شرکت رايا نيا فرر

بيمسئو لیت محدور ( شمي ه ثبت ) 76835:

حســـاتيـــــار



يارًرم افساري حساتذار
حت سيستن عاهل WINDOWS
(تاقفل  )usbت

حساتساري  :اهكاى تعريف سرفصل حساتْا درسِ سطح كل  ،هعيي  ،تفصيلي ( ) 4 ،3 ،3تِ دلخَاُ  ،صذٍر سٌذ حساتذاري هركة 6ٍ 4ٍ 2ستًَي
تاتعذاد ًاهحذٍد آرتيكْا  ،اهكاى تْيِ دفاتر رٍزًاهِ  ،كل  ،هعيي ٍتفصيلي  ،اهكاى ًگْذاري ٍتْيِ گسارش اسٌاد ثثت هَقت  ،ثثت ًْائي ٍّوِ
اسٌاد  ،اهكاى طراحي سرفصلْاي صَرتحساب سَد ٍ زياى تذلخَاُ ٍ اهكاى صذٍرسٌذ سَدٍزياى ٍسٌذ افتتاحيِ ٍسٌذ اختتاهيِ تصَرت
اتَهاتيك  ،اهكاى هعرفي حساتذاري چٌذ ضركت ٍ دّْا سال هالي  ،اهكاى تْيِ تراز آزهايطي  2ستًَي ٍ  4ستًَي ٍ حساتْاي هٌتخة.
ذزيس ٍ فزٍش ٍ اًثار  :تعريف كذّاي كاال در سِ سطح تِ دلخَاُ ٍاهكاى درج تاركذ درٌّگام تعريف كاال  ،تعريف اًَاع ٍاحذكاال تِ
دلخَاُ  ،صذٍرقثض ٍرٍدكاال تِ اًثار ٍحَالِ خرٍج كاال ّوراُ تاصذٍراتَهاتيك اسٌاد حساتذاري هرتَطِ  ،صذٍرفاكتَر فرٍش دراًَاع هختلف
ٍفاكتَرفرٍش تاگردش حساب هطتري  ،صذٍر پيص فاكتَر  ،صذٍرحَالِ اًتقال كاال تيي اًثارّا ٍسٌذ حساتذاري هرتَطِ تطَراتَهاتيك ،
،
ترگطت از خريذ ٍفرٍش  ,گسارش كاردكس اًثار ٍكارت حساتذاري اًثار ٍ اهكاى هطاّذُ آًي سَد حاصل از فرٍش ّركاالتِ تفكيك
گسارش صَرت هعاهالت يك هطتري درارتثاط تاكاال  ،سيستن َّضوٌذ پرًٍذُ هطترياى جْت ًگْذاري سَاتق هطترياى ٍاستفادُ در صذٍر
فاكتَر ٍپيص فاكتَر.

حساتساري  :صذٍر سٌذ دريافت ٍ پرداخت چك تطَر اتَهاتيك  ،اًتقال اتَهاتيك چكْا از اسٌاد دريافتٌي تِ در جرياى ٍصَل ٍ ازاسٌاد
ٍصَلي تِ تاًك ٍساير دفاتر  ،گسارش دفترچك َّضوٌذ تا اهكاى ترتية ٍجستجَ در رديف  ،ضوارُ چك  ،ضوارُ جاري  ،ضرح  ،تاريخ
دريافت  ،تاريخ سررسيذ ٍغيرُ  ،كٌترل ساتقِ چك  ,تْيِ سٌذ سر جوع هاّاًِ جْت ثثت دردفاتر قاًًَي  ،تْيِ ًوَدارگرافيكي سَد ٍ زياى
هاّاًِ در طَل سال  .ذزيس ٍ فزٍش ٍ اًثار  :صَرتحساب هطتري تاعولكرد خريذ ٍ فرٍش  ،گسارش ترازگًَِ هاًذُ ٍگردش هَجَدي
كاال درحذ كل  ،هعيي  ،تفصيلي  ،ليست كاالي فرٍش رفتِ تِ هطترياى  ،ليست اسٌادحساتذاري ٍاًثار،ثثت هٌاتع خريذكاال يافرٍضٌذگاى كاال ،
و امكانات مدل 3000
تْيِ گسارضات هٌاتع خريذ كاال  ،ليست هعاهالت فرٍضٌذگاى كاال.

حساتساري  :هزتة ضسى ضوارُ اسٌازتزاساس تاريد سٌس  ،زُ  10رلن كس هستمل جْت تعزيف اًَاع پزٍصُ ّا  ،اذتصاظ كساضراظ جْت
پيگيزي عولكزز حساب اضراظ زرحساتْاي هرتلف  ،تْيِ اًَاع گشارضات (زفاتزٍتزاس) اسپزٍصُ ّا تِ تفكيك ٍيا هٌترة جْت ضزكتْاي
پيواًكاري ٍتَليسي ٍغيزُ  ،تزاس 4ستًَي اسحساتْا زر ريشتزيي سطح ٍ زركليِ سطَح  ،تزاس 14ستًَي زٍرُ أي  ،گشارش جشئيات حساتْاي
 ،دفترتفصيلي خريذ ٍ
كل زر حس هعيي ٍ تفصيلي .ذزيسٍفزٍش ٍاًثار :اهكاى هحاسثِ پَرساًت تازارياتْا  ،دفترتفصيلي تاعولكرداًثار
فرٍش كاال  ،ليست هَجَدي زير ًقطِ سفارش ٍكٌترل ًقطِ سفارش ،كارترگ تفصيلي حساتذاري ٍاًثار  ،كارترگ تفصيلي اًثار  ،ليست هاًذُ
هَجَدي ٍريالي كاال در ريستريي سطح ,اهكاى صذٍر فاكتَر فرٍش تا دستگاُ تاركذ .و امكانات مدل 3500
wfiusb9401
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يارًزم افشاري حساتسار
(تالفل  )usbتحت سيستن عاهل WINDOWS

حساتساري  :اهكاى تعزيف  3سِ رلن كس هستمل تزاي هعزفي هزاكش ّشيٌِ ٍ تْيِ اًَاع گشارضات هزاكشّشيٌِ (زفاتزٍتزاس)

 ،اهكاى تعزيف

3رلن كس گزٍُ ٍ  3رلن كس هٌطمِ جْت حساتساري ضعة  ،پزٍصُ ّا ٍ هٌاطك هرتلف تحت پَضص تِ تفكيك گزٍُ حساتْا ٍ تْيِ گشارضات تِ
تفكيك يا تسٍى تفكيك  ،اهكاى كپي ٍ الطاق اسٌازحساتساري  ،اهكاى تْيِ گشارضات تصَرت ٍب ) ، ) HTMLاهكاى تْيِ گشارضات زرصفحِ
گستززُ Microsoft Excel

اهكاى اًتمال گشارضات تِ Microsoft -Word

فاكتَر فزٍش تصَرت ٍب )HTML

ذزيس ٍفزٍش ٍاًثار:

اهكاى زرج آرم هَسسِ جْت

اهكاى كٌتزل سمف اعتثار هطتزي  ,اهكاى كپي لثض ٍ حَالِ  ,كٌتزل ًمطِ سفارش زرفاكتَر فزٍش .

ٍ كليِ اهكاًات هسل 3600
حساتساري  :تْيِ گشارضات هالي اسحساتْاي هٌترة  ،تزاس اس كليِ حساتْا ٍ يا زرريشتزيي سطح تا اهكاى ٍرٍز تِ زفتز ٍ سٌس  ،گشارش يك
زفتز تفصيلي زر كليِ حساتْا  ،گشارش يك زفتزهعيي زركليِ حساتْا  ،گشارش ذطاي هاًسُ حساب زرزفاتز  ،اهكاى تْيِ گشارش هزكة
اسچٌس حساب  ،اهكاى هحاسثِ سَز سزهايِ  ،اهكاى هحاسثِ سَزٍسياى سْاهساراى  ،تزاس  9ٍ 6ستًَي اسكليِ حساتْا زر كليِ سطَح  ،تْيِ
ًوَزار هسيزيتي اسحساتْاي هٌترة زراضكال هرتلف تزاي يك سال يا زٍ سا ل هتَالي  ،راس گيزي چكْا تا ًزخ سَز .
ذزيس ٍفزٍش ٍاًثار :تْيِ ليست استعالم اًثارگززاًي ٍ ،رٍز اطالعات اًثارگززاًي

ًَ 3( 3ٍ 2ٍ 1تت )  ،اهكاى تْيِ گشارش اسهغايزت

اًثارگززاًي ضاهل اًثارگززاًي  ، 3ٍ 2ٍ 1صَرت ليوت توام ضسُ كاال  ،تزاس گززش هَجَزي كاال زر حس كل ٍ هعيي ٍ تفصيلي ،گشارش پزفزٍضتزيي
ٍكن فزٍضتزيي كاال  ،هحاسثِ هجسز ليوت هياًگيي هَسٍى حَالِ ّا تصَرت اتَهاتيك ،حساتزسي اسٌاز تصحيح ضسُ يا تاطل ضسُ .
تا  % 5زرصس افشايص ليوت اهكاى تثسيل ًسرِ ّاي تك كارتز فَق تِ تحت ضثكِ ٍجَززارز.

تا  % 40زرصس افشايص ليوت ّ ،وِ هسلْاي تاال تِ ًسرِ تَليسي تثسيل ذَاُ ىز ضس.
حساتساري  :تزاس  4ستًَي تِ ّوزاُ آزرس هطتزي،

تَليسي ( فزهَل ساذت ٍ تَليس )  :تعزيف كاالي هزكة (فزهَل

ساذت) جْت كاالي ًيوِ ساذتِ ٍ يا كاالّاي ساذتِ ضسُ تِ تعساز ًاهحسٍز تصَرت زلرَاُ  ،اعالم تَليس كاالي هزكة (ساذتِ ضسُ ) ٍ صسٍر
سٌس حساتساري  ،لثض ٍرٍزي كاالي ساذتِ ضسُ تاليوت توام ضسُ ٍ حَالِ ذزٍج هَازاٍليِ تطَراتَهاتيك  ،اهكاى حذف ٍتصحيح اعالم تَليس.

ًطاًي :خياتاى استادهطْري -خياتاى تركوٌستاى-خياتاى ًارًج -پالک  3طثقِ دٍم ٍاحذضص-تلفي  88454565ضص خط

