Simplificando a sua
empresa
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Bancos / Contábil
O Sistema ABLE BANK agiliza e otimiza as necessidades dos
departamentos financeiro e contábil.
O ABLE BANK elimina a duplicidade de tarefas que o departamento
contábil executa na rotina financeira, tal como conciliação bancária.
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Software integrado com o

Algumas características do Sistema:
















Lançamentos Bancários (normais e de transferências)
Lançamentos contábeis múltiplos (um financeiro p/diversos contábeis)
Diário Auxiliar de Bancos
Planilha Contábil
Emissão de Cheques
Relação de Cheques Emitidos
Razão por Contra Partida
Controla Compensação de Cheques
Extrato Bancário
Exportação para softwares de Contabilidade
Busca de informações de lançamentos por período.
Relatórios de qualquer periodo
Conciliação Bancária direta com o extrato do banco (padrão OFX)
Integrado com o software ABLE BUSINESS-Gerenciamento Empresarial
Senhas de acesso para maior segurança

Gerenciamento Empresarial
O Sistema Able-Business integra os diferentes
departamentos da sua empresa em um só
sistema. Não importa o tamanho da sua
empresa.

Telefone para contato: 11 3562-0003
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Composição do Sistema:
Cadastros









Empresas
Bancos
Agências
Contas Correntes (Bancárias)
Históricos Financeiros
Centros de Custo
Contas Contábeis
Históricos Contábeis

Lançamentos




Lançamentos
Transferências
Lançamentos de documentos compensados

Relatórios













Extrato Bancário
Extrato Bancário por Data de Compensação
Resumo pôr Centro de Custo
Demonstrativo por Centro de Custo
Relatório de Conferência Contábil
Diário Auxiliar de Bancos (C/C e Contra Partida)
Planilha de Lançamentos
Razão Analítico pôr Contra Partida
Demonstrativo por Conta Contábil
Emissão de cheques
Relação de cheques emitidos
Termos de Abertura/Encerramento do Diário

Integrações






Cadastro de Históricos de Importação
Importação do Financeiro (Baixa de Duplicatas)
Exportação de Dados para Contabilidade
Importação de Contas Contábeis do AB (software ABLE BUSINESS)
Importação de Extratos Bancário - Padrão OFX

Utilitários











Cadastra Usuários
Ativa Usuário
Ativa Empresa
Mudança de Data
Libera Sistema (Licenciamento)
Copia / Restaura (“Backup”)
Layout de Cheques
Calculadora
Bloqueio de Movimentos
Limpeza de Arquivos Temporários

O sistema ABLE BANK tem como objetivo agilizar e otimizar as necessidades dos departamentos financeiro e contábil.
O ABLE BANK se adapta tanto às necessidades das médias, pequenas e microempresas e das pessoas físicas e profissionais liberais.
Para as empresas, uma das principais funções do ABLE BANK é a eliminação de duplicidade ou triplicidade de tarefas que o
departamento contábil executa na rotina financeira, tal como a conciliação bancária. Permite ainda, que os lançamentos contábeis sejam
feitos de forma resumida na contabilidade.
Para pessoas físicas, profissionais liberais e empresas dispensadas de contabilidade, poderão também utilizar o ABLE BANK como Livro
Caixa, ou ainda como um administrador financeiro, obtendo totalizações de despesas e receitas.

Características Técnicas do Sistema:


Espaço Ocupado pelo sistema (sem base de dados):

40 MB.



Equipamento Necessário:
Equipamento mínimo para utilização do ABLE BANK:

Equipamento com no mínimo 3 GHz com 4 GB de memória, disco rígido com, no mínimo, 4 GB de espaço livre (sistema +
arquivos);

Impressora Matricial para emissão de cheques (caso utilize);

Impressora Jato de Tinta ou Laser para impressão de relatórios com qualidade gráfica (podendo também ser emitidos em
impressora matricial).
Equipamento aconselhável para utilização do ABLE BANK:

Qualquer equipamento com 3 GHz com 4 GB de memória, disco rígido com, no mínimo, 100 GB de espaço livre (sistema +
arquivos);

Impressora Matricial para emissão de cheques (caso utilize);

Impressora Jato de Tinta ou Laser para impressão de relatórios com qualidade gráfica (podendo também ser emitidos em
impressora matricial).



Ambiente:
Sistemas Operacionais / Rede

Windows*, servidor Linux, Novell, Windows NT desde que as estações funcionem sob o Windows*, Windows Server.
* Versão mínima: Windows XP



Tecnologia:
Tecnologia / SGBDs

O Software ABLE BANK foi desenvolvido com a Tecnologia Fujitsu utilizando o Power Cobol Versão 5.0, sendo que utilizamos o
Banco de Dados Nativo do Power Cobol e a maioria dos relatórios são feitos em Crystal Report, com a possibilidade de
exportação para outros aplicativos, tais como WORD, EXCEL. Formato TXT, etc.



Documentação:

Acompanha Manual no Sistema (Vídeo / Ajuda), entre outras facilidades.



Garantia:

O Software tem toda a garantia da legislação vigente.

