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КОМПЛЕКС  ПРОГРАМ  ДЛЯ  БЮДЖЕТНОЇ  БУХГАЛТЕРІЇ

ПРОГРАМИ "МАЙСТЕР-ДЕЛЬФІН"

1. Дельфін.Облік. Розрахунок заробітної плати 
Розрахунок зробітної платні (для держустанов, шкіл, дитячих садкі, лікарень, тощо) 

2. МастерПлат 
Облік договорів, юр. та фін. зобов'язаннь, платіжних доручень, кошторису і багато іншого.  

3. МастерБух 
Основні засоби, необоротні активи, запаси, баланс, меморіальні ордери і не тільки 

4. МастерЗвіт 
Звітність за різноманітними формами, можливість зведення сумарних звітів для галузей 

5. Розробка ПЗ та веб-порталів на замовлення 
Ми вносимо всі необхідні зміни до наших програм, а також розробляємо нові



РОЗРАХУНОК  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
ДЕЛЬФІН.ОБЛІК

Немає обмежень на кількість робочих місць. Для роботи потрібен ПК (Windows) 
Надаємо в оренду сервер для розміщення бази даних та програми (Потрібен доступ до мережі Інтернет)

• Розрахунок заробітної платні для співробітників бюджетних установ та нарахування 
стипендії студентам.  

• Меморіальний ордер 5 
• Звіти 1ДФ 
• Персоніфікація 
• Експортні файли для подачі цих звітів через програми MEDOC, Соната, iFin тощо. 
• Платіжні відомості в установи банків (друкована форма та експортні файли в 
необхідному форматі) 

• Розрахункові листи та необхідні довідки, встановлених зразків для співробітників;   
• Безліч інших звітів для полегшення роботи бухгалтера.  
• Також програма надає повний функціонал для швидкого розрахунку: Лікарняних 
листів;  Відпусток;  Компенсації за не використану відпустку; Відрядження; 
Перерахунку заробітної платні за минулий період;



ПЕРШИЙ  КРОК  ДО  АВТОМАТИЗОВАНОЇ  БУХГАЛТЕРІЇ
МАСТЕРПЛАТ

• Договори 
• Юридичні зобов'язання 
• Фінансові зобов'язання 
• Платіжні доручення 
• Кошторис 
• Банківські виписки 
• 2, 3 Меморіальний ордер 
• Аналіз річного плану закупівель за ДК 
• Облік платних послуг 
• Експорт до Є-Дати 
• Експортні файли та друковані форми для ДКСУ 
• Експорт в звіти 2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м 
• Експорт МО 2 та 3 до Головної книги 

Немає обмежень на кількість робочих місць та їх місцерозтошування 
Для роботи потрібен пристрій з доступом в Internet (ПК (Windows, Linux...), телефон або планшет) 



МАКСИМУМ  ФУНКЦІОНАЛУ  У  ПРОСТОМУ  ІНТЕРФЕЙСІ
МАСТЕРБУХ

Немає обмежень на кількість робочих місць та їх місцерозтошування 
Для роботи потрібен пристрій з доступом в Internet (ПК (Windows, Linux...), телефон або планшет) 

• Основні засоби 
• Необоротні активи 
• Запаси 
• Головна книга 
• Баланс 
• Меморіальні ордери 
• Необхідні звіти (Залишки, Оборотна відомість...) 
• Нарахування амортизації 
• Інвенаризаційні відомості 
• Багато довідників взято з МастерПлат (постачальники, статті фінансування...) 
• Імпорт МО 2 та 3 з МастерПлат 
• Облік за темами (в разі необхідності) 
• Підзвітні особи 



МАСТЕРЗВІТ

Немає обмежень на кількість робочих місць та їх місцерозтошування 
Для роботи потрібен пристрій з доступом в Internet (ПК (Windows, Linux...), телефон або планшет) 

Для окремої установи: 
• Дуже простий інтерфейс не вимагає довгого вивчення 
• Можливість створювати звіти за різними КФК 
• Моментальний експорт звіту в Ексель файл 
• За необхідності до системи буде оперативно додано необхідні форми, бланки та звіти 
• Компонент "Фінансові Звіти" надає додатковий функціонал: 

• Можливість імпорту форм 2м, 4-1м, 4-2м, 4-3м з МастерПлат 
• Експорт цих форм до порталу Є-Дата 

Для управлінь галузей: 
• Моментальне отримання звіту від підпорядкованої установи 
• Автоматична консолідація отриманих даних в єдиний звіт: 

• Можливість перегляду звіту установи або сумарного звіту по: 
• Окремому КПК 
• Сумарному КПК 
• Всім КПК 

• Відстеження оперативності надання звітів 
• Експорт консолідованих звітів в розрізі стовпців та рядків до Ексель файлів


