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ANEXA SERVICE 4 
 
Necorelare obliga]ii cu pl\]i / `ncas\ri 
 

Dup\ cum bine [ti]i produsul WinMENTOR v\ ofer\ posibilitatea ca `n orice moment s\ [ti]i 
ce factur\ a]i pl\tit sau ce factur\ a]i `ncasat f\c^nd leg\tura `n tranzac]iile de trezorerie cu 
documentele care au generat obliga]iile respective. 

Datorit\ libert\]ii mari pe care o ofer\ produsul `n ceea ce prive[te configurarea modului de 
lucru, a drepturilor de acces [i operare a documentelor, exist\ posibilitatea ca, `n cazul unei 
configur\rii nerestrictive, s\ fie operate modific\ri ale unor documente ce creeaz\ obliga]ii de plat\ / 
`ncasare (cum ar fi facturile, DVI-urile, chitan]ele fiscale-bonuri de casa, etc.) de[i obliga]iile 
respective au fost achitate par]ial sau integral. In cazul diminu\rii obliga]iei suma `ncasat\ sau pl\tit\ 
r\m^ne `n continuare alocat\ documentului de `ncasat sau pl\tit, de[i nu mai este cazul, alter^nd 
acurate]ea informa]iei referitoare la rela]ia firmei cu partenerii s\i.  

Deasemeni este posibil ca acela[i document s\ fie pl\tit sau `ncasat de mai multe ori din luni 
diferite (chiar `n timpul unei proceduri de service) . 

Cum se corecteaz\ acest lucru? 

~n modulul SERVICE > LISTE > PLATI / INCASARI > “Necorelari obligatii cu plati / 
incasari” se genereaz\ lista facturilor care se g\sesc `n aceast\ situa]ie (vezi figura 1). Verifica]i ca 

sunte]i pozi]iona]i ca lun\ de lucru `n luna `n care au ap\rut aceste necorel\ri `n caz contrar nu le pute]i 
corecta. 

A. ~n cazul `n care `n list\ sunt afi[ate num\rul [i data documentelor necorelate rezolvarea 
necorel\rilor se face cu ajutorul urm\toarelor programe: 

� “Urmarire plati la furnizor” - pentru facturile de intrare, 
� “Urmarire incasari de la client” - pentru facturile de iesire, 

care se lanseaz\ din acela[i meniu ca [i lista necorel\rilor (vezi figura 2). 

fig. 2 

fig. 1 
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Pentru exemplul nostru vom folosi `n continuare “Urmarire plati la furnizor”, `n care dup\ vom 
introduce datele necesare identific\rii facturii (partener, num\r [i dat\ factur\), vezi figura 3. ~n timpul 
lucrului este bine s\ p\str\m deschis\ pe ecran lista necorel\rilor pentru a culege datele necesare din 
ea. 

Dup\ selectarea butonului OK programul va afi[a lista documentelor de plat\ legate de respectiva 
factur\ ca `n figura 4. 

Selecta]i documentul cu rest de plat\ negativ [i cu click dreapta de mouse afi[a]i meniul din figura 5 `n 
care ve]i selecta op]iunea: “Deschide ...”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 3 

fig. 4 

fig. 5 
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Pe ecran se va afi[a macheta prin intermediul c\reia s-a `nc\rcat plata sau `ncasarea respectiv\, `n cazul 
nostru macheta de `nc\rcare a datelor pentru registrul de cas\ (vezi figura 6). Selecta]i butonul 

“Modific” apoi, din prima gril\ tranzac]ia `n cauz\ (`n cazul nostru este numai una), dup\ care selecta]i 
butonul  “Documente de legatura” pentru a reface tranzac]ia (figura 7). Muta]i toate valorile din 
coloana “Plata” cu ajutorul butonului                     dup\ care selecta]i “OK”. Toat\ valoarea pl\tit\ va fi pus\ 
automat pe plat\ `n avans. Salva]i! 

OBSERVA}II: 
Exist\ [i o alt\ rutin\ de lucru prin care se ob]ine acela[i rezultat. Aceasta const\ `n selec]ia repetat\ a 
butonului “-“ de deasupra grilei documentelor de leg\tur\ p^n\ c^nd toate documentele din gril\ sunt 
[terse. Dup\ aceea se selecteaz\ butonul “+” al\turat gener^nd `nregistrarea de plat\/`ncasare `n  avans. 
 
Selecta]i din nou butonul “Modific”, tranzac]ia `n cauz\, butonul “Documente de legatura” [i reface]i 
leg\tura dintre plat\ [i documentul de pl\tit. ~n figura 8 pute]i vedea c\ restul de plat\ pentru factura 
noastr\ a fost modificat dup\ salvarea tranzac]iei de trezorerie din pasul anterior noua valoare fiind de 
8.500.000 lei. Prelua]i toat\ valoarea [i selecta]i butonul “OK”. ~n grila documentelor de leg\tur\ vor fi 
afi[ate dou\ r^nduri:  unul con]in^nd documentul pl\tit [i un altul con]in^nd m\rimea valorii de plat\ 
`n avans (diferen]a dintre plat\ [i restul de pl\tit). ~n mod normal `n continuare ar trebui s\ selecta]i 
butonul “Salvez”, “Iesire” [i corec]ia ar fi terminat\. Aceast\ normalitate corespunz^nd unei corec]ii 
efectuate `nainte de editarea documenta]iei contabile finale a lunii de lucru. 
 

fig. 6 

fig. 7 
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~n cazul `n care corec]ia se face `n luni pentru care documenta]ia contabil\ a fost editat\ [i nu suport\ 
modific\ri trebuie re]inut modul de `nregistrare contabil\  a tranzac]iei, anterior corec]iei, pentru a nu o 
altera [i a nu modifica documenta]ia existent\. 
~n acest caz de[i suma pl\tit\ `n avans este `nregistrat\ pe contul 409, pute]i modifica `nregistrarea 
valorii select^nd unul din conturile corespunz\toare configur\rii contabile a partenerului tranzac]iei 
(vezi figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continua]i rezolvarea necorel\rilor p^n\ la eliminarea  tuturor `nregistr\rilor afi[ate `n list\. 
Verifica]i corectitudinea rezolv\rilor gener^nd din nou lista necorel\rilor. 
 

B. Dac\ `n lista necorel\rilor nu sunt afi[ate num\rul [i data documentelor identificarea 
pl\]ilor/`ncas\rilor care dep\[esc valoarea obliga]iei se face cu ajutorul listei din COMERCIAL > 
LISTE > FURNIZORI / CLIENTI > “Urmarire plati” / “Urmarire incasari”. 
Se vor identifica `n list\ tranzac]iile de plat\/`ncasare `n dreptul c\rora soldul facturilor devine negativ. 

fig. 8 

fig. 9 
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Se vor deschide machetele respectivelor tranzac]ii [i se va retrata lista documentelor de leg\tur\ ca mai 
sus.  
   


