
 

SAGE CONTAPLUS  
 
 
Mòdul pertanyent al curs Tècnic/a administratiu comptable 
 
Contaplus és un complert programa que permet portar a terme la gestió comptable de              
la seva empresa. El seu ús, ens permetrà administrar eficientment totes les tasques             
pròpies del Departament de comptabilitat, tan respecte a la comptabilitat financera,           
pressupostària com analítica. Contaplus és un programa estàndard de comptabilitat          
que entre d’altres funcions, permet el control de venciment, inventari, liquidació d’IVA,            
comptabilitat analítica, etc. 
 
Objectius 
 

● Conèixer la filosofia bàsica del programa, dominant el funcionament d’entrada de           
dades, les possibilitats d’obtenció d’informació i les aplicacions indirectes         
(Inventari, Pressupost, Analítica, etc.)  

● Optimitzar els recursos de les empreses i treballadors a través de la comptabilitat             
informatitzada, facilitant l’aplicació de les noves tecnologies a la gestió comptable           
de l’empresa. 

 
Programa 

1. Configuració de l’entorn de treball 
• Nivells d’empresa i usuaris.  
• Estructura del Pla Comptable. 
• Estructura d’analítica (Departaments i Projectes) .  
• Estructura inventari d’immobilitzat.  
• Tipus de conceptes, venciments, IVA i comptes especials.  
• Perifèrics.  
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2. Entrada de dades 
•  Assentaments simples i compostos.  
•  Assentaments en Divisa i euros.  
•  Assentaments predefinits.  
•  Pressupostos.  
•  Dades vinculades: venciments, amortitzacions i moviments analítics.  
•  Banca electrònica  
 

3. Gestió de l’IVA 
• Llibres de factures emeses i rebudes. 
• Gestió i emissió models 330-320, 347, 349 i 390.  
 

4. Gestió Financera  
•  Pagaments-cobraments des de venciments. 
•  Cash-flow. 
•  Caixa auxiliar.  
•  Gestió de xecs i pagarés  
 

5. Gestió, anàlisi i presentació de dades 
•Gestió i anàlisi 

- Punteig i cassacions  
-Recerques atípiques  
-Còpia, eliminació i recuperació d’assentaments  
-Importació, exportació i tractament amb Excel. 

 
• Presentació.  

- Llibres, diari i major.  
- Balanços de situació, pèrdues i guanys i sumes i “saldos”. 
- Consolidació de balanços. 
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Metodologia  
 
El curs es desenvolupa amb la pràctica del programa informàtic a través de la qual es                
van adquirint els conceptes fonamentals que permeten el domini de les diverses            
funcions a la pràctica habitual de l’empresa.  
 
Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la utilització              
de canó de projecció, d’equips informàtics, i del material didàctic que lliura el docent              
per tal de complementar les exposicions teòriques. 
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