ARTSOFT
Ligação ao Excel

Ligação ao Excel
COMO FUNCIONA
É efetuada uma ligação entre o MS Excel e a base de dados do ArtSOFT. Deste modo,
pode consultar, alterar e proceder ao tratamento da informação contida na base de
dados do ArtSOFT, diretamente a partir do Excel, aproveitando todas as suas
potencialidades. A atualização dos dados é feita online, pelo que, se existirem
alterações de dados no ArtSOFT, estas serão imediatamente refletidas nos mapas que
criar no Excel.
Dispondo de toda a informação contida no seu software de gestão e trabalhando numa
plataforma já sua conhecida como é o Excel, tem total liberdade para criar, de forma
autónoma, os relatórios que melhor respondam às necessidades da sua empresa.

A QUEM SE DESTINA?
A todas as empresas que necessitam de elaborar relatórios de gestão e/ou mapas
contabilísticos personalizados.

RELATÓRIOS À MEDIDA DA SUA EMPRESA
A total flexibilidade que tem na construção de mapas e relatórios permite-lhe analisar
valores provenientes de qualquer um dos módulos da aplicação de gestão.
Dispondo de todas as funcionalidades do Excel, da base de dados do ArtSOFT e de
funções especificamente desenhadas para a integração destas duas ferramentas, pode
realizar mapas específicos para a sua empresa e/ou para os seus clientes.
O elevado nível de personalização de mapas e relatórios permite-lhe uma gestão à sua
medida, bem como, ir de encontro aos
clientes (por exemplo, no caso de
empresas de consultoria e gabinetes de
contabilidade), traduzindo-se numa
melhoria significativa da qualidade do
serviço que lhes é prestado.
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ALGUNS EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO


Comparação de dados de anos diferentes;



Segmentação dos períodos de cálculo (em trimestres, por exemplo);



Agrupamento dos valores de várias classes de contas (por exemplo, para
consultar os valores referentes a um determinado banco, ainda que registados
em contas diferentes);



Consolidação de contas e cálculo de desvios de empresas do mesmo grupo;



Simulações e projecções de valores com base em dados reais;



Controlo de provisões de subsídios de empregados;



Controlo de deduções efectuadas (PECs, por exemplo).
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