplicaţia 
perminite, dacă este cazul, înregistrarea taxării inverse, a accizelor, sau in cazul achizitiilor 
extracomunitare a taxelor si comisioanelor vamale. Deasemenea, permite repartizarea 
automata a costurilor suplimentare de achizitie (transport, asigurare, etc.) pe costul 
produselor achiziţionate; 

 avize de expeditie;
 facture la aviz - evidenţa facturilor nesosite, aferente intrarilor efectuate în baza avizelor 

emise de către furnizori;
 bonuri fiscal;
 achiziţii de la persoane fizice - această opţiune a aplicaţiei permite înregistrarea achiziţiilor 

societăţii, de la personae fizice, pe bază de borderou de achiziţie.
 transferurile între subunitaţile societăţii. 
Aplicaţia înregistează intrarea acestora în gestiunea societaţii şi permite listarea NIR-ului, 

precum şi evidenţierea diferenţelor constatate la recepţie.

Mişcările interne ale societăţii

Miscările interne ale societăţii care se pot evidenţia în aplicaţie, sunt: 
 transferuri între gestiuni (nota transfer) – acestă opţiune este folosită în cazul în care se 

doreşte transferul unui produs dintr-o gestiune în alta sau când se doreşte schimbarea unui 
produs, încadrarea contabilă (ex.: din materii prime în marfă, in cazul unei societaţi de 
producţie care doreşte să comercializeze o parte din materiile prime);

 modificări de pret – permite modificarea preţului produselor aflate în stoc, atât a preţului de 
achiziţie în cazul în care stocurile sunt ţinute în gestiune la preţ de achiziţie cât si în cazul 
gestiunii de tip amănunt, unde preţul de înregistrare în gestiune este cel de vânzare;

 măriri   de stoc – se pot folosi atunci când se realizează bunuri în regie proprie, plusuri de 
inventar, etc.;

 diminuări de stoc – se utilizeaza în cazul în care se constată minus la inventariere sau 
pentru alte situaţii când este necesara o corecţie a stocului;

 bonuri de consum – se foloseşte pentru darea în consum a obiectelor de inventar, a 
materialelor consumate în cadrul procesului de producţie, alte consumuri;



 note de predare (bon de predare-primire) – se foloseşte, cu precădere, în cazul societăţiilor cu 
activitate de producţie, pentru evidenţierea producţiei obţinute;

 inventar – aplicaţia generează inventarul la data precizată de utilizator, pe baza 
documentelor de intrare/ieşire, afisând stocul scriptic. Se poate introduce stocul faptic, 
determinat în urma inventarierii şi cu ajutorul proceselor verbale de diminuare/marire stoc, 
se realizeaza ajustarea stocului scriptic la cel faptic. Aplicaţia permite listarea tuturor 
documentelor primare care evidenţiază mişcarea produselor în cadrul firmei Dvs (transferuri, 
bonuri de consum, note de predare, procese verbale, etc.).

Vânzările – ieşirile din societate

Aplicaţia permite emiterea următoarelor documente de iesire:
 facturi in lei – se poate lista factura şi chitanăa din program în diverse formate de hărtie, 

atât pe imprimante matricilale cât şi cu jet de cerneală, respectiv laser. Există posibilitatea să 
se definească o serie de numere si programul propune automat urmatorul numar liber din 
serie, ţine evidenţa documentelor anulate din serie. Aplicaţia urmareşte sumele încasate în 
avans, facturile de avans de la clienţi şi propune în mod automat stingerea acestor avansuri, 
când se întocmeşte un nou document pentru un colaborator care are înregistrat în aplicaţie, 
sume, facturi în avans;

 avize de expeditie – ulterior întocmirii avizului de expediţie, se poate întocmi automat 
factura prin preluarea informaţiilor de pe aviz, nemai fiind necesară operarea din nou a 
documentului;

 factura la aviz – programul ţine evidenţa facturilor de întocmit, oferă posibilitatea tipăririi 
facturilor corespunzătoare avizelor emise;

 facturi în valută –  se introduce în document preţul de vânzare în valută, aplicaţia 
transformând valoarea în valută a documentului, la un curs precizat de către utilizator;

 Ieşiri …către subunităţi – se foloseşte pentru transferurile de produse între 
subunităţile(punctele de lucru) din cadrul firmei.

Programul permite evidenţierea vânzărilor/încasărilor, distinct pe fiecare agent în parte. În 
WinMENTOR se poate ţine evidenţa comenzilor emise către furnizori si a comenzilor de la clienţi, 
cu tipărire de facturi proforme.

Stocuri

WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, în strânsa legatura cu aspectul contabil. Iata 
câteva caracteristici: 

 evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
 descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, 

identificare specifica (descărcare manual prin precizarea poziţiilor de stoc ce urmează a se 
descărca);

 nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi 
articol nu se creeaza pozitii noi în nomenclator);

 posibilitatea înregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în 
parte;

 identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare si a atributelor 
de caracterizare;

 folosirea de unitaţi de măsură multiple, cu transformarea automata a cantităţii si a pretului 
pe baza paritatilor specificate;

 evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;
 calculul coeficientului de diferente de pret în cazul evidentei global-valorice.

WinMENTOR înregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a 
discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru vânzari în functie de 
valoarea facturii, volumul tranzactiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau 
termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmari termene de 
plata si majorari de întârziere la plata.



Furnizori şi clienţi

WinMENTOR dă posibilitatea împarţirii în clase de încadrare, în functie de necesitatile curente de 
operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetul de programe pastreaza în nomenclatorul 
de parteneri o singura înregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al 
partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti în avans, furnizori - facturi nesosite, 
clienti, încasari în avans de la clienti, clienti - facturi de întocmit); în functie de macheta în care este 
utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a 
trata corect cazul propus spre rezolvare. 

 Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile în care pe un 
document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.

 Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau 
serviciu vândut în functie de volumul tranzactiilor înregistrate în decursul timpului cu un 
client.

 Se pot consulta în orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori în lei sau valuta, 
balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici. 

 WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii în valuta), 
precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de 
compensare.

 Stingerea obligatiilor de plata sau încasare pentru parteneri poate fi facuta si într-o moneda 
diferita de cea care a generat obligatia respectiva.

 Lista încasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de încasare pe clase 
de parteneri sau pe agenti de vânzari care au intermediat vânzarile.

Încasari si plăţi

 WinMENTOR permite legarea platilor si încasarilor de documentele primare care au generat 
obligatia de plata sau încasare. Problema platilor si încasarilor în valuta este rezolvata 
complet, cu înregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.

 Evidentiaza operatiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
 Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor 

cheltuite.
 Tipareste registre de casa si de banca în lei sau valuta; sumele în curs de decontare pot fi 

tiparite separat pentru încasari sau plati în curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de 
decontare.

Liste si rapoarte

Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piata de produse 
hardware, programul permite listare in mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text 
(imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce detin imprimante care nu pot tipari in mod text liste in 
format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice lista, indiferent de 
latime.

Ordonarea dupa valorile crescatoare din oricare coloana, gruparea liniilor dupa valori comune 
din coloane, impunerea de conditii de filtrare a liniilor din lista, centralizarea automata si alte 
operatii asemanatoare pot fi configurate de utilizator in functie de necesitatile aparute in exploatarea 
pachetului de programe. Foarte important este faptul ca, in situatia in care aceeasi lista necesita 
grupari, filtrari si configurari diferite pentru a raspunde unor cerinte diverse, utilizatorul poate salva 
variante ale listei originale, astfel incat denumirea specificata apare in meniul modulului de liste la 
acelasi nivel cu lista originala livrata odata cu WinMENTORCiteva dintre listele ce pot fi obtinute: 

 liste contabile: balanta de verificare in lei sau valuta, registrul jurnal de inregistrari contabile, 
fise analitice de cont, fise sah de cont, cartea mare, realizari pe activitati in lei sau valuta, 
deconturi de asociere in participatiune, declaratii privind obligatii de plata la bugetul de stat, 
s.a;

liste de TVA: jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, registrul de încasari din magazin, 
declaratiile de TVA;



 liste pentru casa si banca: registre de casa si banca (lei sau valuta), liste de plati si incasari in 
curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc;

 stocuri: liste de intrari de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al 
pretului de import) sau din productie proprie, liste de consumuri, liste de vanzari, fise de 
magazie, balanta stocurilor, raport de gestiune s.a;

 liste de furnizori/clienti/avansuri de trezorerie: fisa de furnizor/client, balanta de 
furnizori/clienti, fisa de avans spre decontare, balanta avansurilor spre decontare, lista 
furnizori neachitati, clienti datornici, lista incasarilor de la clienti, s.a.

MODUL SALARII

Modulul SALARII oferă posibilitatea calculului salariilor angajaţilor, lasând utilizatorul să
opteze între înregistrarea lor contabila direct în modulul de baza WinMENTOR si includerea lor 
manuala prin note contabile.

În afară de aceasta posibilitate, care permite functionarea modulului independent de 
produsul de baza WinMENTOR, acest modul are facilitati de configurare a contributiilor, 
indemnizatiilor, sporurilor si retinerilor, ce îi confera un grad ridicat de adaptabilitate la cerintele 
utilizatorului si la modificarile de legislatie. Adaugand gradul ridicat de configurabilitate a listelor 
specifice, rezulta un instrument ideal pentru optimizarea activitatii de evidenta a personalului si 
calcul al salariilor.

Aplicaţia permite înregistrarea pontajului, a coasiguraţilor, a avansurilor acordate salariaţilor, 
operarea concediilor de boală şi permite calculul sumelor datorate angajaţilor, ţine evidenţa 
concediilor de odihnă (pe an). Din program se poate genera în mod automat toate declaraţiile aferente 
salariilor, registru angajaţilor, export state de plata, export fisiere pentru plata salariilor pe card, în 
formatul solicitat de către banca Dvs. 

Exista, de asemenea, posibilitatea de a opera regularizarea automata a impozitului pe venitul 
global la sfârsit de an si de a exporta fisele fiscale pe suport electromagnetic în fisiere de tip .TXT.

MODUL MIJLOACE FIXE

Permite calculul automat al amortizarii mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, aflate în 
gestiunile societatii utilizatorului în regim liniar, accelerat sau degresiv. Facilitati de calcul: 
posibilitatea modificarii duratei de utilizare a mijlocului fix în timpul ciclului de amortizare, 
posibilitatea reevaluarii amortizarii mijloacelor fixe si a valorii de inventar, etc. Rapoarte ce pot fi 
vizualizate din aplicaţie sunt: Registru inventor (mai multe variante), precum si Fişa mijlocului fix cu 
toate informaţiile legate de data intrarii, valoare, durată rămasă, valoare rămasă, amortizare lunară, 
etc.

MODUL PRODUCTIE

Creat pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor ce si-au dezvoltat activitatea de productie, 
modulul ofera posibilitatea asistarii utilizatorului în realizarea urmatoarelor etape: 

 pregatirea fabricatiei - încarcarea consumurilor de materiale si de manopera pe produs;
 lansarea în productie - elaborarea comenzilor interne de productie si generarea programului 

lunar de fabricatie;
 urmarirea consumurilor de materiale si manopera, a productiei realizate;
 transmiterea realizarilor lunare ale angajatilor în modulul SALARII în vederea furnizarii 

indicatorilor impliciti de realizare a salariilor în acord;
 postcalculul productiei lunare realizate conform programului de fabricatie (cu preluarea 

datelor din modulul SALARII în ceea ce priveste consumurile de manopera);
 evidenta realizarii productiei - abateri realizate la nivel de comanda interna în ceea ce priveste 

consumurile de materiale si manopera, stadiul realizarii programului de fabricatie lunar, 
situatia realizarii comenzilor de la clienti, etc.



MODUL COMERCIAL

Posibilitatile de lucru oferite utilizatorilor acopera integral cele mai complexe solicitari ale 
departamentelor comerciale.Astfel, sunt acoperite integral contractele comerciale de vinzare-
cumparare si cele de leasing operational si financiar.Ofertele, comenzile si contractele la si de la 
parteneri (furnizori, clienti) pot fi gestionate integral.

Iata si unele facilitati specifice firmelor de distributie: 
 atribuirea automata de discounturi sau majorari de preturi de vinzare, dupa diverse criterii
 lucrul cu articole cu preturi multiple si cu categorii de pret implicite
 inregistrarea automata a taxelor de coletarie (pe greutate, pe valoare, cu valoare declarata, 

taxe ramburs, etc.)
 urmarire garantii la vinzare
 generator de facturi pt. comenzile de la clienti in limita stocurilor disponibile si in ordinea 

termenelor de livrare
 generator de facturi pentru vinzari
 facturare automata pentru servicii de tip abonament
 generator de facturi pentru vinzari/achizitii in rate
 generator de facturi pentru vinzari/achizitii in leasing

Listele specifice acestui modul acorda utilizatorului avantajul de a obtine informatii detaliate 
despre rezultatele activitatii sale comerciale: 

 stocuri: necesar de aprovizionat, stocuri critice, in curs de epuizare, fara miscare, prognoza 
de stocuri bazata pe perioade comparabile

 urmarirea situatiei partenerilor: plati/incasari, furnizori neachitati/clienti datornici
 facturi nesosite/facturi de intocmit
 liste de intrari/iesiri pe firma si pe gestiuni
 topul vinzarilor/incasarilor in lei si in valuta
 topul clientilor/furnizorilor
 comenzi catre furnizori/de la clienti, comenzi in curs, comenzi de la si catre subunitati
 evidenta vinzarilor pe perioade specifice, durata medie de incasare pe fiecare agent de vinzari, 

istoricul vinzarilor pe articole si pe parteneri

MODUL EXPERT

Este un modul WinMENTOR care permite analiza activităţii firmei dintr-un punct de vedere 
diferit de cel al încadrării contabile. Încadrarea detaliată aplicată valorilor vehiculate de firmă 
furnizează o imagine amănunţită a centrelor analizate, fie ele de tip "flux financiar", de tip "urmărire 
contracte" sau de oricare alt tip imaginat. Prezentările grafice disponibile în secţiunea "LISTE", 
evidenţiază comparativ sumele încasate şi sumele cheltuite pentru un anumit scop. Rezultatele 
prezentate sub formă vizuală conduc la creşterea calităţii decizionale, pornind de la imagini sintetice 
la nivel de centru şi terminând cu imagini analitice pentru elementele componente ale centrelor.

Pornind de la identificarea elementelor componente ale unui centru de analiză, traseul de 
introducere a datelor şi de exploatare a rezultatelor trece prin următoarele "capete de pod":

 bugetarea cheltuielilor şi a încasărilor lunare pe termen lung (plan trimestrial, semestrial, 
anual, sau de ce nu, cincinal!);

 urmărirea încadrării în bugete;
 analiza motivelor care duc la neîncadrarea în bugete.

Dacă dorim să planificăm cheltuielile şi veniturile, mai întâi trebuie să identificăm, la modul 
general, care sunt elementele care centralizează cheltuielile şi veniturile din firmă, sub aspect 
practic.

-



MODUL CASA DE MARCAT

Se adreseaza utilizatorilor de case de marcat "OPTIMA", "OMRON", "EURO", "DATECS", OPTIMUS 
si "SAPEL". Functii principale:

 preluarea stocurilor gestiunilor pe care le deserveste (direct din stoc la început sau ulterior de 
pe tranzactiile de receptie sau transfer intern);

 editarea raportului "Z", împreuna cu generarea monetarului si modificarea efectiva a stocului 
din WinMENTOR;

 furnizarea raportului privind vânzarile din casa în orice moment al zilei fara sa întrerupa 
functionarea casei de marcat sau sa influenteze în vreun fel functionarea ei;

 înregistrarea automata în contabilitate a monetarelor operate.
Lista completa a caselor de marcat cu care se poate interfata WinMENTOR este urmatoarea: Optima 
- CR300, CR500, CR715, CR605, CR655; Optimus – toate; Sapel – toate; Omrom – toate; Euro –
toate; Datecs – toate.

ALTE MODULE şi APLICAŢII

Modul BUGETE care vă permite să urmariţi activitatea specifică unei unităţi bugetare dar si 
oricărei societăţi comerciale să-şi umărească activitatea în baza unui plan de venituri şi cheltuieli;

Modul PARC AUTO ce vă permite evidenţa parcului auto, a consumului normat şi cel 
realizat, atenţionări legate de uzura anvelopelor, a autorizaţiilor necesare pentru punerea în 
circulaţie a parcului auto, atenţionări asupra reviziilor tehnice ce urmează a se efectua, înregistrarea 
foilor de parcurs;

Modul WEB care permite realizarea unei pagini web în care clienţii sociatăţii pot introduce 
comenzi prin intermediul unui browser sau consultarea stocului de produse existente în societate 
dumneavoastră, pe baza unui utilizator şi a unei parole atribuite de către aplicaţie şi transmisă de 
către d-voastră clientului.

Modul DOC-IMP SERVER este aplicaţia ce permite schimbul de informaţii între 
WinMENTOR si alte aplicaţii folosite de către societatea d-voastră sau site-ul web al firmei, 
pemităndu-va să publicaţi pe acesta informaţii legate, de exemplu, de soldul clienţilor. De asemenea 
acest modul permite preluarea comenzilor clienţi, introduse de către agenţii comercial ai firmei, în 
cursul zilei pe PDA-uri.

Modul CUPALJE ce permite listarea unei balante cumulate pentru un grup de mai multe 
firme inregistrate in nomenclatorul WinMENTOR. Cuplarea balantelor este necesara daca o firma 
este impartita in mai multe subunitati aflate in localitati diferite si care au personalitate juridica 
distincta. In aceasta situatie fiecare subunitate trebuie sa aiba o balanta proprie, iar intocmirea 
bilanturilor semestriale sau anuale necesita intocmirea unei balante cumulative.

Modul RESTAURANT care vă permite configurarea meselor, a ospatarilor, stare masă (liberă, 
rezervată, comandă în curs, comandă închisă), permite listare nota de plată şi ulterior, a bonului 
fiscal. Modulul permite vizualizarea următoarelor liste: Lista generală a vânzărilor, Articole anulate 
pe comenzi, etc. Acest modul permite lucrul atât cu mouse-ul şi tastatura cât şi de pe ecrane touch-
screen;

Modul SERVICE AUTO care vă permite înregistrarea tipurilor de lucrări realizate, a 
automobilelor reparate, păstrarea unui istoric al reparaţiilor efectuate, stabilirea unei agende de 
lucru pe baza timpului disponibil al angajaţilor şi a comenzilor de la clienţi, recepţia în service a 
automobilelor de la clienţi, înregistrarea consumurilor de piese si de manoperă aferentă comenzilor, 
facturarea comenzilor închise. Aplicaţia păstrează un istoric al reparaţiilor efectuate, permiţând în 
orice moment consultarea unei situaţii cu reparaţiile efectuate la un autovehicul în baza seriei 
acestuia. Modulul permite listarea următoarelor rapoarte: Urmărire lucrărilor lansate, Urmărirea 
consumului de materiale, Necesarului de aprovizionat, etc.;

Aplicaţia DECLARATII, aplicaţie ce vă permite întocmirea într-o interfaţă unitară a raportărilor 
obligatorii în relaţiile cu diferitele instituţii ale statului. Creşterea volatilităţii legislaţiei fiscale din 
ultimii ani a condus la concentrarea eforturilor de actualizare a aplicaţiilor de gestiune într-o 
aplicaţie unică, dedicată declaraţiilor. Aceasta vă permite simplificarea şi eficentizarea operaţiunilor



ALTE INFORMAŢII

WinMentor permite să se lucreze cu un număr nelimitat de societăţi, adaugarea unei noi 
societăţi în aplicaţie facându-se foarte facil, de către orice utilizator, care are drepturi cei permit 
acest lucru, fără costuri suplimentare pentru Dvs.

În cazul în care achiziţionaţi produsul WinMentor, beneficiaţi de 12 ore/ staţie de lucru, 
aceste ore fiind consumate în cadrul procesului de implementare pentru instalarea aplicaţiei, 
personalizare, scolarizarea personalului, configurarea rapoartelor pe specificul activităţii 
desfăşurate de catre Dvs. Pe întreaga perioadă de implementarea veţi beneficia de sprijinul 
personalul SCRIBSoftware, astfel încât schimbarea aplicaţie să se realizeze cu un efort minim 
din parte Dvs. În cazul în care orele destinate procesului de implementare sunt depăşite, orele 
suplimentar consumate, până la finalizarea implementării, vor face obiectului unui contract 
suplimentar de prestări servicii postimplementare sau a unui contact de service.

Paşii în cadrul procesului de implementare, sunt:

 discuţii cu personele implicate în procesul de implementare, în principal în 
determinarea, de către personalul SCRIBSoftware, a specificului activităţii desfăşurate de 
către societatea Dvs.

 o analiză din partea SCRIBSoftware, pentru determinarea modului optim de 
implementare a aplicaţiei;

 instalarea şi configurarea aplicaţiei (adaugare utilizatori, gestiuni, plan de conturi, tipuri 
contabile, etc.) pe staţiile de lucru;

 iniţializarea bazei de date (produse, stocuri, clienţi - furnizori, soldul partenerilor, 
inţializarea soldurilor din balanţa contabilă, introducerea salariaţilor, etc.). Acest proces 
de iniţializare poate să fie realizat de către personalul societăţii (introducere manual a 
datelor) sau preluarea poate sa fie realizată automat de către compania noastră (este 
necesară pregătirea unor fişiere xls şi presupune costuri suplimentare).

 verificarea corectitudinii iniţializării bazei de date (valoarea stocului de pornire este 
corectă – cantitativ, valoric -, valoarea soldului parteneri este corect, balanţa contabila 
iniţială, etc.)

 şcolarizarea personalului ce urmează să opereze date în aplicaţie;
 configurarea rapoartele folosite în mod curent (NIR, facturi clienţi, chitanţă, registru de 

casă, etc.);
 operarea datelor curente în aplicaţie (facturi furnizori, clienţi, bonuri de consum, etc.);
 configurarea rapoartelor conform specificului societaţii Dvs.;
 verificarea , la finele perioadei de implementare (de regula 45 zile calendaristice), a 

informaţiilor operate în această perioadă (stocuri, solduri la finele perioadei, corelaţii 
dintre documentele sintetice din gestiune şi balanţa contabilă, jurnale de TVA, fişe de 
cont, balanţa contabilă, etc.);

 semnarea procesului verbal de predare-primire a aplicaţiei WinMentor, ceea ce certifică 
finalizarea procesului de implementare.

Costurile cu mentenanţa aplicaţiei sunt reduse, deoarece updateurile aplicaţiei sunt 
oferite gratuit de către producător (actualizări legislative, îmbunătăţiri aduse modulelor 
achiziţionate, rapoarte noi dezvoltate în aplicaţie), iar pentru partea de servicii 
postimplementare, societatea noastră oferă un pachet de servicii foarte flexibil, ce porneşte de la 
intervenţii ocazionale – în cazul în care nu este încheiat un contract de service - si până la 
diverse forme de abonament cu/doar suport telefonic inclus şi un număr de ore de suport 
variabil în funcţie de nevoile societăţii D-voastre. Aceste ore cuprinse în serviciile pe bazate pe 
abonament se pot consuma fie prin acordarea de asitenţă online – consultanţii noştri se 
conectează pe sistemele Dvs. de calcul prin intermediul Internetului, de la sediul nostru, fie se 
deplasează la sediul companiei D-voastre pentru prestarea serviciilor de mentenaţă a aplicaţiei 
WinMentor.



În cadrul contactului de service postimplementare societate noastră prestează 
următoarele servicii de mentenanţă a aplicaţiei WinMentor: 

 analiza şi configurarea aplicaţiei conform noilor modificări apărute în fluxul de 
documente şi activitatea societăţii;

 configurarea de rapoarte noi conform cerinţelor Dvs.;
 şcolarizare personalului nou angajat în cadrul firmei;
 remedierea erorilor de operare apărute în cadrul procesului de culegere date şi stabilirea 

unor reguli pentru evitarea pe viitor a unor situaţii similare (în măsura în care acest fapt 
este posibil);

 stabilirea unei proceduri prin care se reglementează modul de realizare a salvărilor de 
siguranţă;

 restaurarea bazei de date;
 instalarea aplicaţiei în cazul în care se reinstalează sistemul de operare sau din cauza 

unui defect hardware;
 instalarea versiunilor noi ale aplicaţiei;
 orice situaţie care necesită suportul companiei noastre.

În speranţa că aţi găsit utile modulele şi facilităţile oferite de către aplicaţia 
WinMentor, aşteptăm cu deosebit interes să ne contactaţi în vederea stabilirii unei 
întâlniri pentru a vă realiza o prezentare a aplicaţiei, pliată pe specificul societăţii Dvs.
şi eventual pentru a stabilii condiţiile unui posibil contact.


