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Prezentare 

Pachetul de programe WinMENTOR, realizat în mediul de programare vizuală Delphi, a fost creat 

special pentru lucrul în rețea și poate fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows. 

 Clienții WinMENTOR beneficiază de 

certificate de licență care atestă dreptul de 

utilizare a programelor achiziționate; 

 Utilizatorului i se asigură instalarea, 

consultanță în vederea configurării conform 

domeniului specific de activitate al firmei și 

instruirea unui operator la cumpărarea 

programului. Toate acestea sunt incluse în 

prețul de livrare; 

 Asistența tehnică permanentă post-instalare, 

cu personal specializat, oferă certitudinea 

utilizării pachetului de programe la întreaga sa 

capacitate; 

 Protejarea programului prin cheie 

de protecție hard asigură 

independență totală, deoarece 

programele nu mai sunt legate 

prin protecție software de 

sistemul de calcul; 

 Kit-ul de instalare poate fi folosit 

fără restricție; 

 Versiunea demonstrativă se 

instalează gratuit și este însoțită 

de ghidul de utilizare în format 

electronic. Această variantă 

poate fi utilizată nelimitat și 

folosește ca date de intrare 

notele contabile. 

WinMENTOR este destinat utilizării de către firme cu profil de comerț en-gros și en-detail, 

producție industrială și agricolă, construcții, audit financiar-contabil, alimentație publică, servicii, etc. 

Pachetul de programe este astfel conceput încât poate fi folosit și de către persoane neinițiate în 

contabilitate, odată ce configurarea inițială a fost definitivată sub îndrumarea coordonatorului 

departamentului economic. În momentul introducerii datelor din documentele primare în machete, 

programul generează automat înregistrările contabile aferente, acestea putând fi vizualizate imediat. 

WinMENTOR poate ține evidența pentru un număr nelimitat de firme. Pentru fiecare firmă în parte 

se poate configura modul de realizare a înregistrărilor contabile, astfel încât acestea să fie conforme 

cu activitatea sa specifică. 

Nu este necesară o conexiune fizică între calculatoarele utilizatorului. În cazul în care activitatea sa 

se desfășoară în mai multe puncte de lucru, pachetul de programe permite introducerea datelor în 

fiecare dintre ele și apoi transferul pe un calculator central (aflat, de obicei, la sediul firmei, la 

serviciul de contabilitate). Datele transferate sunt cuplate logic, după cuplare având aceleași 

proprietăți precum cele introduse pe calculatorul central. 

Baza de date în format Paradox este interogată prin fraze SQL, iar arhivarea datelor de lucru prin 

algoritmi Unix este deosebit de compactă. 
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WinMENTOR asigură posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste 

adaptări puteți folosi analitice pe un număr nelimitat de niveluri. Programul calculează automat 

coeficientul diferențelor de preț la mărfuri, închide automat conturile de venituri și cele de cheltuieli, 

conturile de TVA. Pentru firmele asociate în participațiune, programul asigură distribuirea 

procentuală a veniturilor și cheltuielilor. Întrucât înregistrările contabile sunt efectuate automat, 

programul compune și explicațiile acestora, detaliate conform opțiunii utilizatorului. Înregistrările 

contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: 

pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibilă și 

obținerea unei balanțe cumulate pentru firmele din cadrul unui grup. 

WinMENTOR rezolvă integral problema stocurilor, în strânsă legătură cu aspectul contabil. Iată 

câteva caracteristici: 

 Evidența multi-gestiune cantitativ-valorică sau 

global-valorică; 

 Descărcarea automată din stoc pe baza 

metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, 

CMP, identificare specifică; 

 Nomenclatorul articolelor de stoc este compact 

(pentru intrări cu prețuri diferite la același 

articol nu se creează poziții noi în 

nomenclator); 

 Posibilitatea înregistrării automate a patru taxe 

asociate pentru fiecare articol de stoc în parte; 

 Identificarea rapidă a articolelor din stoc prin 

folosirea claselor de încadrare și a 

atributelor de caracterizare; 

 Folosirea de unități de măsură 

multiple, cu transformarea automată a 

cantității și a prețului pe baza 

parităților specificate; 

 Evidența pe serii, termene de garanție 

și date de expirare; 

 Calculul coeficientului de diferențe de 

preț în cazul evidenței global-valorice. 

Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor și a serviciilor se face pe machete 

specializate, cu aspect asemănător cu cel al formularelor tipizate. Posibilități: 

 Intrări de stocuri sau servicii pe facturi, avize 

de expediție, bonuri de achiziție, cu 

evidențierea diferențelor constatate la recepție 

și tipărirea de note de recepție 

corespunzătoare; 

 Intrări din import (DVI) și calcul automat al 

prețului de import, cu toate componentele 

acestuia (transport, asigurare, taxe și 

comisioane vamale, accize, etc.); 

 Intrări din producția proprie; 

 Ieșiri spre consum, cu preluarea automată a 

consumurilor specifice aferente comenzilor 

interne lansate în producție și tipărirea de 

bonuri de consum; 

 Vânzări de mărfuri sau produse din stoc sau 

vânzări de servicii evidențiate pe agenți de 

vânzări, cu tipărirea facturilor sau avizelor de 

expediție; 

 Vânzări la export, cu tipărirea de 

invoice; 

 Transfer de articole din stoc între 

gestiuni, modificări de stoc 

(modificarea prețului de înregistrare, 

măriri sau diminuări de stoc), cu 

tipărirea de note de transfer sau avize 

de expediție; 

 Evidența comenzilor emise către 

furnizori și a comenzilor de la clienți, 

cu tipărire de facturi proforma; 

 Evidența facturilor nesosite, aferente 

intrărilor pe avize de la furnizori și a 

facturilor de întocmit, posibilitatea 

tipăririi facturilor corespunzătoare 

avizelor emise. 
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WinMENTOR înregistrează orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe prețuri a 

discounturilor de la furnizori și generarea automată de discounturi pentru vânzări în funcție de 

valoarea facturii, volumul tranzacțiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturată către un client sau 

termenul de plată a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vânzare se pot urmări termene de 

plată și majorări de întârziere la plată. 

 WinMENTOR permite legarea plăților și 

încasărilor de documentele primare care 

au generat obligația de plată sau 

încasare. Problema plăților și încasărilor 

în valută este rezolvată complet, cu 

înregistrarea automată a diferențelor de 

curs valutar. 

 Evidențiază operațiunile bancare aflate în 

curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.). 

 Gestionează complet avansurile de 

trezorerie prin plăți, restituiri și justificarea 

sumelor cheltuite. 

 Tipărește registre de casă și de bancă în 

lei sau valută; sumele în curs de 

decontare pot fi tipărite separat pentru 

încasări sau plăți în curs, cu evidențierea 

datei reale sau probabile de decontare. 

Modulul se adresează utilizatorilor de case de marcat. Funcții principale: 

 Preluarea stocurilor gestiunilor pe care le 

deservește (direct din stoc la început sau 

ulterior de pe tranzacțiile de recepție sau 

transfer intern); 

 Editarea raportului „Z”, împreună cu 

generarea monetarului și modificarea 

efectivă a stocului din WinMENTOR; 

 Furnizarea raportului privind vânzările din 

casă în orice moment al zilei fără să 

întrerupă funcționarea casei de marcat 

sau să influențeze în vreun fel 

funcționarea ei; 

 Înregistrarea automată în contabilitate a 

monetarelor operate. 

WinMENTOR dă posibilitatea împărțirii în clase de încadrare, în funcție de necesitățile curente de 

operare, pentru identificarea rapidă a partenerilor. 

Pachetul de programe păstrează în nomenclatorul de parteneri o singură înregistrare, indiferent de 

moneda tranzacției sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizări, furnizori 

plătiți în avans, furnizori – facturi nesosite, clienți, încasări în avans de la clienți, clienți – facturi de 

întocmit); în funcție de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul 

identifică tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare. 

 Pe baza creditelor acordate clienților, 

WinMENTOR semnalează situațiile în care 

pe un document de ieșire este depășit plafonul 

de creditare acordat unui client. 

 Programul permite acordarea de discounturi 

automate pentru fiecare articol din stoc sau 

serviciu vândut în funcție de volumul 

tranzacțiilor înregistrate în decursul timpului cu 

un client. 

 Se pot consulta în orice moment fișe 

lunare sau anuale de clienți și 

furnizori în lei sau valută, balanțe de 

furnizori sau clienți, situația 

furnizorilor neachitați sau a clienților 

datornici. 

 WinMENTOR permite lucrul cu 

parteneri externi (cu care se 

efectuează tranzacții în valută), 

precum și efectuarea operațiunilor de 
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compensare cu terții, pe bază de proces verbal 

de compensare. 

 Stingerea obligațiilor de plată sau încasare 

pentru parteneri poate fi făcută și într-o 

monedă diferită de cea care a generat 

obligația respectivă. 

 Lista încasărilor lunare de la clienți, 

permite evidența stingerii obligațiilor 

de încasare pe clase de parteneri sau 

pe agenți de vânzări care au 

intermediat vânzările. 

Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piața de produse 

hardware, programul permite listare în mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text 

(imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce dețin imprimante care nu pot tipări în mod text liste în 

format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice listă, indiferent de 

lățime. 

Ordonarea după valorile crescătoare din oricare coloană, gruparea liniilor după valori comune din 

coloane, impunerea de condiții de filtrare a liniilor din listă, centralizarea automată și alte operații 

asemănătoare pot fi configurate de utilizator în funcție de necesitățile apărute în exploatarea 

pachetului de programe. 

Foarte important este faptul că, în situația în care aceeași listă necesită grupări, filtrări și configurări 

diferite pentru a răspunde unor cerințe diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, 

astfel încât denumirea specificată apare în meniul modulului de liste la același nivel cu lista originală 

livrată odată cu WinMENTOR. 

Câteva dintre listele ce pot fi obținute: 

 liste contabile: balanța de verificare în lei sau valută, registrul jurnal de înregistrări contabile, 

fișe analitice de cont, fișe șah de cont, cartea mare, realizări pe activități în lei sau valută, 

deconturi de asociere în participațiune, declarații privind obligații de plată la bugetul de stat, ș.a.; 

 liste de TVA: jurnal de cumpărări, jurnal de vânzări, registrul de încasări din magazin, 

declarațiile de TVA; 

 liste pentru casă și bancă: registre de casă și bancă (lei sau valută), liste de plăți și încasări în 

curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc; 

 stocuri: liste de intrări de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al 

prețului de import) sau din producție proprie, liste de consumuri, liste de vânzări, fișe de 

magazie, balanța stocurilor, raport de gestiune ș.a.; 

 liste de furnizori/clienți/avansuri de trezorerie: fișa de furnizor/client, balanța de 

furnizori/clienți, fișa de avans spre decontare, balanța avansurilor spre decontare, lista furnizori 

neachitați, clienți datornici, lista încasărilor de la clienți. 

Creat pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor ce și-au dezvoltat activitatea de producție, modulul 

oferă posibilitatea asistării utilizatorului în realizarea următoarelor etape: 

 Pregătirea fabricației – încărcarea 

consumurilor de materiale și de manoperă pe 

produs; 

 Lansarea în producție – elaborarea comenzilor 

interne de producție și generarea programului 

lunar de fabricație; 

 Urmărirea consumurilor de materiale 

și manoperă, a producției realizate; 

 Transmiterea realizărilor lunare ale 

angajaților în modulul SALARII în 

vederea furnizării indicatorilor impliciți 

de realizare a salariilor în acord; 
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 Postcalculul producției lunare realizate 

conform programului de fabricație (cu 

preluarea datelor din modulul SALARII în ceea 

ce privește consumurile de manoperă); 

 Evidența realizării producției – abateri 

realizate la nivel de comandă internă 

în ceea ce privește consumurile de 

materiale și manoperă, stadiul 

realizării programului de fabricație 

lunar, situația realizării comenzilor de 

la clienți, etc. 

Este un modul WinMENTOR care permite analiza activității firmei dintr-un punct de vedere diferit 

de cel al încadrării contabile. Încadrarea detaliată aplicată valorilor vehiculate de firmă furnizează o 

imagine amănunțită a centrelor analizate, fie ele de tip „flux financiar”, de tip „urmărire contracte” 

sau de oricare alt tip imaginat. Prezentările grafice disponibile în secțiunea LISTE, evidențiază 

comparativ sumele încasate și sumele cheltuite pentru un anumit scop. Rezultatele prezentate sub 

formă vizuală conduc la creșterea calității decizionale, pornind de la imagini sintetice la nivel de 

centru și 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 și de exploatare a rezultatelor trece prin următoarele „capete de pod”: 

 bugetarea cheltuielilor și a încasărilor lunare pe termen lung (plan trimestrial, semestrial, 

anual, sau cincina) 

 urmărirea încadrării în bugete 

 analiza motivelor care duc la neîncadrarea în bugete. 

La modul concret, pentru exemplificare, ne propunem să răspundem la o întrebare care îi bântuie 

pe toți patronii: „Dacă în balanța contabilă profitul este de X milixxxx, atunci de ce în bancă bate 

vântul?”. Dacă dorim să planificăm cheltuielile și veniturile, mai întâi trebuie să identificăm, la modul 

general, care sunt elementele care centralizează cheltuielile și veniturile din firmă, sub aspect 

practic. 

Posibilitățile de lucru oferite utilizatorilor acoperă integral cele mai complexe solicitări ale 

departamentelor comerciale. Astfel, sunt acoperite integral contractele comerciale de vânzare-

cumpărare și cele de leasing operațional și financiar. Ofertele, comenzile și contractele la și de la 

parteneri (furnizori, clienți) pot fi gestionate integral. 

Iată și unele facilități specifice firmelor de distribuție: 

 atribuirea automată de discount-uri 

sau majorări de prețuri de vânzare, 

după diverse criterii 

 lucrul cu articole cu prețuri multiple și 

cu categorii de preț implicite 

 înregistrarea automată a taxelor de 

coletărie (pe greutate, pe valoare, cu 

valoare declarată, taxe ramburs, etc.) 

 urmărire garanții la vânzare 

 generator de facturi pentru comenzile 

de la clienți în limita stocurilor 

disponibile și în ordinea termenelor de 

livrare 

 generator de facturi pentru vânzări 

 facturare automată pentru servicii de 

tip abonament 

 generator de facturi pentru 

vânzări/achiziții în rate 

 generator de facturi pentru 

vânzări/achiziții în leasing.
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Listele specifice acestui modul acordă utilizatorului avantajul de a obține informații detaliate despre 

rezultatele activității sale comerciale: 

 stocuri: necesar de aprovizionat, 

stocuri critice, în curs de epuizare, fără 

mișcare, prognoza de stocuri bazată 

pe perioade comparabile 

 urmărirea situației partenerilor: 

plăți/încasări, furnizori neachitați/clienți 

datornici 

 facturi nesosite/facturi de întocmit 

 liste de intrări/ieșiri pe firmă și pe 

gestiuni 

 topul vânzărilor/încasărilor în lei și în 

valută 

 topul clienților/furnizorilor 

 comenzi către furnizori/de la clienți, 

comenzi în curs, comenzi de la și către 

subunități 

 evidența vânzărilor pe perioade 

specifice, durata medie de încasare pe 

fiecare agent de vânzări, istoricul 

vânzărilor pe articole și pe parteneri. 

Oferă posibilitatea calculului salariilor angajaților, lăsând utilizatorului să opteze între înregistrarea 

lor contabilă direct în modulul de bază WinMENTOR și includerea lor manuală prin note contabile. 

În afară de această posibilitate, care permite funcționarea modulului independent de produsul de 

bază WinMENTOR, acest modul are facilități de configurare a contribuțiilor, indemnizațiilor, 

sporurilor și reținerilor, ce îi conferă un grad ridicat de adaptabilitate la cerințele utilizatorului și la 

modificările de legislație. Adăugând gradul ridicat de configurare a listelor specifice, rezultă un 

instrument ideal pentru optimizarea activității de evidență a personalului și calcul al salariilor. 

Integrat în produsul de bază WinMENTOR, modulul permite preluarea realizărilor din producție 

pentru angajații salarizați în acord, calculând automat indicele de realizare a salariului și oferind 

date pentru calculul costurilor pe produs realizat. 

Există, de asemenea, posibilitatea de a exporta fișele fiscale și declarațiile către CAS în format 

electronic, în fișiere de tip .txt. 

Modulul permite calculul automat al amortizării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, aflate în 

gestiunile societății utilizatorului în regim liniar, accelerat sau degresiv. Facilități de calcul: 

posibilitatea modificării duratei de utilizare a mijlocului fix în timpul ciclului de amortizare, 

posibilitatea reevaluării amortizării mijloacelor fixe și a valorii de inventar, etc.. 

Modulul Stocuri-Comenzi Online este o aplicație de tip Web Server și presupune instalarea în 

prealabil a serverului de Web IIS. 

Modulul este compus din trei submodule: 

 consultarea online a stocurilor din WinMENTOR 

 emiterea de comenzi de către clienți în baza stocurilor existente 

 emiterea de comenzi de către agenți în baza stocurilor existente. 
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Așa cum sugerează și denumirea, modulul Restaurant este destinat gestionării activității din cadrul 

unui restaurant, aplicația fiind conectată la baza de date WinMENTOR. 

Interfața aplicației este adaptată pentru monitoare de tip touchscreen și permite realizarea cu 

ușurință a tuturor proceselor ce țin de acest domeniu (reprezentarea grafică a dispunerii meselor, 

înregistrarea comenzilor clienților, listarea automată a articolelor comandate la imprimantele 

gestiunilor care urmează să le pregătească, listarea notelor de plată, etc.). 

Accesul ospătarilor la comenzi este parolat, iar prin introducerea noțiunii de „supervizor” este 

posibilă blocarea efectuării unor operații ce pot duce la fraude. Înregistrarea bonurilor listate la casa 

de marcat direct în baza de date WinMENTOR permite ca la sfârșitul zilei să se poată efectua 

descărcarea stocurilor, cumularea plăților clienților pe diferite forme de plată, descărcarea stocurilor 

de materii prime în baza rețetelor produselor și efectuarea automată a înregistrărilor contabile 

specifice acestor operații. 

Aplicația permite listarea unor situații analitice sau sintetice privind vânzările din cadrul 

restaurantului pe intervalul dorit, evidențiind distribuirea acestor vânzări pe săli, mese și ospătari. 

Este un modul distinct ce funcționează ca server de import de documente destinat proiectelor de 

interfațare a diferitelor aplicații cu programul WinMENTOR. 

Este un server de tip DCOM ce conține funcții pentru: 

 consultarea de date din baza de date WinMENTOR 

 actualizarea unor nomenclatoare sau emiterea unor documente. 

Structura bazei de date WinMENTOR are un grad înalt de complexitate, fapt care accentuează 

utilitatea unui astfel de server, care permite programatorilor să dezvolte aplicații ce execută 

consultări și actualizări de date fără a le fi necesară cunoașterea structurilor de date WinMENTOR 

sau a relațiilor dintre tabele. 

Transferul de date dintre aplicația client și Doc-Imp-Server se face prin blocuri de date de tip 

Olevariant care, în esență, sunt array-uri de string-uri ce conțin informații concatenate cu „;”. În 

funcție de specificul dezvoltării pe care doresc să o facă, programatorii primesc ca suport un proiect 

ce conține exemple de conectare la Doc-Imp-Server și de lansare a unor funcții de bază. De 

asemenea, li se indică atât funcțiile pe care le pot folosi pentru a ajunge la rezultatele dorite cât și 

structura pe care trebuie să trimită sau să primească datele. 

Modulul se adresează unităților economice care doresc să-și conducă activitatea în baza unui plan 

de venituri și cheltuieli, în mod deosebit instituțiilor publice. În WinMENTOR, această opțiune este 

inclusă în modulul EXPERT și se poate activa din EXPERT> Diverse. 
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Modulul Parc Auto permite gestiunea flotei auto și calculul consumului normat de combustibil pe 

baza fișelor de activitate zilnică (FAZ). Alături de pachetul de programe WinMENTOR, oferă 

posibilitatea de a analiza un vehicul ca pe un centru de profit, punând în balanță eficiența utilizării lui 

pentru transport cu cheltuielile pe care le-a ocazionat. 

Parc Auto cuprinde date generale despre mijloacele de transport și despre anvelopele utilizate, 

precum și autorizațiile și documentele necesare utilizării autovehiculelor. De asemenea, facilitează 

planificarea intervențiilor, evidența traseelor de parcurs, evidența fișelor de activitate zilnică și 

calculul automat al consumurilor normate de combustibil. 

Modulul funcționează împreună cu WinMENTOR și conține doar procedurile specifice activității de 

service auto: 

 programare lucrări, 

 lansare comenzi în execuție, 

 urmărire consumuri de piese de 

schimb, 

 închidere comenzi, 

 facturare lucrări, 

 încasare facturi - a fost inclusă în 

modul, deși exista în WinMENTOR. 

WM EDI (Electronic Data Interchange) este o nouă aplicație creată de echipa WinMENTOR, în 

urma sugestiilor primite de la clienții săi, furnizori ai marilor rețele de retail. 

Noul modul realizează importul de comenzi în format XML și exportul de facturi în format XML, 

pentru a permite conectarea la portalurile rețelelor de retail și – astfel – o importantă economie de 

timp și resurse. 

Este preconizată dezvoltarea acestor funcțiuni, în acord cu cererile utilizatorilor, pentru început, fiind 

prevăzută extinderea prin fluxurile inverse (export de comenzi și import de facturi). 

WM Admin are capacitatea de a opera automat actualizări ale bazei de date existente, pentru o 

listă specificată de firme. Este o componentă vitală pentru utilizatorii care lucrează în mod curent cu 

un număr important de firme. 

Odata cu WM Admin, aceștia vor avea posibilitatea actualizării datelor necesare calculelor de 

salarii în mod centralizat și executării job-urilor imediat sau la o oră prestabilită. 

Modulul Curierat își propune să rezolve problema generării buletinului de expediție (AWB) cu 

tarifarea automată a serviciilor de curierat, în funcție de transportatorul utilizat, zona de destinație a 

livrării și caracteristicile coletului. 

Acest produs realizează și generarea automată a facturii pe baza buletinelor de expediție întocmite. 
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Modulul permite listarea unei balanțe cumulate pentru un grup de mai multe firme înregistrate în 

nomenclatorul WinMENTOR. 

Cuplarea balanțelor este necesară dacă o firmă este împărțită în mai multe subunități aflate în 

localități diferite și care au personalitate juridică distinctă. În această situație, fiecare subunitate 

trebuie să aibă o balanță proprie, iar întocmirea bilanțurilor semestriale sau anuale necesită 

întocmirea unei balanțe cumulative. 

Spre deosebire de celelalte module, acest modul este materializat printr-o singură opțiune de 

meniu, și anume „LISTE/MENTOR/Contabile/Balanța cumulată-mai multe firme”. După selectarea 

firmelor pentru care se dorește cuplarea balanțelor, modulul generează planul de conturi cumulat, 

executând validări de compatibilitate între planurile de conturi ale firmelor selectate. 

Legătura dintre BAZĂ și SATELIT – destinată sincronizării celor două baze de date care se dezvoltă 

în paralel – se face prin intermediul pachetelor de date, pregătite de procedurile de cuplare din 

modulul Satelit și transmise prin intermediul rețelei Internet sau pe suport magnetic. Sincronizarea 

se face în ambele sensuri. Existența unui Satelit presupune realizarea următoarelor activități: 

 pornirea Satelitului 

 operarea tranzacțiilor curente 

 sincronizarea bazei de date de pe SATELIT cu cea de pe BAZĂ. 

Creșterea volatilității legislației fiscale din ultimii ani a condus la concentrarea eforturilor de 

actualizare a aplicațiilor de gestiune într-o aplicație unică, dedicată declarațiilor. Aceasta permite 

simplificarea și eficientizarea operațiunilor, adăugând avantajul punctualității. 

Aplicația DECLARAȚII este complementară pachetului de programe WinMENTOR, fiind 

compatibilă atât cu versiunea STANDARD cât și cu versiunea EXTINS a acestuia. Aceasta conține 

declarațiile 100, 112, 205, 208, 300, 390, 392, 394, precum și REVISAL, Fișele fiscale și Bilanțul 

contabil. 

Din DECLARAȚII puteți exporta și valida datele contabile într-un document în format XML. De 

asemenea, puteți crea și semna documentul în format .pdf, cu ajutorului programului DUKIntegrator, 

furnizat de ANAF, apelabil direct din aplicație. 

Noua declarație informativă D406 trebuie depusă de contribuabili lunar sau trimestrial, urmând 

perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată. SAF-T-ul se concretizează într-un 

fişier de tip XML, ce conţine date extrase automat din WinMENTOR, date ce sunt exportate şi 

stocate într-un format standardizat.  

Datele raportate cuprind informaţii de la date generale despre firmă, nomenclatoare de UM, 

parteneri, articole, taxe, pană la datele contabile din balanţa de verificare, registrul jurnal, soldurile 

clienţilor/furnizorilor, tranzacţiile de intrare/ieşire/plăţi/încasări, precum şi evidenţa stocurilor şi 

activelor (toate mijloacele fixe deținute de contribuabil în perioada de raportare, indiferent de data 

achiziției). 



 

WinMENTOR Prezentare 

Orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de 

bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emite facturi electronice către alți operatori, poate 

opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind 

factura electronică RO e-Factura, în condițiile prevăzute de OUG nr. 120/2021 privind factura 

electronică în România.  

În WinMENTOR, generarea facturii în format XML se poate face de pe butonul  direct din 

documentul de ieşire, iar vizualizarea XML-ului rezultat se face de pe butonul , de unde se 

poate şi semna. 

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept 

scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care 

permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanțul de 

aprovizionare, pe baza codului UIT. Declararea acestor transporturi se face în condițiile prevăzute 

de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind 

monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, iar generarea 

fișierului XML din WinMENTOR se face cu ajutorul butonului eTransport. 

WinMENTOR

Varianta „Standard” a pachetului WinMENTOR oferă posibilitatea evidențierii stocurilor atât 

valoric cât și cantitativ. Pentru a avea accesul la toate facilitățile pe care WinMENTOR le poate 

oferi, vă recomandăm varianta „Extins”. În paragraful următor sunt prezentate diferențele dintre 

pachetele „Extins” și „Standard”. 

În afară de evidența contabilă (prezentă în ambele variante WinMENTOR), evidența global-

valorică și de cea cantitativ-valorică (din varianta “Standard”), varianta “Extins” dă accesul la: 

generarea de rapoarte noi (cu integrare automată în meniul de liste), rapoarte manageriale în 

valută, termene de plată și majorări de întârziere, evidența vânzărilor pe agenți, evidența profitului 

pe activități, comenzi către furnizori, comenzi de la clienți, comenzi interne de fabricație, consumuri 

specifice, discounturi automate la facturare, limitarea vânzărilor pe bază de credite acordate 

clienților, evidența stocurilor cu serii, termene de expirare, certificate de calitate, împărțirea 

articolelor din stoc, parteneri, gestiuni pe clase de caracterizare, diferențierea articolelor din stoc 

după atribute specifice, facturarea abonamentelor, raportarea datoriilor la bugetul de stat, accesul la 

modulul de bugete și obiective, grafice, etc. 
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(EURO, la cursul BNR al zilei, nu includ TVA) 

Variantă Monopost 
Bază 

rețea 
Stația 2 Stația 3 Stația 4 Stația 5 Stația 6 Stația 7 Stația 8 Stația 9 

Standard 416 749 +337 +329 +322 +314 +307 +300 +300 +300 

Extins 595 1071 +482 +471 +461 +450 +439 +428 +417 +406 

Pentru varianta Standard, prețul pentru stațiile de lucru 7 și următoarele este de 300 EURO. 

Pentru varianta Extins, prețul pentru stațiile de lucru 10 și următoarele este de 400 EURO. 

Pentru aplicațiile SAF-T, e-Factura și e-Transport va rugăm să solicitați ofertă de la distribuitorul 

care vă deservește. 

Modulele PRODUCȚIE, EXPERT, COMERCIAL, STOCURI, RESTAURANT, DOC-IMP-SERVER, 

CURIERAT, WM EDI, PARC AUTO și SERVICE AUTO funcționează numai sub varianta Extins. 

Distribuit de:         Dezvoltat de: 

TH JUNIOR SRL - Iași 

și INFO MENTOR SRL - Gura Humorului 

e-mail: mentor@winmentor.ro 

Module suplimentare: Monopost Rețea 

 MIFIX – Mijloace fixe +99 +149 

 CASA DE MARCAT (DATECS, SuccesM, Activa, Custom, Partner, 

KUBE) 
+49 +99 

 SALARII +149 +249 

 PRODUCȚIE +249 +449 

 EXPERT (modul de analiză economică și bugetare previzională) +249 +449 

 COMERCIAL +249 +449 

 PARC AUTO +249 +449 

 STOCURI-COMENZI ONLINE +149 * nr. locații 

 RESTAURANT +399 * nr. stații 

 DOC-IMP-SERVER +599 * nr. locații 

 SERVICE AUTO +399 * nr. stații 

 WM EDI +449 pe instalare 

 CURIERAT +449 pe instalare 

 WM ADMIN +199 * nr.locații 

 DECLARAȚII (abonament anual) +49 * nr. de posturi 

mailto:mentor@winmentor.ro

