HOMECONT S.R.L.
Bucuresti, România Reg.Com.:J40/3506/2003 * COD Unic:15271555 ;
www.homecont.ro e-mail:homecontro@gmail.com
Consultantã, elaborare si producere de programe software financiar-contabile din gama small business sau ERP

Oferta generala de produse si servicii – septembrie 2015
HomeCont SRL produce la comanda aplicatii software în domeniul financiar-contabil si acorda
consultanta în domeniul aplicatiilor ERP.
Ce ar însemna consultanta în zona ERP? Daca intentionati sa cumparati de pe piata o
aplicatie economica de tip ERP ne puteti contactata. De ce sa ne contactati ? Este simplu:
ca si la doctor sau la avocat contra unei sume rezonabile va putem spune daca sunteti pe
drumul cel bun. Suma se recupereaza si va scuteste costurile "ascunse" din viitor.

A. Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Profilul principal al firmei fiind : COD CAEN 6201
Programe la comanda realizate in ultimii 15 ani:
HomeCont 3.1T (1998) Program de evidenta financiar contabila. (MS-DOS – Multifirma)
HomeCont 6.1x (2002) Program de evidenta financiar contabila. (Windows – Multifirma)
Bilant. 1.1 (2002-2015) Program de agregare si centralizare a formularelor financiar contabile pt. unitati bugetare. Bilant,
Buget, Anexa 14. (Windows - Retea). Realizeaza formularele cod 10 (Bilant) si CPP (cod 20) pentru firme private.
Intrastat (2007-2015) intrasta.exe Program de verificare si validare a tranzactiilor intra-UE si de generare a fisierului XML
final fara erori catre Institutul National de Statistica. (Windows)
Stocuri 2.x (1998-2003) Program de evidenta cantitativ-valorica a stocurilor pe baza metodei de descarcare FIFO si
identificare specifica a materiilor prime, materialelor, finite, marfuri. Listeaza NIR, Balanta, Situatia inrarilor, iesirilor, Bon
Consum. (Windows - Retea)
Postcalcul (2004-2015) Program de calculatie a costurilor reale postcalculate conectat la aplicatia dvs. ERP. Calculatie pe
purtatori, elemente de cheltuiala si centre de cost. Repartizare regii. Calcul al Costului complet. (Windows)
HOMELOTO (2009)
Program de analiza a istoricului numerelor extrase la tragerile loto 6/49. (Windows)
MODBUSH (2013)
Program de supraveghere a unei statii de tensiune pentru ridicarea sau coborarea tensiunii
furnizate de statie catre consumatorii finali (dimming). Programul comunica cu statia prin intermediul interfetei MODBUS
TCP/IP. (Windows XP/7/8)
HOMETEST (2009-2014)– teste online pe web personalizate - Este vorba despre o aplicatie on-line prin care un utilizator
înscris la noi pe site poate da unul sau mai multe teste dintr-un anumit domeniu. Scopul si structura testelor este stabilita
anterior de o companie care solicita acest lucru.

B. Consultantã si analizã în domeniul software :
1. Analiza si consultanta în domeniul aplicatiilor ERP.
2. Caiet de sarcini. Documentatie de proiect. Documentatie Aplicatie. Analizã sistem existent
si întocmire documentatie pentru licitatii de aplicatii software.
3. Postcalculatia costurilor de productie si distributie (postcalcul).
4. Consultantã privind alegerea solutiei optime software si hardware care se potriveste
profilului dvs.
5. Scolarizare pentru aplicatiile existente in portofoliu. Teste de verificare a cunostintelor de
operare si exploatare a aplicatiilor.
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