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Funcţionalităţi contracte arendă
şi eliberare arendă

$$ Evidenţierea contractelor de arendă (proprietar, număr topo, suprafaţă pe nr. topo, localitate teren,
localitatea aparţinătoare, impozit datorat, kg_arendă etc.)
$$ Evidenţierea moştenitorilor, administraţiilor locale şi administraţiilor financiare
$$ Evidenţierea schimburilor de terenuri
$$ Evidenţiere contracte prin coduri de bare şi arhivare
$$ Ataşare sau link-uire contracte în baza de date (link către serverul de stocare electronică)
$$ Atenţionare automată prin autoreport sau prin mail pentru contracte expirate sau care urmează să
expire
$$ Status contract – evidenţiat prin culori în funcţie de datele procesate pe contract
$$ Calculul automat al impozitului reţinut şi CAS la eliberarea arendei
$$ Eliberare arendă kg conform contract şi echivalarea totală sau parţială în bani
$$ Generarea facturii şi dispoziţiei de plată conform contract
$$ Scăderea automată a gestiunii şi contabilizarea dispoziţiei de plată şi a facturii în contabilitate
$$ Analize contracte pe localităţi, kg arendă conform contract, kg eliberate, respectiv de eliberat pe
contract, impozite datorate etc.
$$ Eliberarea arendei în mod offline – cu calculator (laptop) sau tabletă fără conexiune la internet –
eliberarea arendei pe localităţi, cu sincronizarea datelor în serverul central la sfârşitul zilei
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Funcţionalităţi
agricultură

$$ Inventarul parcelelor (număr bloc fizic, cod SIRSUP, suprafaţa parcelei, număr topografic, locaţia
parcelei, localitatea, categoria de folosinţă, măsuri agromediu etc.)
$$ Evidenţa subvenţiilor pe tip de cultură şi parcele
$$ Inventarul parcului auto, consumuri normate pe ansambluri, capacitatea de producţie pe ansambluri,
ore/hectar, interval de revizii pe tipul de revizie, revizii ulei motor, revizii ulei transmisie
$$ Plan mentenanţă utilaje, piese de schimb, consumabile, stocuri minime pe utilaj
$$ Culturi parcele pe an – istoricul pe an pe fiecare bloc fizic, parcelă, cultură, cartări agrochimice, factori
zonali, factori cultură, producţie medie etc.
$$ Fişe tehnologice pe an şi cultură – evidenţierea consumurilor normate de inputuri, motorină şi
manoperă mecanizator pe unitate de măsură hectar şi ore de funcţionare
$$ Generarea automată a necesarului de inputuri pe fiecare tip în parte : erbicide, pesticide, îngrăşăminte,
seminţe şi motorină
$$ Simularea cheltuielilor pe cultură şi suprafaţă
$$ Centre de cost – venit/an
$$ RAZ – raport de activitate zilnică pe fiecare mecanizator, ansamblu, cultură, suprafaţă lucrată şi
evidenţierea consumurilor efective
$$ Rapoarte automate privind diferenţele dintre consumurile normate şi realizate la nivel de cultură
$$ Justificarea consumurilor de motorină pe tipuri de lucrări/cultură
$$ Justificarea orelor de lucru la nivel de manoperă efectuată şi cultură
$$ Generarea automată a bonurilor de consum pe cultură în funcţie de rapoartele de activitate zilnică
(RAZ)
$$ Repartizarea automată a cheltuielilor indirecte la nivel de cultură
$$ Bugete de venituri şi cheltuieli estimate/realizate pe cultură/hectar
$$ Evidenţierea producţiei neterminate pe cultură/an
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