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سيسسن كاهال َّضوٌذ حساتذاري دٍتل يكدارچِ تا اًثار ٍ چك
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 1/400/000ريال
تِ ّوزاُ قفل  ٍ usbسي دي ًصة

زعـــــــــاريف :
زعزيف سزفصل حساتْاي هالي ٍكذّاي كاال تِ دلخَاُ در 3سطح (كل ٍهعيي ٍ زفصيلي ) 4، 3، 3
زعزيف سزفصلْا تصَرذ فارسي ٍالزيي ،جسسجَي كذحساب تزاساس ضزح ٍكذ
زعزيف سزفصلْاي سَدٍسياى تِ دلخَاُ
زصحيح ٍحذف ٍليسر گيزي سزفصلْا  ،امکان تغییر شرح سرفصل ها با وجود گردش حساب توسط مدیر سیستم

اسٌــــاد ٍچك :
اًذارد زَسط كاهديَزز تذٍى هحذٍدير
صذٍر سٌذهزكة تا اهكاى اًسخاب حساتْا اس هٌَي الفثايي ٍ رقوي َّضوٌذ  ،زَليذ سٌذ حساتذاري هزكة اس ذ
آرزيكل  ،صذٍرسٌذ دريافر ٍخزداخر ًقذ ٍ چك تطَر ازَهازيك  ،ليسر سٌذّاي ايجاد ضذُ ٍ زصحيح ٍ اتطال اسٌاد  ،اًسقال چك اس اسٌادخزداخسي
تطَرازَهازيك  ،اهكاى ايجاد حساب جذيذ درٌّگام صذٍر سٌذ  ،اهكاى هطاّذُ دفازز ٍ ززاسگزدش ٍ هاًذُ يك حساب درٌّگام صذٍر سٌذ ،
راس گيزي چكْا

دفازز ،گشارضاذ ٍززاسّا:
زْيِ ززاس  4 ٍ 2سسًَي آسهايطي ٍهٌسخة اسحساتْاي كل ٍهعيي ،
زفصيلي  ،زْيِ ًوَارسَدٍسياى تِ صَرذ گزافيكي دراضكال هخسلف
زْيِ صَرزحساب سَدٍسياى تِ صَرذ ززاس ٍياريش عولكزد

خاياى سال :
اهكاًاذ سيسسن :

زْيِ دفاززرٍسًاهِ ٍكل ٍهعيي  ،زفصيلي
اهكاى خيگيزي ٍزْيِ گشارش اسسزرسيذ چكْاي دريافسي ،خزداخسي
،تزرسي آيٌذُ ٍضعير ًقذيٌگي تازَجِ تِ ٍصَل چكْاٍگشارضاذ
تاًكي تِ دلخَاُ ( تزاساس دٍسال هسَالي )

ايجادسال هالي جذيذ ٍاًسقال ازَهازيك سزفصلْا تِ سال تعذ

اهكاى ًگْذاري سالْاي هالي هسعذدٍزغييزسال هالي اسداخل تزًاهِ
اهكاى زعزيف اتسذا ٍاًسْاي دٍرُ هالي (سال هالي )زَسط كارتز
زعزيف عٌَاى تاال ٍخاييي گشارضاذ
اهكاى زٌظين زعذاد خطَط چاج ٍفاصلِ اسسور چح كاغذ زَسط كارتز
درگشارضاذ

اهكاى زغييز طَل سسَى ضزح درًوايص ٍچاج اسٌاد ٍكليِ گشارضاذ
زَسط كارتز
اهكاى كارتا تزًاهِ زَسط اصٌاف هخسلف تذٍى آضٌايي تاكاهديَزز
اهكاى زعزيف حساتذاري چٌذضزكر

امکان انتخاب و تغییر فونت ورود اطالعات و منوها به تفکیک

خزيذ  ،فزٍش ٍاًثار:
زعزيف كذكاال درسِ سطح كل  ،هعيي  ،زفصيلي (  , )4ٍ3ٍ3اهكاى زعزيف اًَاع ٍاحذ كاال  ،ثثر عولياذ ٍرٍد ٍخزٍج كاال اسطزيق قثض ٍحَالِ اًثارتا
زطخيص طزف حساتْاي هالي ٍ اهكاى اًسخاب كاال اس هٌَي الفثايي ٍ رقوي َّضوٌذ  ،اهكاى هطاّذُ كاردكس ٍ كارذ حساتذاري كاال ٌّگام صذٍرقثض
يافاكسَر  ،كارذ حساتذاري اًثار جْر تزرسي ريش عولياذ هقذاري ٍريالي ٍرٍد ٍ خزٍج كاال  ،هحاسثِ قيور هياًگيي هَسٍى خزٍج كاال اساًثار ٍثثر آى
درسٌذ هزتَطِ تِ طَرازَهازيك  ،چاج حَالِ تاقيور زوام ضذُ  ،صذٍر فاكسَرفزٍش تصَرذ ًقذياچك تا گزدش حساب هطسزي.
صذٍرسٌذ حساتذاري قثض ٍ حَالِ ٍ فاكسَر فزٍش تِ طَرازَهازيك.
اصالح اتًماتيك اسىادحسابذاري حاصل اسعمليات اوبار درَىگام تصحيح قبض ،حًالٍ ،فاكتًر يديگز عمليات اوبار  ،صذير ي چاپ فاكتًرفزيش  ،سزضكه
ضذن اتًمايتك َشيىٍ َاي ثبت ضذٌ دراسىاد مالي ريي كاالَاي اوبار بٍ طًراتًماتيك يتاثيزگذاري اسىاد مالي ريي قيمت مياوگيه مًسين

 ،صذيرحًالٍ

ب طًر اتًماتيك بيه اوبارَا ي سىذ حسابذاري آن .گشارش سًد حاصل اس خزيذ ي فزيش َزكاال  ،صًرت معامالت يك مطتزي در ارتباط باكاال.
اوتقال كاال ٌ
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