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Manual de utilizare

Descrierea sumară
Începând cu septembrie 2018, contribuabilii vor depune o nouă declarație. De data aceasta, este
vorba de declarațiile care se depun pentru casele de marcat.
Cea mai mare provocare este faptul că trebuie depusă c
 âte o declarație pentru fiecare casa de
marcat, fie utilizată, fie neutilizată.
In formatul clasic, declarațiile se depun astfel
●

Se extrag fisierele generate de fiecare casa de marcat

●

Se trimit la persoana care deține certificatul de semnătură electronică, de regulă
contabilul firmei

●

Pentru fiecare casă de marcat fișierele se valideaza cu DukIntegrator, se semnează, se
depun la ANAF, se tipăresc, se obțin recipisele, apoi se tipăresc și acestea.

Așadar, acesta este modul de lucru clasic, fără programe ajutătoare.
Ulterior, e-Tigris a primit multe functii noi, printre care
●

Depunere declaratii fiscale (100, 112, etc)

●

Generare OP cu sume preluate direct din declaratii

●

Gestionare activitate firme de conta

●

SPV, etc
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Automatizarea A4200
Atunci când aveți numai 2-3 case de marcat, poate ați face față la tot procesul de depunere cu
succes al acestor declarații. Poate. Însă atunci când trebuie să depuneți un număr mare de
declarații, este necesar să vă ușurați munca. Adică să puneți pe altcineva să muncească pentru
dvs.
Având în vedere că suntem în era automatizărilor, este de înțeles că acel “muncitor” nu poate fi
decât un r obot software.

Cum a venit ideea e-Tigris?
Un client important al nostru, ne-a consultat în legătură cu o modalitate mai simplă de depunere
a declarației A4200. Motivul? T
 rebuiau depuse repede aproximativ 600 de declarații, cate una
pentru fiecare casă de marcat. Acest lucru trebuie făcut în fiecare lună.
Era clar că trebuia găsită o soluție rapidă, simplă și perfect funcțională. Și programul a fost
realizat în timp record, au fost depuse declarațiile.

Mai jos veți găsi toate informațiile necesare utilizării în condiții optime a programului.
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Instalare
1. Intrați pe w
 ww.A4200.ro și descărcați programul e-Tigris
2. Îl instalați, inclusiv componenta MSSQL Express LocalDB.

Alegeți folderul unde doriți să-l instalați. Acesta poate fi pe orice partiție, nu este
obligatoriu in C
Mai departe, se va instala și cealaltă componentă necesară. Apăsați pe Next
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3. Acum programul este instalat, vom intra în el. Îl veți găsi pe Desktop sub numele
e-Tigris

Cerințe speciale
Având în vedere că generarea declarațiilor se face prin intermediul DukIntegrator, este necesar
să instalați și Java. Mergeți la www.java.com și descărcați versiunea potrivită.

Așadar, cerințele de funcționare sunt
●

Windows începând cu versiunea 7, inclusiv. Programul nu va funcționa cu Windows XP.
Însă ar trebui să vă gandiți să treceți la un nivel superior, Windows XP este mult învechit,
foarte vulnerabil la amenințări informatice și nu mai primește suport de la producător.

●

Microsoft Net Framework 4.5 (se va instala automat dacă este necesar)

●

Java Runtime Environment. Îl descărcați de la w
 ww.java.com.

●

Dispozitiv de semnătură electronică
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Ecranul principal al programului este ca mai jos

Înainte de a începe depunerea declarațiilor
Înainte de a începe să generați și să depuneți declarațiile, trebuie făcute câteva setări. Puține și
la obiect. Dar strict necesare.

Configurarea semnăturii electronice și alte setări
Utilizarea programului nu este posibilă fără utilizarea tokenului de semnătură electronică. Așa
cum știți foarte bine, toate declarațiile pe care le depuneți online la ANAF trebuie să fie semnate
electronic.
1. Introduceți în calculator dispozitivul de semnătură electronică și așteptați câteva
secunde.
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2. Intrați în meniul Setari
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3. Se va deschide ecranul unde veți putea configura folderul unde doriți să salvați
declarațiile generate de program, precum și recipisele.
Tot aici veți alege ce doriți să facă programul după ce generează declarațiile. Dacă
doriți ca imediat după generare să se depună la ANAF, bifați acest lucru în ecranul de
mai jos.

4. Apăsați în stânga pe Semnătura electronică, apoi apăsați pe Alege

5. Bifați Memoreaza PIN și scrieți PIN-ul utilizat la semnătura electronică. Rețineți că PIN-ul
se memorează numai în calculatorul dvs. Iar acest lucru se face criptat.
6. Apăsați pe Salvează (sus-stanga). Dacă PIN-ul este corect, acest ecran se va închide.
Programul face verificarea acestuia pentru prevenirea blocării lui în eventualitatea că ați
greșit PIN-ul.
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Configurarea firmelor și magazinelor
Acest pas nu este obligatoriu, însă e
 ste recomandat.
Pentru o evidență clară a caselor de marcat pe care le dețin firmele dvs., este bine să
creați un nomenclator cu acestea.
În mod cert, multe firme au deja o lista de case de marcat, eventual în format XLS.
Dacă veți gestiona corect casele de marcat, veți putea ști p
 entru care nu ați depus
declarațiile și, astfel, veți putea evita posibilele amenzi.

Firmele din portofoliu

10

Apăsați pe Firme și case de marcat, apoi
apăsați pe Firme e-Tigris

Crearea societatilor
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Sunt mai multe posibilități de a adăuga
firmele din portofoliu
● Adăugare manuală, apăsați pe butonul
Adaugă
● Preluare firme din alte programe
(pentru moment din Saga C). Se vor
prelua toate firmele din portofoliu pe
care le țineți cu Saga C
● Preluare din SPV. Se vor prelua toate
firmele pentru care aveți acces in SPV
cu certificatul de semnătură
electronica ales.

Adăugarea caselor de marcat se poate face fir cand creați firma, fie ulterior.
Dacă sunteți în curs de a crea societatea, adăugarea caselor de marcat se face din acel
ecran, din tab-ul Case de marcat.

În cazul în care adăugați ulterior casele, trebuie să intrați la editare firma. Intrați in lista
cu firmele, alegeți firma dorită, apoi apăsați pe d
 ate societate.
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Apăsați pe butonul de căutare pe ANAF, așa cum aveți marcat în imaginea de mai sus.
Se va prelua automat numele firmei, așa cum apare la ANAF. Apoi apăsați pe + pentru a
se adăuga în nomenclator.
Apoi selectați firma și va apărea un tabel ca mai jos

Deci, avem un tabel simplu care conține Numărul de identificare fiscală, atribuit fiecărei
case de marcat de către ANAF, magazinul unde este instalată și denumirea generică a
acelei case (Ex. Casa 1, Casa 2, etc.). Denumirea casei nu este obligatorie. Nici
magazinul nu este obligatoriu, însă este recomandat pentru a urmări mai ușor fișierele
generate.
Importul din Excel
Dacă aveți un fișier cu aceste date, îl deschideți, pregătiți coloanele exact în această
ordine (Număr identificare, denumire magazin, Număr casa). Selectați toate rândurile cu
acestea, Copy (CTRL+C) și mai departe le vom prelua automat în e-Tigris.
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Veți găsi un buton, ca mai jos.
Apăsați pe el si … gata.
Apoi salvați și sunteți gata de
preluare și generare declarații

Generarea declarațiilor
Generarea declarațiilor se face pe baza fișierelor primite de la casele de marcat în două moduri
●

Primite prin email, generarea și depunerea se va face automat, imediat după primire.

●

Primite pe stickuri, etc..

De unde preluați fișierele de generat?
Fișierele pe care trebuie să le validați le obțineți de la fiecare casă de marcat. Vorbiți cu
distribuitorul casei dvs. Despre modalitatea de a intra în posesia acestora.

Care este formatul fișierelor acceptate?
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Programul poate genera declarații din următoarele categorii de formate
●

Foldere în care se află fișierele p7b / p7m. În fiecare folder se va afla un fișier
centralizator al perioadei de raportare precum și fișierele zilnice.

●

Foldere cu arhivele fișierelor generate de fiecare casă de marcat. De exemplu, primiti pe
email arhive cu fișierele respective, le salvați pe toate într-un folder cu declarații în curs
de procesare. Arhivele recunoscute automat de program sunt z
 ip, rar și 7z. Vor fi
dezarhivate automat.

●

Programul caută recursiv în foldere, astfel puteți avea un folder care conține subfoldere
în care se află arhive cu fișierele generate de casele de marcat. În acest caz veți selecta
numai folderul principal iar e-Tigris va căuta în toate subfolderele existente în acesta.

Exemple

Fișiere dezarhivate care conțin datele în
format p7b/p7m

Fișiere care conțin arhiva fiecărei case de
marcat

După cum observați, avem 6 arhive în care se
află toate fișierele fiecărei case de marcat.
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Generarea declarațiilor
Odată ce ați pregătit fișierele de importat, aveți de făcut cea mai ușoară activitate - vă pregătiți
să … faceți altceva mai util. Pentru ca munca cea mai grea o va face e-Tigris.
Așadar, vom genera declarațiile.
Înainte de a trece mai departe, introduceți în calculator stickul de semnătură electronică.
Apăsăm pe butonul Adaugă o declarație

Apăsați pe Genereaza sau depune declarații
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Aveti

Aveți mai multe posibilități
●

Adăugare folder în care se află fisiere cu declarații. De exemplu, puteti alege folderul
unde se află fisierele caselor de marcat.
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●

Adăugare unul sau mai multe fișiere.

●

După ce ați ales toate fișierele pe care doriți să le generați, puteți alege dacă le trimiteți
la ANAF imediat după generare ori nu.

Acum programul lucrează, generează automat fiecare declarație. Se generează deja semnate.
Mai departe, vom găsi raportul cu declarațiile generate
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Unde au fost generate declarațiile?
În folderul pe care l-ați specificat la setări. În capitolul precedent revedeți această informație.

În imaginea alăturată veți găsi fișierele
generate automat de program. În cazul în
care ați denumit magazinele, denumirea
acestora va conține și numele magazinului.

Ce urmează?
După cum observați, s-au putut genera declarațiile pentru toate casele de marcat. Doar ați ales
folderul cu arhivele și s-au generat toate, o data.
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Mai departe, in cazul in care nu ati optat sa le depuna imediat dupa generar,e le puteti
depune. Vom face același lucru, de asemenea cu toate, c
 oncomitent. Așadar, nu veți intra pe
eguvernare pentru fiecare declarație de depus. Cu un singur click veți depune chiar și 600 de
declarații. De fapt, programul le va depune, dvs. veți face altceva mai util sau mai plăcut.
Depunerea declarațiilor

Apăsăm pe Declarații - Situații declarații
generate.
În noua fereastră selectăm declarațiile pe
care doriti să le transmiteți, apoi apăsăm pe
Trimite la ANAF - selectate (ori toate
netransmise)

Primirea recipiselor.
După ce ați depus declarațiile, vom apăsa pe butonul Descarcă recipisele. În acest moment,
toate recipisele vor fi preluate automat din ANAF. Aceste se vor salva în același folder cu
declarațiile, însă în denumire vor avea terminația _recipisa.pdf.
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Dacă sunt în prelucrare, veți primi mesaje pentru recipisele în cauză și le veți putea descărca
ulterior.
Puteti seta intervalul de monitorizare a recipiselor. Implicit este 5 minute, dar il puteti modifica
din Setari.

Alte opțiuuni
Declarațiile au fost depuse, recipisele primite, ce putem să mai facem?
1. Tipărirea declarațiilor și/sau a recipiselor

Se pot tipări separat ori împreună. De exemplu, se tipărește declarația apoi imediat
recipisa aferentă ei și tot așa.
În cazul în care tipăriți declarațiile și recipisele din acest meniu, se vor imprima pe acestea și
numele firmei. Iar dacă ați depus A4200 și ați ales numele magazinului/casei, se vor imprima
atat pe declarație cât și pe recipise.
Dacă le tipăriți din Adobe Reader, aceste elemente NU se vor imprima.
2. Puteți exporta in Excel tabelul cu situația declarațiilor. Apăsați pe butonul Excel, așa cum
îl aveți în imaginea de mai sus.
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Automatizări
O functie care vă va plăcea este și prelucrarea automata a declarațiilor pe care le primiți prin
email.

Studiu de caz
Presupunem ca sunteti firma de contabilitate. Dvs. v-ati angajat să depuneți declarațiile
clienților dvs. De cele mai multe ori, fișierele generate de casele de marcat le veți primi prin
email.
In modalitatea clasică, ar trebui sa deschideți emailurile, să salvați fișierele atașate, să le
dezarhivați, să intrati in DukIntegrator, sa le semnați apoi să le depuneți.

Deja e prea mult !
e-Tigris automatizează aceste lucruri. Iti va monitoriza casuta postala si le va prelucra automat
pe cele care reprezinta declaratii cu casele de marcat.

Instrucțiuni pentru configurare
1. În primul rând, trebue să știi ca va trebui sa definești lista de expeditori de la care
programul va accepta mesajele. Acest lucru este pentru siguranța dvs. Programul va
prelucra numai aceste emaiuri. Pe celelalte le va ignora.
Cum faci asta?
Apesi pe acest buton
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Apoi alegi firma de la care vei accepta emailurile

In cazul in care nu o ai in lista, apesi pe + si o creezi. Apoi apesi pe tabul Emailuri
monitorizate. Acolo adaugi lista de adrese de email de la care accepti mesaje, pentru
firma curenta.
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2. A 2-a setare importanta este configurarea propriei casute de emai, la care vei primi
mesajele.
Vei intra in meniul Surse de date monitorizate

Apoi apesi pe E
 mailuri și apeși pe butonul de mai jos, pentru a porni monitorizarea.

24

Practic, va trebui să completezi care e serverul IMAP (la care vei primi mesajele) utilizat,
portul, userul și parola. După ce completezi toate acestea, apeși pe Testează email
pentru a verifica daca sunt corecte. Apoi Salvezi. Trebuie să știi că datele de
autentificare se vor salva n
 umai în propriul tău calculator, nu vor ajunge la nimeni iar
parola se va stoca în mod criptat.
Dacă nu știi datele despre server, intreabă administratorul dvs. de sistem. Dacă vrei
ajutor de la noi în legatură cu acest aspect, suna la 0722 286 831 sau scrie la
office@medialogic.ro.
Dacă vrei o adresă de email personalizată de tipul c
 ineva@a4200.ro, scrie-ne. Îți vom
crea o adresă dedicată acestui lucru pe care o poți folosi numai pentru primirea fișierelor
de la casele de marcat.
3. Pentru a putea permite programului să trimită notificări expeditorului în legătură cu
starea declarațiilor trimise la dvs. Pentru prelucrare, completați și datele referitoare la
serverul de expediere mesaje (SMTP).
4. Bifați opțiunile din acest ecran, în funcție de dorințele dvs.
5. Punctele 1, 2 și 3 le execuți o singură dată, la început. Asta pentru ca programul să știe
ce va urmări în viitor. Punctul 1 îl poți parcurge și cand ai o firmă nouă ori un expeditor
nou.
6. Pasul acesta îl vei executa de câte ori vrei sa verifici dacă ți-au venit declarații noi pentru
depunere. Apeși pe Fișiere primite prin email apoi pe V
 erifică emailuri. În cazul în care
ai declarații noi, primite spre depunere, iți vor apărea automat.
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7. După acest lucru, asigură-te ca monitorizarea emailurilor este activa. Apăsați in
stânga-jos pe M
 onitorizare și verificați setările

8. Trebuie să știi că programul va verifica automat mesajele la intervalul specificat și, dacă
ați setat corect, va prelucra declarațiile, le va trimite la ANAF și va prelua recipisele.
9. În funcție de opțiunile dvs., expeditorul mesajelor va primi notificări
- după ce programul a primit mesajele
- după ce s-a primit recipisa de la ANAF
Condiția pentru aceste monitorizări este ca programul să ruleze. Deci, puteți intra in
program și lucrați la altceva. Atunci când veți primi mesaje, se vor prelucra automat.
10. Dacă doriți prelucrarea manuală a declarațiilor primite prin email, apăsați pe Fișiere
primite prin email, apăsați pe Verificare email.
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11. Apeși pe Genereaza PDF apoi le depui. Cu 2 clickuri în total.
12. Ce trebuie să știi
- datele de conectare la serverul tău de email vor fi folosite de e-Tigris numai pentru
prelucrarea automată a fișierelor primite prin email de la clienții tăi. Aceste nu sunt
transmise nimănui, ci se folosesc n
 umai pentru conectare. Practic, e-Tigris are rol de
client de email.
- din acest motiv, nu se pune problema protecției datelor cu caracter personal din
emailurile tale. e-Tigris va prelucra doar fișierele cu declarații, le va utiliza numai din
calculatorul tău și nu ajung la nicio terță parte, nici măcar la Medialogic.
- parola utilizată la conectare este stocata criptat, astfel că chiar dacă cineva iți va lua
baza de date a programului, nu o va putea utiliza în vreun fel.
- exceptia poate fi cazul în care vrei o adresa personalizată c
 ineva@a4200.ro, pentru ca
acestea vor fi stocate în serverele Medialogic.
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Monitorizare servere FTP
O altă sursă de date pe care o puteți monitoriza e reprezentată de serverele FTP. Dacă sunteți o
entitate mare, puteți să culegeți date din acestea.
Utilizatorii care descarcă fișierele din casele de marcat le vor încărca in serverele dvs. Iar
e-Tigris le va genera PDF și le va trimite automat la ANAF.

Mod de lucru
Departamentul dv. IT se va ocupa de crearea conturilor FTP specifice acestei misiuni. După care
vă va comunica datele de conectare la acestea.
Pentru configurarea e-Tigris, procedati astfel
Intrați in Setari - Monitorizare, apoi alegeti FTP Server
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Apăsați pe

De menționat este faptul ca, în coloana TIP, este de evitat să utilizati FTP datorită lipsei
securității acestui protocol. Este de preferat să alegeti FTPS sau WEBDAV.
Deasupra tabelului, veți alege intervalul de monitorizare, în funcție de propriile dvs. Preferințe.
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Spațiul Privat Virtual (ANAF)
e-Tigris are opțiunea de verificare a documentelor pe care le primiți in SPV.
Din meniul principal, apăsați pe SPV

Apoi apăsați pe Verifică
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Este posibil să vă ceară PIN-ul de la token la prima utilizare.
Se vor încărca toate documentele pe care le aveti în SPV.
Este important de știut
●

Puteți seta folderul unde doriți să descarce documentele. Intrati în Setari (din meniul
principal).

●

Atunci când verificați SPV, veți primi alerte dacă o firmă este inactivă fiscal sau aplică
SPLIT TVA

Alte opțiuni la SPV
Aveți posibilitatea de a trimite prin email, direct din program, documentele primite.
Documentele se trimit la firmele cărora le aparțin. De exemplu, aveți în portofoliu firma X SRL, a
primit o poprire, puteți să trimiteți poprirea direct către administratorul firmei. Automat, d
 oar cu
un click.
Pentru a lucra acest modul, sunt necesare următoarele
●

Să configurați serverul de email (SMTP) utilizat pentru corespondența pentru SPV.
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●

Să aveți create unitățile, în e-Tigris. Dacă ați apăsat verificare SPV, se crează
automat.

●

Să intrați la Unități - Emailuri asociate. Prima înregistrare va fi utilizată pentru trimiterea
documentelor din SPV

Documentele din SPV se descarcă pe foldere separate pe firme, tipuri de documente, pentru a fi
ușor de găsit și analizat.

Monitorizare automata documente din SPV
Începând cu e-Tigris versiunea 2.0.0.10, se vor putea efectua monitorizari automate a
documentelor din SPV. Practic, la deschidere, programul va verifica eventualele noi documente
și le va descărca.
O altă funcție nouă este și posibilitatea de trimitere automată pe email a documentelor primite,
către administratorii firmelor cărora le aparțin.

Alegeti tipul de document care doriți să se
trimită automat către clienții dvs.
Click pe un tip de document, apoi bifati sau
debifati optiunea dvs.
Pentru a se putea trimite, trebuie să definiti
adresele de email ale clientilor, in datele lor
de identificare.
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Extrase de cont trezorerie
O altă nouă funcție este și posibilitatea de a descărca extrasele de cont de la trezorerii. Mai
mult, e-Tigris extrage sumele din acestea si le puteți vizualiza foarte confortabil.
Sunt 2 posibilități
1. Descărcare automată din SPV
2. Încărcare manuala din fișiere PDF descărcate anterior.

Trimitere SMS-uri
e-Tigris poate trimite SMS-uri către clienții dvs.
Avem nevoie de
1. Să instalați în propriul telefon o aplicație care va trimite efectiv mesajul. Il descărcați în
telefon de la adresa w
 ww.a4200.ro/dl/sms.apk
2. Să conectați atât telefonul cât și calculatorul la aceeași rețea WIFI.
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3. Deschideți aplicația SMS Gateway, pe care ați instalat-o în telefon și apăsați pe Start.
În partea inferioară a ecranului veți avea o adresa în formatul
http://192.168.0.1:8080
4. Intrați în e-Tigris în meniul Setari
5. Completați adresa din câmpul corespunzător conform datelor din telefon (de la pct. 3)

Este posibil ca aplicatia SMS Gateway să nu fie compatibilă cu toate telefoanele.
De reținut ca este compabibilă numai cu telefoane cu sistem de operare Android.

Analiza declarațiilor
e-Tigris nu este un doar un simplu program de transmis declarații. Și nici nu va fi așa. Din start,
a fost conceput ca o soluție de analiză a vânzărilor cu amănuntul. I ar planurile cu el sunt
mărețe. Veți vedea care.
Astfel, programul va extrage din fiecare declarație toate datele referitoare la vânzări și încasări,
pentru fiecare magazin. Pentru analiza detaliată a acestora apăsați pe butonul de mai jos
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Veți alege firma pentru care doriți analiza, perioada emiterii bonurilor (nu a perioadei de
raportare) și veți primi instant sumele.

Informațiile vor fi ca mai jos

Ca rezumat, veți avea
●

Magazinul și casa de marcat,

●

NUI-ul casei de marcat

●

ziua

●

Numarul raportului Z

●

Numărul de bonuri emise

●

Valoarea vânzărilor, total și pe cote de TVA.
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●

Valoarea încasărilor, cu toate metodele de plată acceptate (numerar, card, tichete,
etc.)

Datele obținute astfel le puteți tipări sau exporta.

Le puteți trimite la imprimantă, le puteți
exporta în Excel. În versiunile următoare ale
programului veți putea exporta in XML/JSON.
De asemenea, va putea exporta și în
programul de contabilitate Tigriscont.
Datele exportate în XLS, XML, JSON ar putea fi utilizate de dvs. Pentru importul vânzărilor în
softul dvs. de contabilitate. Dar acest lucru depinde de furnizorul softului dvs.
În ecranul principal al programului puteți avea și o vedere grafică a situației vânzărilor pentru
fiecare firmă și magazin.
De asemenea, dacă selectați din grafic un magazin, veți putea vizualiza și graficul vânzărilor
zilnice.

Situație declarații
Evidența strictă a declarațiilor este esențială. e-Tigris vă permite evidența acestora, atfel
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Veți ști câte case are fiecare firmă pe care o gestionați, câte au fost ok, câte nu dar veți ști și
câte fișiere mai aveți de primit de la casele de marcat. Astfel, veți putea întreprinde demersurile
necesare pentru a transmite în timp util aceste declarații.

Fișiere neprimite
În același ecran, veți găsi lista caselor de marcat pentru care nu ați primit încă fișierele de
depunere.

Într-una din versiunile următoare, veți putea genera automat F4109 - referitoare la casele de
marcat neutilizate și o veți putea trimite tot automat.
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Export de date
În acest moment, e-Tigris permite exportul de date în Saga C/PS precum și în fișiere XML sau
JSON. Ultimele pot fi folosite de alți dezvoltatori de aplicații de contabilitate pentru a putea fi
importate în programele acestora.

Export in Saga C/PS
În primul rând, trebuie să cunoașteți ca n
 u există nicio asociere între Saga și Medialogic.

Ce se exportă?
Se vor exporta rapoartele zilnice din fiecare casă de marcat, pentru care ați generat declarația
A4200 cu e-Tigris. Programul va extrage totalurile zilnice pentru fiecare casă de marcat.
Ca și rezumat, se vor exporta
●

Total vânzări

●

Total TVA colectată (pe fiecare cotă de TVA)

●

Numarul de bonuri fiscale emise

●

Sumele încasate, aferente vânzărilor cu AMEF-urile, defalcat pe fiecare metodă de
încasare (numerar, card, tichete, etc)

Aceste date se vor exporta direct în baza de date a firmei, din Saga, fără să mai efectuați vreo
operațiune de import din acest program. Se vor genera înregistrările in modulul de Ieșiri, JV,
Note contabile, etc.

Atenție maximă
Întotdeauna, înainte de a efectua exportul, realizați o copie de siguranță a datelor existente în
Saga. Această copie o veți folosi în caz că doriți să reveniți la datele existente înainte de export.
Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele consecințe rezultate din exportul datelor în
alte programe. În aceste condiții, opțiunile pe care le puteți avea în vedere sunt, fie să realizați o
copie la datele existente înainte de export, fie să nu utilizați modulul de export în alte programe.
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Când se poate utiliza modulul de export în Saga?
Veți utiliza acest modul numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele
●

Vânzarea cu amănuntul se face numai global-valoric

●

La vânzările printr-o casă, nu aveți mai multe conturi de venituri pentru aceeași cotă de
TVA.

Condiții preliminare
Înainte de exportul propriu zis vor trebui parcurși următorii pași (o singură dată, nu la fiecare
export)
●

Generarea cel puțin a unei declarații A4200 cu e-Tigris

●

Configurarea programului în care veți dori exportul (acum este numai Saga, dar în viitor
ar putea fi mai multe).
Notă pentru utilizatorii Tigriscont
Trebuie să rețineți că programul de contabilitate Tigriscont are deja implementat
modulul propriu de import A4200, nu necesită export din TigrsAMEF.

●

Configurarea conturilor, pentru fiecare casă de marcat (detalii mai jos, în secțiunile de
configurare conturi)

Condiții generale, la fiecare export
Atenție dacă aveți facturi la care s-au emis bonuri fiscale
Dacă aveți facturi la care s-au emis bonuri fiscale, acestea trebuiesc operate în Saga înainte de
a efectua exportul din e-Tigris. Acesta este o etapă obligatorie.
De asemenea, este extrem de important (esențial) ca să înregistrati încasarea acestora cu BF,
indiferent dacă sunt încasate cu numerar sau alte metode. Este foarte simplu, înregistrati
factura, o validați, apăsați pe încasare, alegeți contul, în funcție de metoda de încasare, iar la
document încasare scrieți BF c
 u data raportului Z din care face parte. Puteți adăuga numarul
bonulul, dar nu este obligatoriu. Este important ca documentul de încasare să înceapă cu BF
sau b
 f. N
 u se acceptă B
 .F. !!!
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Pot fi situații mai atipice precum erori ale casierilor (selectat in casa de marcat ca s-a
incasat cu numerar dar in realitate s-a încasat cu card), ori emitere facturi+BF iar încasarea se
face cu OP. Aceste situații le tratați conform propriului dvs. raționament profesional.

Configurare firme
Așadar, înainte de a utiliza exportul de date este necesar să efectuați câteva configurări. Pașii
de configurare se fac o singură dată pentru fiecare firmă.

1. Alegere program în care se exportă datele

Din meniul principal apăsați pe E
 xport în alte
programe.

Apăsați pe Setări program, apoi alegeți o firmă.
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După ce alegeți firma
●

Alegeți programul

●

Alegeți folderul unde este instalat (nu folderul firmei ci al programului)

●

Apăsați pe Salvează

●

Dacă lucrați toate firmele cu acest program, apăsați pe butonul T
 oate firmele cu acest
program. I n cazul in care o parte le lucrati cu Saga C baze de date locale, altele Client-Server, NU utilizati acest buton.
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Pașii de mai sus îî faceți pentru fiecare firmă, mai puțin in situația în care ați apăsat pe
butonul de la ultimul punct.

2. Configurare conturi
Pașii următori îi faceți pentru fiecare firmă și pentru fiecare casă de marcat. Dar se fac o
singură dată, la început. Ideea e că programul să știe cum să înregistreze datele.
●

Din același ecran ca mai sus, apăsați pe Contări

●

Alegeți firma

●

Alegeti casa de marcat

●

Alegeți tipul de articol (Nedefinit)

●

Completati conturile de venituri pentru fiecare cotă de TVA. Se completează chiar
dacă nu aveți vânzări cu toate cotele. Nu uitați să completați si contul pentru
venituri scutite de TVA (Cota 0), altfel veți avea eroare.

●

Alegeți numele de client pe care îl veți aloca la vânzări cu amănuntul (Ex. Clienti
Diverși sau Vânzări cu amanuntul magazin X). În care nu este în listă, intrați în
Saga, creați-l și reveniți în acest ecran.
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●

Alegeți contul de clienți dedicat vânzărilor cu amănuntul.

●

Alegeți conturile pentru încasările cu metodele corespunzătoare (casa, card,
etc.)

●

Apăsați jos pe Salvare

●

Dacă utilizați aceleași conturi pentru toate casele firmei, apăsați pe butonul
Aplică la toate casele firmei

Toate câmpurile din acest ecran sunt obligatorii.

3. Exportul propriu-zis
Dacă ați efectuat setările de la pct. 1 și 2 de mai sus, vă mai rămâne numai să exportați datele
în programul dvs.
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Tot din ecranul de mai sus apăsați pe Exportă, alegeți firma și luna, apoi apăsați pe Exportă
direct în program.
Înainte de export, ieșiți din Saga. Acest lucru este necesar pentru a putea ca e-Tigris să
efectueze un backup automat al bazei de date din Saga.

În cazul în care sunt facturi încasate cu bonuri fiscale și aveți mai multe case de marcat, va
apărea un ecran în care veți alege care e casa de marcat care a emis bonul fiscal aferent
facturii.
Alocați NUI-ul casei la fiecare factură din lista care ar putea să vă apară.
Asta e tot. Datele dvs. Sunt deja în Saga. Trebuie numai să verificați dacă totul este ok. În
cazul în care rezultatul nu este cel dorit de dvs., reveniți la arhiva creată anterior exportului.
De asemenea, dacă aveți sugestii, scrieți-ne la office@medialogic.ro.
Dacă doriți exportul în alte programe de contabilitate, scrieți-ne pentru a putea evalua această
posibilitate.
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Exportul in XML sau JSON
Acest paragraf este util în cazul în care doriți să exportați datele caselor de marca într-un format
structurat.
Acum puteți exporta in XML sau JSON.
Aceste fișiere pot fi folosite de dvs. pentru a efecuta importul în aplicația dvs. de contabilitate,
în cazul în care nu este deja inclusă in e-Tigris.
Pentru a putea fi folosite, trebuie să contactați producătorul aplicației dvs.
Exportul in XML/JSON este foarte util în cazul în care utilizați o aplicație de contabilitate în
cloud. Exportul direct din e-Tigris in aplicațile cloud nu se poate realiza. Ori se poate dacă
dezvoltatorul aplicației cloud pune la dispoziție un API.
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Management firme conta
Dacă sunteți firma de conta, Începând cu versiunea 2.0, e-Tigris va putea fi utilizat pentru
gestionarea activității firmei dvs.

Veți avea o situație de ansamblu cu privire la firmele din portofoliu, de exemplu, daca v-au adus
acte, daca au operațiuni intracomunitare, ce datorii au către dvs, etc.
În acest moment, utilizatorii Saga C vor avea avantajele automatizării preluării datelor direct din
baza lor de date.

Module disponibile
Preluare firme din portofoliu, pe care le țineți cu Saga C
Nu este nevoie să creați manual firmele. e-Tigris le va prelua automat.
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Mod de lucru
1. Apăsați pe Firme Saga
2. Apăsați pe Cale Saga și specificați
folderul unde este instalată. Trebuie
să fie folderul specificat in shortcut-ul
dvs, dar fără numele executabilului
(ex. C:\Saga C)
3. Apăsați pe Vezi firme. Acum se vor
prelua în lista.
4. Pentru a le importa in Tigris, apăsați
pe butonul din dreapta, Importa-le in
Tigris.

Afișare firme la care nu ați operat documente, ori care au operațiuni intracomunitare
Atunci când apeși pe Vezi firme, vei găsi 2 coloane importante
●

Are documente

●

Are intracomunitare

După cum deja vei observa, vei fi intrebat de luna de referintă. Alege luna pe care o consideri tu
că îți e utilă acestui scop.
Scopul acestor optiuni
Dacă găsești o firmă fără documente operate pot fi 2 variante
●

Nu ai reușit să înregistrezi actele

●

Nu ți-au fost aduse spre prelucrare
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În cazul în care actele nu ți-au fost aduse, poți folosi sistemul inteligent de notificare al
e-Tigris, astfel

●
●

Selectezi clienții cărora le vei trimite notificări
Apeși pe T
 rimite-le email să aducă actele

Va apărea un alt ecran cu preview la emailul pe care tocmai îl veti trimite

Atentie !
Dacă nu ați configurat serverul de email, va trebui să o faceți inainte de a trimite mesajele. Veți
găsi în dreapta butonul Server email.
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Aici completați datele serverului.
În cazul în care utilizați Yahoo sau Google, va
trebui să efectuați câteva setari din contul
dvs. De email. Apăsați pe linkurile
corespunzătoare din imagine

Scopul coloanei A
 re intracomunitare este evident - să știți ce firme au operațiuni
intracomunitare. Veți avea o privire de ansamblu la firmele pentru care va trebui să depuneti
D390/D301, f ără să intrați in programul de conta în fiecare firmă în parte.

Alte comunicări cu clienții dvs.
Atunci când doriți să le transmiteți diferite informații clienților dvs, trebuie doar
●

să intrați în modulul de firme in portofoliu,

●

să selectați firmele cărora le trimiteți informări apoi

●

Să spăsați pe S
 crie-le ceva..

La ce e util?
De exemplu, atunci când apar modificări legislative de care ei ar trebui să țină seama. Nu doar
că vor aprecia contabilul mai mult, dar vă veți ușura si dv. munca.
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Cum definiți propria dvs. firmă de conta?
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Așa cum ziceam, dacă propria firmă o țineți cu Saga C vor fi câteva optiuni interesante de
preluare date.

Preluare date financiare despre clienții dvs, în legătură relația cu firma dvs.
După ce ați setat propria firma de conta, apăsați pe S
 incronizare cu programul de conta

Se vor prelua automat următoarele date pentru fiecare client al dvs
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●

Valoare contract (se va considera valoarea ultimei facturi)

●

Suma facturată în luna curentă - veți ști la ce clienți nu ați facturat în luna X

●

Suma încasată de la începutul anului

●

Soldul clientului către dvs.

●

Data ultimei facturi emise către el

●

Data ultimei incasări de la el.

Având aceste informații, veți putea analiza comportamentul clientilor dvs, pentru a lua cele mai
bune măsuri în relația cu ei. Este evident, aceste informații vor fi preluate numai dacă le aveți
operate in Saga, în firma dvs. de conta.
De exemplu, puteti apăsa pe Scrie-le ceva și să le scrieți să vă plătească…
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Documente precompletate
Dacă ați definit propria firmă de conta, puteți să generați documente precompletate cu datele
firmei dvs și/sau ale clienților dvs.
De asemenea, puteți adăuga documente noi pe care să le utilizați ca modele pentru viitor.

Mod de lucru
Intrați in Fime e-Tigris și alegeți o firmă

Apoi, in dreapta alegeți o categorie pentru
documentul dorit. De exemplu, Documente
ITM.
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Acum se deschide un document e
 ditabil pe care îl puteți modifica după dorințele dvs.
Se vor prelua automat datele clientului dvs.

Adăugare delegați
În multe documente este nevoie să adăugați datele despre delegați. e-Tigris a mers mai departe,
puteți adăuga automat și copia după cartea de identitate a delegatului.
Cum adăugați un delegat?

Apăsați pe + pentru a crea un delegat nou

Scrieți datele delegatului. În cazul în care
doriți, puteți alege o imagine JPG care să
reprezinte copia după cartea de identitate pe
care o veți atașa la multe împuterniciri.

La final, apăsați jos le Alege delegat
Datele din document se vor completa cu datele delegatului. Pe viitor, va fi nevoie doar să
alegeti delegatul pentru că datele lui vor fi memorate.
De asemenea, dacă are atașată imaginea cu CI, aceasta se va adăuga la finalul documentului.
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După ce ați generat documentul, veți avea următoarele opțiuni

Salvare - documentul curent va fi salvat ca si DOCX (Microsoft Word)
Print - dacă doriți să contribuiți la tăierea copacilor, utilizați această opțiune. Dar de multe ori nu
aveți alternative…
Exportă PDF - Documentul curent va fi salvat in format PDF
Trimite pe email. Veți avea posibilitatea să trimiteți ca si PDF sau ca document editabil. Alegeți
în funcție de tipul și scopul documentului. De exemplu, dacă este un draft, va fi nevoie de
document editabil.
Salvare ca model. Dacă ați efectuat modificări în structura documentului curent și doriți ca, în
viitor, să folosiți acest document în locul celui propus inițial, apăsați pe acest buton.
Trebuie să știți că tot timpul aveți opțiuni de formatare text, paragraf, etc.
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Cum vă creați propriile documente reutilizabile?
În versiunea 2.0 sunt numai câteva documente reutilizabile, însă această listă se va extinde
rapid.
Până atunci, puteți să vă creați singuri propriile modele de documente în care să inserați datele
firmelor din portofoliu.

●
●

Alegeți o grupă în care să încadrați
documentul dorit.
Apăsați pe +, ca în imagine

Alegeti tab-ul U
 tilizare date
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Dați un nume la acest document apoi începeți să-l compuneți.
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De exemplu, scrieți textul Firma, după care doriți să apară numele clientului. Apăsați pe
Inserare campuri și alegeti coloana care reprezinta denumirea clientului.
La final, documentul dvs, ar trebui să arate ca în imaginea de mai jos

După ce ați terminat de editat, trebuie doar să salvati

Documentul pe care tocmai l-ati creat se va regăsi în lista de documente.
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Definire aspect
Cum gusturile nu se discută, aveți opțiuni multiple de personalizare program.

Alegere skin-uri
Apăsați pe acest buton și alegeți varianta care vi se potrivește

Va apărea ecranul următor
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Alegere culori pentru meniul vertical, din stânga
Culorile se vor schimba atunci când alegeți un skin, însă puteți să le personalizați.
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●
●

Apăsați pe Setări
Alegere culori meniu vertical

Acum alegeti culorile, dupa bunul plac.
Aveți opțiuni să alegeți culoarea pentru fundal
dar și culoarea textului.
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Licențierea
Detalii despre acest lucru veți găsi pe site-ul nostru w
 ww.a4200.ro
De asemenea, dacă doriți o ofertă personalizată, în cazul în care dețineți un număr mare de case
de marcat, vă rugăm să trimiteți email cu cererea dvs.
Dacă sunteți distribuitor de case de marcat, ne-am bucura să colaborăm. Clienții dvs. Vor avea
de câștigat mult timp la un preț infim.
Licențierea se face per certificat digital pe care il dețineți. Dacă certificatul digital îl instalați în
mai multe calculatoare, veți putea utiliza programul pe fiecare calculator, fără costuri
suplimentare.
Costurile cu achiziția licenței sunt infime. Timpul pe care îl alocați cu depunerea manuală a
declarației îl veți putea folosi la altceva.
Licența se poate comanda direct din program.
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Apoi completați datele de facturare și alegeți varianta potrivită nevoilor dvs. După
confirmarea plății licența dvs. se va a activa.

Date de contact
MediaLogic SRL
Cod fiscal 9378841, Reg. com. J40/2988/1997, Punct de lucru Otopeni, str. Traian nr. 6, Jud.
Ilfov
Telefon 0722 286 831
Email office@medialogic.ro
Website
www.a4200.ro
www.medialogic.ro

