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حســــابيـــــار     
يارنرم افزاری حسابدار
مـدلVCC-F 0033

با  26سال قدمت
قيمت 3/500/000 :لاير
حسابداری يكپارچه با چك
(باقفل (usb

تحت سيستم عامل Windows

امكان تعريف سرفصل حسابها درسه 3سطح کل  ،معين  ،تفصيلی ( )5 ،3 ،3بـه دخوـها  ,امكـان صـدور سـند حسـابداری
مرکب باتعداد نامحدود آرتيكل ها و نمايش و چاپ سند ها بصهرت  2و  5و 6ستهنی  ,امكان طراحی سر فصـلهای سـهد
و زيان بدخوها و امكان صدورسند سهد و زيان و سند افتتاحيه و اختتاميه بصهرت اتهماتيـك  ،تهيـه دفتـر روزنامـه ،کـل ،
معين  ،تفصيلی  ،امكـان تهيـه ترازآزمايشـی 2سـتهنی و 5سـتهنی و ترازهـای منتوـب کـل و معـين و تفصـيلی  ،امكـان
جستجهی شرح و مبلغ در اسناد و امكان نگهداری و تهيه گزارش اسناد ثبت مهقت  ،ثبت نهائی و همه اسناد و امكان تهيه
دفاترکل  ,معين وتفصيلی با امكان ورود به سند مهرد نظر  ,معرفی حسـابداری چنـد شـرکت و دههـا سـال مـاخی  ،امكـان
معرفی استفاد کنندگان جهت کنترل دسترسی به اجزاء موتلف برنامه و امكان ايجاد سـطح امنيتـی جهـت گـزارش دفـاتر
باتهجــه بــه محــدود کــار اســتفاد کننــدگانو صدورســند دريافــت چــك بطهراتهماتيــك  ،صدورســند پرداخــت چــك
بطهراتهماتيك  ،انتقال اتهماتيك چكها از اسناد دريافتنی به درجريان وصهل و از اسناد وصهخی بـه بانـك وسـاير دفـاتر ،
دفترچك ههشمند با امكان ترتيب وجستجه دررديف  ،شمار چك  ،شمار جاری  ،شرح  ،تاريخ دريافت  ،تاريخ سررسـيد
وغير

 ،امكان تهيه سند سرجمع ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانهنی  ،صدور سند حسابداری با مبلغ ارزی عـالو بـر مبـاخغ

رياخی و امكان تهيه گزارشات با مباخغ ارزی و دفتر تفصيلی ارزی و رياخی تلفيقی با محاسبه قيمت واحدو
مـدلVCC-F0033

حسابداری يكپارچه با چك وانهاع پروژ ها

قيمت 4/133/000 :لاير

امكانات مدل  3833و امكان مرتب شدن شمار اسناد  ،د ( )83رقم کد مستقل جهت تعريف انهاع پروژ ها  ،اختصـا
کداشوا

جهت پيگيری عملكرد حساب اشوا

درحسابهای موتلف  ،تهيه انهاع گزارشات ( دفاتر و تـراز ) از پـروژ

ها به تفكيك و يا منتوب جهـت شـرکتهای پيمانكـاری و يـا تهخيـدی  ،تـراز 5سـتهنی از حسـابها در ريزتـرين سـطح و
درکليه سطهح  ،تراز85ستهنی دور أی  ،گزارش جزئيات حسابهای کل درحـد معـين وتفصـيلی  ،امكـان تهيـه نمـهدار
درختی سرفصلها.
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حســــابيـــــار     
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با  26سال قدمت

مـدل VCC- F0033حسابداری يكپارچه با چك ،مراکزهزينه ،گرو ومنطقه

(باقفل (usb

تحت سيستم عامل Windows

قيمت 4/733/000 :لاير

امكانات مدل  3633و امكـان تعريـف سـه 3رقـم کـد مسـتقل بـرای معرفـی مراکـز هزينـه و تهيـه انـهاع
گزارشات به تفكيك مراکزهزينه (دفاتر و ترازها)  ،امكـان تعريـف کـد گـرو و منطقـه (3رقـم و3رقـم )
جهت حسـابداری شـعب و پـروژ هـا و منـاطخ موتلـف تحـت پهشـش بـه تفكيـك گـرو حسـابها و تهيـه
گزارشات به تفكيك يا بدون تفكيك  ،امكـان کپـی و اخطـا اسـناد حسـابداری  ،امكـان تهيـه گزارشـات
بصهرت ( HTMLجهت اينترنت )  ،امكان تهيه گزارشات درصـفحه گسـترد  ، Microsoft Excelامكـان
انتقال گزارشات به MS-Word

مٍٍٍٍـدل VCC- F0033حسابداری يكپارچه با چك  ،مراکزهزينه  ،گرو و منطقه و نمهدارها قيمت 5/500/000 :لاير
امكانات مدل  3833و امكان تراز ازکليه حسابها و يا در ريزترين سطح با امكان ورود به دفتر و سـند مـهردنظر ،
تراز  6و  9ستهنی ازکليه حسابها در کليه سطهح  ،گزارش يك حساب تفصيلی درکليه حسـابها  ،گـزارش يـك حسـاب
معين درکليه حسابها  ،گز ارش خطای ماند حساب در دفاتر براساس ماهيت حساب  ،امكان تهيه گزارشـات مرکـب از
چند حساب  ،امكان محاسبه سهد سرمايه  ،امكان محاسبه سهد و زيان سهامداران  ،تهيـه نمـهدار مـديريتی ازحسـابهای
منتوب در اشكال موتلف برای يكسال و يا دو سال متهاخی  ،تهيه نمهدار گرافيكی از سهد و زيـان ماهانـه درطـهل سـال ،
تهيه گزارش ماخی ازحسابهای منتوب و
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