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سیستم ها به صورت یکپارچه و در ارتباط کامل با یکدیگررائه ا•

رم های پشتیبانی کامل از کار در محیط شبکه و امکان ورود هم زمان اطالعات در کلیه ف•

برنامه

(Multi-Tasking)امکان دسترسی هم زمان کاربر به بخش های مختلف سیستم •

، بهه گزارش سازامکان طراحی گزارش های مختلف مورد نیاز با استفاده از ابزار قدرتمند •

(Report Generator)همراه گزارشات بسیار متنوع و ضروری از پیش تعریف شده 

خشهی جستجوی تک بخشی، چندب)امکان جستجوی اطالعات در کلیه بخش های برنامه •

و هم چنین امکان شرط گذاری روی کلیه فیلدهای موجود در گزارشات( و ترکیبی

...و word ،Excel ،Textکلیه گزارشات در قالب های ( Export)امکان ذخیره •

ان امکان ذخیره سازی تمامی اسناد حذف شده به همراه کاربر حذف کننده، تاریخ و زمه•

حذف

های شهامل اماها)و تهه برگ ...( شامل لوگوی شرکت، کد ایزو و )امکان تعریف سربرگ •

درتمامی گزارشات...( دستی یا الکترونیکی و 

ار توسهط عهالوه بهر پشهتیبان گیری خودکه)ابزار پشتیبان گیری دسهتی توسهط کهاربر •

(سیستم

یت و گزارش گیری از وضهعطرف حساب ها به امکان ارسال پیامک های گروهی مناسبتی •

آن ها

دامکان بستن سال مالی و انتقال خودکار موجودی های سال جاری به سال مالی جدی•

تها امکان مدیریت متمرکز گروه های کاربری بهرای تعیهین سه وس دسترسهی کهاربران•

ریزترین کنترل های روی فرم ها و گزارشات طراحی شده

استفادهوجود ابزار راهنمای کاربردی من بق بر منوهای برنامه جهت سهولت •

امکانات عمومی



ده و تعیین س وس دسترسی کاربران به اسناد، در چهار س ح موقهت، عهادی، تاییهد شه•

ونه ای که به گ)ق عی شده و هم چنین محدود کردن دسترسی کاربران به اسناد یکدیگر 

(هر کاربر، فقط بتواند اسناد خود را ویرایش یا حذف کند

خی امکان گزارش گیری کامل از زمان ورود و خروج کاربران به سیستم در بازه های تهاری•

و زمانی مشخص

ادل شهده گزارش گیهری از پیام ههای تب)امکان تبادل پیام بین کاربران در بسهتر برنامهه •

(امکان پذیر است

ت امکان بزرگنمایی خودکار نسبی یا تمام صفحه تمهامی فرم ههای برنامهه جههت سههول•

کاربری

ه طهور کامهل کلیه امکانات سیستم بدون استفاده از موس، ب)پشتیبانی کامل از کیبورد •

(قابل استفاده است

و نسخه های باالتر SQL Server 2008 R2بهره مندی از مدیریت بانک اطالعاتی •

 Windows 7,8,10)ت ههابق کامههل بهها کلیههه نسههخه های سیسههتم عامههل وینههدوز •

(Windows Server 2008R2,2012R2,2016,2019و

امکانات عمومی



امکان طبقه بندی کاال و معرفی گروه اصلی و گروه فرعی و زیرگروه فرعی•

امکان تعریف وضعیت کاال و واحدهای اندازه گیری•

حهداقل امکان تعریف اطالعات کامل کاال از قبیل کد کاال، نام، نام التین، شهماره فنهی،•

موجودی، حداکثر موجودی و نق ه سفارش 

ف امکان تعریف اطالعات کامل طرف حساب ها به تفکیهک شهرکت یها اشهخات و تعریه•

اطالعات تکمیلی برای طرف حساب ها به دلخواه کاربر

امکان تعریف گروه بندی طرف حساب ها•

شهامل )اضافات مرتبط با عملیات خرید و فهروش /امکان تعریف تعداد نامحدود کسورات•

...(تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده، کرایه حمل و 

ت ثبه)امکان ثبت فاکتورهای خرید و فروش و برگشهت از خریهد و برگشهت از فهروش •

(برگشتی با یا بدون مرجع امکان پذیر است

جهت تعیین نرخ خودکهار محوهول هنگهام فهروش، بها اعالمیه قیمتامکان استفاده از•

...شرط گذاری روی گروه طرف حساب، طرف حساب، کاال، محدوده تاریخی و 

ی دیگهر بستانکار کردن طرف حساب/امکان صدور فاکتور به نام یک طرف حساب و بدهکار•

ویهه ه طرف حسههاب هایی کههه بههه صههورت )در سیسههتم های خزانههه داری و حسههابداری 

(نمایندگی، تعاونی و یا اتحادیه فعالیت می کنند

(در ارتباط با سیستم انبارداری)امکان کنترل موجودی کاالها در زمان فروش •

مرکز فروش و پروژه در فاکتورهای خرید و فروش و گزارش های/امکان درج مرکز هزینه•

تفکیکی بر اساس آن ها

امکان درج نوع سفارش در فاکتورههای خریهد و فهروش و تن هیم الگهوی صهدور سهند •

حسابداری به تفکیک آن ها

وامکان صدور خودکار سند حسابداری فاکتورهای خرید و فروش •

فروشاز خرید و برگشت از برگشت 

فاکتورهاامکان چاپ حواله انبار در •

فروش



 A4به روش های گوناگون در کاغذهای )امکان چاپ گروهی فاکتور های فروش و خرید •

(و من بق بر استاندارد دارایی به همراه امکان طراحی فرمت دلخواه کاربر A5و 

امکان شماره گذاری، جابجایی و جایگزینی فاکتورها•

امکان اب ال فاکتورها•

امکان تغییر وضعیت فاکتور به پیش فاکتور و بالعکس•

ین مبهال  امکان ساخت خودکار فایل معامالت فولی من بق با آخرین تغییرات، با تعیه•

زیر حد نواب برای هر یک از عملیات خریهد، فهروش، برگشهت از خریهد و برگشهت از

فروش و امکان گروه بندی روی طرف حساب و کاال و کنترل صحت کد ملهی بهه همهراه

هزینه جمع آوری رسیدهای عادی یا هزینه مستقیم از سیستم انبار و سایر سرفول های

از سیستم حسابداری

evatامکان چاپ اظهارنامه ارزش افزوده من بق بر فرمت استاندارد سایت •

انکار بسهت/ گزارش فروش فولی بر اساس طرف حساب فهاکتور یها طرف حسهاب بهدهکار•

حسابداری

بها ( اضهافات/ریز فاکتورها و کسهورات)گزارش کامل و پویای فاکتورهای خرید و فروش •

قابلیت تعیین ستون ها توسط کاربر و ارسال به فایل اکسل

مهانی گزارش ریز عملیات خرید و فروش مشتمل بر اطالعات کلی فاکتورها در هر بازه ز•

بستانکار حسابداری/بر اساس طرف حساب فاکتور و یا طرف حساب بدهکار

ت امکان تهیه گزارش عملیات خرید و فروش برای هر طرف حساب و یا هر کاال به صهور•

ریز و خالصه

رد گزارش وضعیت کارکرد هر طرف حساب در هر محدوده زمانی با تعیین محدوده کارک•

(شامل تعداد و مبال  کارکرد و آخرین خرید جهت پیگیری)هر طرف حساب 

گزارش جامع اعتبار سنجی طرف حساب ها•

دلخواه،امکان رأس گیری فاکتورها و ارائه مدت فاکتورها از تاریخ مبدأ •

...کارمزد و مبل  

امکان درج پیوست در فاکتورها •

فروش



امکان امکان تعریف صندوق های متعدد جهت نگهداری تفکیکی مبال  نقدی و چک ها و•

تخویص آن ها به صندوق داران مختلف با حفظ دسترسی ها

امکان تحویل یک صندوق از یک صندوق دار بهه صهندوق دار دیگهر و کنتهرل موجهودی•

صندوق در هنگام تحویل و دریافت تأییدیه از صندوق دار مقود

ف امکان تعریف اطالعات کامل طرف حساب ها به تفکیهک شهرکت یها اشهخات و تعریه•

اطالعات تکمیلی برای طرف حساب ها به دلخواه کاربر

، به طرف حسهاب/پرداخت نقدی، حواله، کارت بانک و چک از/امکان صدور اسناد دریافت•

به همراه چاپ رسیدهای استاندارد( کدینگ حساب)تنخواه یا به صورت متفرقه 

الهه و پرداخت نقدی، چهک، حو/امکان تعریف شرس تکراری بابت هنگام عملیات دریافت•

کارت بانک

انکپرداخت کارت ب/امکان تعریف شماره کارت های پر استفاده هنگام عملیات دریافت•

امکان معرفی دسته چک های مرتبط با حساب های بانکی•

ندوق امکان پرداخت از چک های سفید، پرداختی پس گرفته شده و یا دریهافتی نهزد صه•

(واگذاری چک به غیر)

ایهن روش بهرای حالت ههایی اسهتفاده )پرداختهی /امکان خرد کردن چک های دریهافتی•

(می شود که یک چک برای چند من ور دریافت یا پرداخت شده است

، که در این حالت به جهای اسهناد پرداختنهی( چک نقد)امکان ثبت چک پرداختی روز •

مستقیماً از حساب بانکی کسر می شود

امکان اعالم وصول همزمان با پرداخت برای چک های پرداختی •

ه امکان پیشنهاد اولین شماره چک قابل استفاده هنگهام صهدور چک ههای پرداختهی به•

همراه جلوگیری از ثبت چک های تکراری

چکامکان کنترل وضعیت کلیه چک های هر دسته •

خزانه داری



امکان انجام تمامی عملیات چک های دریافتی به همهراه چهاپ رسهیدهای اسهتاندارد از •

بهه )انهک، واگذاری چک به ب(به صورت دستی یا خودکار)قبیل تحویل چک به کارپرداز 

، پس گرفتن چک ههای واگهذار شهده بهه بانهک، برگشهت چهک(صورت تکی یا گروهی

تی، دریافتی، استرداد چک دریافتی توسط صهندوق، نقهد کهردن مسهتقیم چهک دریهاف

بهه استرداد چک دریافتی توسط کارپرداز، پس گرفتن چک از کارپرداز، واگذاری چهک

...غیر، پس گرفتن چک های واگذار شده به غیر و 

امکان انجام تمامی عملیات چک های پرداختی به همراه چهاپ رسهیدهای اسهتاندارد از •

ختهی، قبیل پس گرفتن چک پرداختی، برگشت چک پرداختی، اعالم وصول چهک پردا

...اب ال چک پرداختی و 

( ک ههاقابلیت طراحی به دلخواه کاربر برای تمامی چ)امکان چاپ چک با ابزار قدرتمند •

و تعیین فرمت های مورد استفاده بانک ها برای هر دسته چک

امکان ثبت طلب و بدهی طرف حساب ها، موجهودی صهندوق ها، موجهودی حسهاب های •

مدر هنگام استقرار سیست... بانکی، طلب و بدهی تنخواه داران، چک های در جریان و 

، موجودی نقهد و بانهک، مانده حسهاب  (با حفظ مراحل فعال چک)امکان انتقال چک ها •

به دوره مالی بعد... طرف حساب ها، تنخواه داران و 

ا و و ثبهت خودکهار واریزههامکان ارتباط با سامانه اینترنتهی بانک ههای عامهل متفهاوت•

برداشت های طرف حساب ها یا سایر حساب های متفرقه

امکان تبادل ریالی بین طرف حساب ها•

اسههناد متفرقههه )امکههان ثبههت اسههناد متفرقههه بههه صههورت اسههناد مرکههب حسههابداری •

ی انع اف پذیری سیستم را تا حدی بهاال می برنهد کهه بهه وسهیله آن هها می تهوان تمهام

(عملیات مالی خزانه داری به جز عملیات چک را به صورت متمرکز انجام داد

حساب هایامکان صدور خودکار اسناد متفرقه و تسویه گروهی کدینگ •

نیازمورد

خزانه داری



ل اکسلامکان واریزی از بانک به بانک به صورت تکی یا گروهی از طریق خواندن از فای•

امکان واریزی از صندوق به بانک و بالعکس•

دهواریزی توسط صندوق دریافت کنند أییتامکان واریزی از صندوق به صندوق و •

فعهال یها پرداخت های تنخواه و تعیین سقف ریالی تنخواه دار و/امکان ثبت کلیه دریافت•

غیر فعال کردن تنخواه داران

کامکان ثبت ریز صورتحساب هزینه ها و سایر دریافتی های تنخواه داران به تفکی•

و درج بانک مبدا و مقود، مبل ، تاریخ شروع، پایهان( LC)امکان ثبت اعتبارات اسنادی •

جهت استفاده در حمل کاال... و 

قدی یا پرداخت های ن/امکان تعریف کنترل وجوه نقد برای ردگیری علت تمامی دریافت•

حساب بانکی

ای امکان مغایرت گیری کلی و روزانه به صورت خودکار یا دسهتی بهرای انهواع حسهاب ه•

ت هها، بها توجهه قابهل تعریهف بهودن فرم)بانکی با ابزاری بسهیار قدرتمنهد و کهاربردی 

(جام استمغایرت گیری با استفاده از فایل های سامانه اینترنتی تمامی بانک ها قابل ان

امکان مسدود کردن موقت یا بستن دائمی حساب های بانکی•

صهدور امکان تعریف الگوی اسناد حسابداری برای تمامی اسناد خزانه به دلخواه کاربر و•

خودکار اسناد حسابداری

اه، پرداختی و ارائه مدت چک ها از تاریخ مبدأ دلخو/امکان رأس گیری چک های دریافتی•

...مبل  کارمزد و 

طرف حساب، بانهک، صهندوق نقهدی و تنخهواه در تمهامی تراز لح ه ایامکان مشاهده•

فرم ها

امکان درج پیوست در فرم های عملیات خزانه داری•

هبگزارش گردش مالی طرف حساب ها با شرط های متنوع در هر بازه زمانی •

صورت کامل و خالصه

خالصهگزارش گردش حساب های بانکی به صورت کامل و •

خزانه داری



گزارش گردش نقدی صندوق ها به صورت کامل و خالصه•

گزارش تسویه حساب تنخواه داران به صورت کامل و خالصه•

گزارش صورت حساب  متفرقه به صورت کامل و خالصه جههت گزارش گیهری از گهردش•

حساب هایی که ماهیت طرف حساب، نقد، بانک و تنخواه دار ندارند

گزارش صورت حساب هزینه ها و سایر دریافتی های تنخواه دار•

گزارش پیگیری چک ها برای مشاهده مراحهل طهی شهده بهرای ههر یهک از چک ههای •

طرف حساب چک/پرداختی با امکان شرط گذاری بر روی صاحب/دریافتی

پرداختهی کهه در یهک /گزارش آخرین وضعیت چک ها برای مشاهده چک های دریافتی•

مرحله خات قرار دارند یا زمانی از آن مرحله عبور کرده اند بها امکهان شهرط گذاری بهر 

طرف حساب چک/روی صاحب

ده پرداختی که تا چند روز آین/گزارش سررسید چک ها برای مشاهده چک های دریافتی•

یهز این فهرم قابلیهت تن هیم جههت نمهایش در ابتهدای برنامهه را ن)سررسید می شوند 

(داراست

...امکان چاپ گروهی چک های تحویلی به کارپرداز، واگذار شده به بانک و •

خزانه داری



یلی امکان تعریف سرفول های مالی در شش س ح گروه، کل، معین و سهه سه ح تفوه•

شناور

و ( سهود و زیهانی)، موقهت (ترازنامهه ای)امکان دسته بندی حساب ها در سه گروه دائهم •

(انت امی)کنترلی 

اربرامکان تعریف سال مالی با توجه به تاریخ شروع سال مالی، بنا به درخواست ک•

امکان تعیین تعداد ارقام کدینگ حساب ها بنا به نیاز کاربر•

پیش فرض کدینگ استاندارد به صورت)امکان تعریف کدینگ حساب ها بنا به نیاز کاربر •

(ارائه می شود

کههد تن ههیم محههدوده)امکههان تعریههف انههواع تفوههیلی و مههدیریت کههدینگ تفوههیلی ها •

(تفویلی ها جهت پیشنهاد خودکار کد

امکان غیرفعال کردن حساب های بالاستفاده•

سندامکان تعریف شرس های تکراری معین و سند و امکان استفاده از آن ها هنگام صدور•

و دسته بندی ( فرض سیستمعالوه بر انواع اسناد پیش)امکان تعریف انواع سند گوناگون •

اسناد بر این اساس

ری امکان تعیین وی گی های حساب معهین بهر اسهاس ارزی، پیگیهری مقهداری و پیگیه•

شماره و تاریخ

امکان صدور خودکار سند حسابداری از نرم افزارهای دیگهر ماننهد خزانهه داری، تولیهد و•

و یا صدور دستی اسناد با مأخذ حسابداری... فروش و 

امکان کپی یک یا چند آرتیکل از یک سند یا گروهی از اسناد به اسناد دیگر•

، در اسناد دیگر یا به تفکیک( تلفیق اسناد)امکان کپی یک یا چند سند به صورت یکجا •

سال جاری و یا سال های مالی دیگر

ایآرتیکل هامکان کپی کردن محتویات یک فیلد و یا یک آرتیکل به فیلد و •

در هنگام صدور سندبعدی 

حسابداری مالی



رمهت امکان صدور سند حسابداری با استفاده از خواندن از فایل های متنی و اکسل بها ف•

(امکان ورودی از نرم افزارهای غیر از آبید)دلخواه کاربر 

وجی امکان خر)امکان ارسال اطالعات به فایل های متنی و اکسل با فرمت دلخواه کاربر •

(به نرم افزارهای غیر از آبید

امکان تعریف فرمت چاپ سند توسط کاربر•

امکان چاپ گروهی اسناد•

امکان تعریف نحوه بستن حسهاب های موقهت بهه دائهم در مراحهل نامحهدود و اجهرای •

عملیات بستن حساب ها به صورت خودکار

بهه امکان صدور سند افتتاحیه، اختتامیهه و اسهناد تعهدیل پایهان و ابتهدای دوره مهالی•

صورت خودکار

ردیابی اسناد حذف شده به طهور کامهل امکهان )امکان حذف گروهی اسناد حسابداری •

(پذیر است

امکان گزارش گیری از اسناد حذف شده و بازیابی مجدد آن ها•

نگهداری اسناد در چهار حالت موقت، عادی، تایید شده و ق عی شده به همهراه امکهان•

در الزم بهه توضهیح اسهت اسهناد موقهت)تعیین س ح دسترسی کاربران به هر مرحلهه 

(ر نیستندگزارشات لحاظ نشده و اسناد ق عی شده دیگر توسط هیچ کاربری قابل تغیی

سندامکان نمایش گردش حساب های کل، معین و تفویلی ها در هر •

هامکان گرفتن تراز لح ه ای از هر س ح کدینگ حساب ها در تمامی بخش های برنام•

امکان مرتب سازی اسناد به صورت خودکهار از طریهق شهماره گذاری بهه همهراه امکهان •

تعیین تقدم اسناد با تاریخ یکسان

امکان صدور صورت حساب طرف حساب ها•

کدینگامکان مرور حساب ها با ابزار قدرتمند جهت حرکت روی کلیه س وس •

دراز گروه حساب تا تفویلی ها و شماره پیگیری و )حساب ها 

(ریز اسنادنهایت 
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امکان مشاهده ریز اسناد مرور شده و رجوع به اسناد مربوطه به همراه جمهع سهتونی و•

مانده برخط

دار امکان تحلیل خودکار و دستی اسناد بهر اسهاس شهماره و تهاریخ پیگیهری و یها مقه•

(های فاقد سیستم خزانه داری و انبارمعموال جهت استفاده شرکت)

سهند امکان جستجو در تمامی آیتم های سند یا آرتیکل های اسناد و رجوع مستقیم بهه•

مربوطه

صورت گرفته در نوع اسنادبندی طبقهامکان جستجو در اسناد با توجه به •

ی و گزارش دفاتر گروه، کل، معین و تفویلی ها و دفهاتر روزنامهه بهه صهورت تک سه ح•

ه چندس حی با امکان اولویت گذاری بر روی س وس شهش گانه حسهاب ها و بها توجهه به

محدوده تاریخ و یا محدوده ی سند

ی بها گزارش ترازهای گروه، کل، معین و تفویلی ها به صورت تک سه حی و چندسه ح•

ونی، امکان اولویت گذاری روی س وس شش گانه حساب ها به صورت دو ستونی، چهار ست

شش ستونی و هشت ستونی و با توجه به محدوده تاریخ و یا محدوده ی سند

مشاهده گردش سال جاری یا تمامی سال ها در گزارش ترازها یا دفاتر•

دقیقاً م ابق بها سهاختار دفهاتر )س ری 26گزارش دفاتر قانونی روزنامه و کل با فرمت •

(قانونی و آماده تحریر

گزارش تراز مقایسه ای با توجه بهه محهدوده تهاریخی و یها محهدوده سهند از سهال های •

وس مختلف مالی به صورت تک س حی و چندس حی با امکهان اولویت گهذاری روی سه 

(به همراه رسم نمودار)حساب هاشش گانه 

گزارش گردش حساب های گروه، کل، معین و تفویلی •

گزارش حساب های راکد•

معینگزارشات پلکانی بر مبنای گروه، کل و •

...(و ماهانه روزانه،در س ح کل به صورت )امکان صدور اسناد خالصه •

چاپ گروهی اسناد خالصهو 
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، دفاتر و ترازهای اسناد خالصه با توجه به محدوده تاریخ یا سهند بهه صهورت دو، چههار•

شش و هشت ستونی

دقیقاً م ابق با ساختار دفهاتر قهانونی و)س ری 26دفاتر قانونی اسناد خالصه با فرمت •

(آماده تحریر

گزارش سود و زیان•

گزارش ترازنامه دوره مالی•

امکان اتوال فایل های پیوست به اسناد حسابداری •

حسابداری مالی



حکهم، امکان تعریف اطالعات احکام پرسنل شامل نوع استخدام، وضعیت استخدام، نوع•

...شرس حکم، نوع قرارداد، وضعیت محل خدمت، شغل، رشته شغلی و 

تحوهیلی، امکان تعریف اطالعات پرسنلی متنوع شامل دانشگاه، مدرک تحویلی، رشته•

...دین، مذهب، ملیت، وضعیت تأهل، وضعیت ن ام وظیفه، خویشاوندان و 

امکان تعریف سقف شاغلین در چارت سازمانی•

برای شهرکت های متفهاوت بهه همهراه)امکان تعریف پرداخت کننده های حقوق مختلف •

حل هاو دسته بندی پرسنل در آن م( پارامترهای مستقل برای تأمین اجتماعی و مالیات

امکان تعریف و نگهداری احکام کهارگزینی بهرای پرسهنل کهه شهامل اطالعهات جهامع •

(تاریخچه احکام پرسنل در شرکت)پرسنلی و حقوقی هر فرد می باشد 

امکان تعیین مرکز هزینه پرسنل جهت گزارش گیری به تفکیک مراکز هزینه•

امکههان ثبههت اطالعههات کامههل بیمههه ای و مالیههاتی پرسههنل اعههم از انههواع معافیت ههها، •

...بخشودگی ها، درصدهای بیمه، بیمه تکمیلی و 

امتریهک و به صهورت پار)امکان تعیین پرداختی و کسورات هریک از پرسنل به تفکیک •

(به دلخواه کاربر

تمامکان ثبت مانده طلب یا بدهی مرخوی و سنوات پرسنل در زمان استقرار سیس•

(درج در پرونده)امکان ثبت انواع تشویق و تنبیه برای پرسنل •

سالامکان تعریف جدول مالیاتی در دوره های مختلف در هر •

أموریت اضافه کاری، تع یل کاری، جمعه کاری، کسر کار، غیبت، م)امکان تعریف ضرایب •

در دوره ههای ... ، درصدهای نوبت کهاری، حهداقل دسهتمزد، سهاعت کهار در روز و ...(و 

مختلف در هر سال

امکان تعیین سقف اضافه کاری پرسنل•

به صورت ماهانه یا)امکان محاسبه مانده مرخوی استحقاقی پرسنل •

و کنترل عدم منفی شدن در صورت نیاز( روزانه
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کهان و بها ام( بهه دلخهواه کهاربر)امکان تعریف اقالم فیش حقوقی به صورت پارامتریک •

تعریف فرمول به تفکیک نوع استخدام در دوره های مختلف در هر سال

شهمول امکان معرفی اقالم فیش مستمر، غیرمستمر، مشمول بیمه، غیر مشمول بیمه، م•

...مالیات و 

بهه ( ا گروهیتکی ی)امکان ثبت فیش حقوقی با توجه به اقالم تعریف شده توسط کاربر •

صورت دستی یا با استفاده از دستگاه حاور و غیاب

امکان محاسبه مالیات به دو صورت ماهانه یا ساالنه•

امکان عهدم رنهد در فهیش )امکان رند کردن خالص پرداختی و محاسبه آن در ماه بعد •

(ماه اسفند

امکان محاسبه عیدی و پاداش به صورت تکی یها گروههی بهه همهراه محاسهبه مالیهات•

ر امکهان اضهافه کهردن سهایر پرداختی هها عهالوه به)عیدی و تأثیر مالیات  ساالنه بر آن 

(دستمزد روزانه به پایه محاسبه عیدی و پاداش

ال بعد امکان خرید مرخوی به صورت تکی یا گروهی و انتقال باقی مانده مرخوی به س•

(فرمول خرید مرخوی قابل تعریف است)

یا یکجا به صورت سال به سال)امکان محاسبه سنوات پرسنل به صورت تکی یا گروهی •

انهه امکان اضافه کردن سایر پرداختی ها عالوه بر دسهتمزد روز( )در زمان تسویه حساب

(به پایه محاسبه سنوات

دی و پرداخهت عیه)امکان ثبت پرداخت م البات به پرسنل به صورت تکی یها گروههی •

(ارندپاداش، خرید مرخوی و سنوات به پرسنلی که همچنان در شرکت ادامه فعالیت د

می و چاپ فهرم رسه)امکان تسویه حساب پرسنلی که با شرکت ق ع همکاری کرده اند •

(جامع تسویه حساب امکان پذیر است

با حفظ تاریخچه و امکان  فعال سازی)امکان غیرفعال کردن پرسنل •

(مجدد یا حذف کامل اطالعات پرسنل از سیستم
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امکان حذف گروهی فیش حقوقی، عیدی و پاداش، خرید مرخوی، سهنوات و پرداخهت•

م البات

امکان تعریف انواع وام ها و پرداخت وام به پرسنل به همهراه محاسهبه مانهده وام هها بهه •

تفکیک و امکان تسویه زودتر از موعد وام

همان امکان تعریف انواع مساعده و پرداخت مساعده به پرسنل و کسر در فیش حقوقی•

ماه

افه و امکان تعریف انواع پاداش و جریمه و ثبت پاداش و جریمه نقدی به پرسهنل و اضه•

کسر در فیش حقوقی همان ماه

امکان ساخت خودکار فایل های تأمین اجتماعی•

شامل اطالعات حقوق، عیدی و پهاداش، خریهد )امکان ساخت خودکار فایل های مالیات •

...(مرخوی، سنوات و 

امکان ساخت خودکار فایل های تمامی بانک های عامل جهت واریز سهاده تر پرداختی هها •

به شماره حساب پرسنل

رداخهت امکان تعریف الگوهای سند حسابداری به تفکیک دوره اقالم فهیش حقهوقی و پ•

بهرای فهیش ( بهه چنهد روش متفهاوت)کننده حقوق و صدور سند حسابداری خودکهار 

(هزینه های حقوق)حقوقی پرسنل 

فرمول امکان افزایش خودکار دستمزد روزانه و سایر اقالم پرداختی به پرسنل بر اساس•

در انتقال اطالعات به سال بعد 

ودکهار پرسنل به همراه تشهخیص خ( پایه سنوات)امکان انجام افزایش دستمزد سنواتی •

پرسنلی که از افزایش سنواتی دوره قبل آن ها یک سال گذشته باشد

عالوه بهر ده هها گهزارش پرکهاربرد از پهیش سهاخته شهده در )امکان طراحی گزارشات •

(سیستم

حقوقیچاپ گروهی فیش •
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لیست بیمه به دو روش استانداردامکان چاپ •

امکان گزارش گیری از اطالعات وام ها و مانده آن ها•

...گزارش گروهی از عیدی و پاداش، خرید مرخوی، سنوات، پرداخت م البات و •

گزارش ریز مانده مرخوی پرسنل•

لیست هزینه های حقوق•

صورت تراز هزینه حقوق•

گزارش خالصه وضعیت بیمه•

گزارش درآمد مشمول مالیات ساالنه•

گزارش مالیات پرداخت شده ساالنه•

گزارش محاسبه مالیات ساالنه•

چاپ گروهی حکم کارگزینی•

پرسنل... لیست گروهی مساعده، پاداش، جریمه و •
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ر تعهداد ارقهام هه)امکان تعریف گروه اصلی، گروه فرعی و زیرگروه فرعی بهرای کاالهها •

(س ح در کدینگ کاال قابل تن یم است

امکان تعریف مشخوات کاال شامل کد کاال، نام، نهام التهین، واحهد کهاال، واحهد فرعهی•

کهاال، ، وضعیت(به همراه ضریب تبدیل جهت محاسبه خودکار مقدار اصلی کاال)متعدد 

...نوع کاال و 

ی ثابت و امکان دسته بندی کاالها به مواد اولیه، در جریان تولید، تولیدی، مورفی، دارای•

سایر

ودی امکان طبقه بندی کاالها از ن ر روش قیمت گذاری، نوع صدور سند حسابداری موج•

...و 

ف امکان تعریف اطالعات کامل طرف حساب ها به تفکیهک شهرکت یها اشهخات و تعریه•

اطالعات تکمیلی برای طرف حساب ها به دلخواه کاربر

امکان تعریف تعداد انبار نامحدود•

ه امکان تخویص کاالها به انبارها و تعریف حداقل موجودی، حهداکثر موجهودی و نق ه•

سفارش برای هر کاال در هر انبار

(ردیف، ستون، قفسه و آدرس تکمیلی)امکان آدرس دهی دقیق کاالها در هر انبار •

ریالی برای کاالها به تفکیک انبار-امکان ورود موجودی اول دوره مقداری•

، (زینههبه تفکیک مراکهز ه)امکان انجام سلسله مراتب کامل انبار شامل درخواست کاال •

خارجی بهه همهراه امکهان ثبهت /درخواست خرید کاال، رسید موقت، رسید خرید داخلی

برگشتی از عملیات این اسناد

ر صهورت امکان انجام عملیات کنترل کیفیت رسید موقت و تبدیل آن به رسید دائهم د•

تأیید

امکان ثبت رسید هزینه مستقیم برای کاالهایی که پس از خریداری وارد انبار•

نشده و مستقیم مورف و هزینه می شوند
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ن و امکان تعیین مراحل تأیید درخواست خرید کاال بهرای واحهدهای عملیهاتی گونهاگو•

اجرای سلسله مراتبی تا مرحله تأیید نهایی

، (دگیبا امکان تعیهین فوریهت رسهی)امکان ثبت عملیات مورف شامل درخواست کاال •

حواله مورف به همراه امکان ثبت برگشتی از عملیات این اسناد

د، دریافهت امکان ثبت عملیات تولید شامل ارسال کاال به تولیهد، برگشهت کهاال از تولیه•

کاالی تولید شده، برگشت کاالی تولید شده

یهل امکان ثبت عملیات امانی شامل دریافت کاالی امهانی، اسهترداد کهاالی امهانی، تحو•

کاالی امانی، پس گرفتن کاالی امانی

(اموال)امکان تحویل دارایی ثابت و ارتباط با ماژول دارایی ثابت •

روش و امکان ثبت عملیات کاالی ضایعاتی شامل تحویهل ضهایعات، رسهید ضهایعات، فه•

بازیافت ضایعات و رسید برگشت از ضایعات

(کسند ارسال مبدأ و دریافت مقود به تفکی)امکان جابه جایی کاال بین انبارها •

افهت امکان ثبت عملیات پروژه شامل ارسال کاال به پروژه، برگشهت کهاال از پهروژه، دری•

کاالی ساخته شده، برگشت کاالی ساخته شده

ورت امکان ثبت عملیات خروج از انبار کاالی فروش رفته و برگشت از فروش آن بهه صه•

فروشمستقل یا در ارتباط با ماژول 

اسهناد درتعیهین تقهدمامکان شماره گذاری اسناد به صورت خودکار به همهراه امکهان •

تاریخ یکسان

ه در بازه های امکان قیمت گذاری کاال به سه روش میانگین، الیفو، فایفو و شناسایی وی •

آنزمانی متفاوت به همراه امکان لغو 

در )امکان تعریف الگوی اسناد حسابداری بهرای انهواع اسهناد انبهار، تخوهیص کهدینگ•

و صدور سند حسابداری خودکار( سربرگ یا اقالم اسناد

موجودی هایامکان ارتباط با سیستم خزانه داری برای کنترل •

انبارهنگام ثبت اسناد ... ، تنخواه و صندوق

ریالی_انبار مقداری



اری ابزار قدرتمند برای انبارگردانی با امکان تعیهین تعهداد مراحهل شهمارش، شهرط گذ•

 بنهدی ریالی برای تعیین کاالهای نیازمند شمارش، شرط گذاری انبارها و طبقه-مقداری

...کاال و 

امکان چاپ تگ شمارش انبارگردانی با دو روش متفاوت بهه همهراه امکهان چهاپ تهگ •

سفید برای کاالهای تازه پیدا شده در انبارگردانی

ت ههای امکان صدور خودکار رسید اضافات یا حواله کسورات انبارگردانی بر اساس مغایر•

یافت شده در شمارش

، صهدور اسهناد موجهودی (متوقهف کهردن عملیهات مقهداری)امکان بستن سال مهالی •

پایان دوره به تفکیک انبار و انتقال خودکار موجودی کاال به سال بعد

امکان چاپ گروهی انواع اسناد انبار•

امکان تعیین س ح دسترسی کاربران به انبارها•

امکان محدود کردن دسترسی کاربران به عملیات ریالی•

ناد امکان مشاهده گردش صندوق، حساب بانکی، طرف حساب یا تنخواه دار در تمامی اس•

انبار

امکان درج پیوست در اسناد انبار•

نبهار امکان مرور کاردکس کاال در انبارهای گوناگون و رجوع به ردیف مربوطه در اسناد ا•

جهت ویرایش همزمان

اردکس گردش کهاال، کهگزارشات متنوع مقداری و ریالی، کلی یا به تفکیک انبار شامل •

...کاال، موجودی کاال، موجودی کاالی امانی، گزارش اسنادی و 

گزارش کاالها به تفکیک گروه اصلی، گروه فرعی و زیر گروه فرعی•

امکان گزارش حداقل موجودی، حداکثرموجودی و نق ه سفارش کاالها•

امکان گزارش گیری از کاالهای راکد•

موجودامکان گزارش گیری از کاالهای موقت •

ازعالوه بر ده ها گزارش پرکاربرد )طراحی گزارشات امکان •

(ساخته شده در سیستمپیش 

ریالی_انبار مقداری



ره امکان ثبت مشخوات کامل دارایی ها شامل پالک، شماره پالک قهدیم، عنهوان، شهما•

ماره کارت اموال، قیمت تمام شده، محل استقرار، وضعیت، مرکز هزینه، تاریخ سند، شه

...سند، تاریخ بهره برداری، نوع استهالک، نرخ استهالک، جمع دار، مسئول و 

امکان ثبت دارایی های اول دوره به همراه استهالک انباشته و تعداد ماه ههای مسهتهلک•

شده تاکنون

، امکان خرید دارایی به همراه درج تاریخ خرید، قیمت خرید، هزینه نوهب و راه انهدازی•

سایر هزینه ها و قیمت تمام شده

امکان دریافت دارایی از ماژول انبار بر اساس مشخوات دارایی ثابت تحویل شده•

امکان ساخت دارایی طی فرآیند پروژه•

امکان ثبت اجزای تشکیل دهنده دارایی ها•

امکان تعریف دارایی های کالن فاقهد پهالک کهه از تعهداد زیهادی دارایهی دارای پهالک •

تشکیل شده اند

امکان گروه بندی اموال در سه س ح طبقه دارایی، طبقه فرعی و زیرطبقه فرعی•

سهاس شروع از عدد خات یا سهاختن بهر ا)امکان پیشنهاد پالک دارایی توسط سیستم •

و یا به صورت دستی به دلخواه کاربر( طبقه بندی دارایی

قاط برای امکان ثبت نوع استهالک مستقیم، نزولی یا بدون استهالک به همراه ارزش اس•

دارایی ها

امکان تعریف برچسب های مختلف برای هر گروه دارایی در صورت نیاز•

(شناسنامه دارایی)امکان چاپ کارت دارایی •

(در سال جاری یا تمامی سال های مالی)امکان گزارش گیری از تاریخچه کامل دارایی •

ابزار قدرتمند محاسبه استهالک به دو روش مستقیم یا نزولی •

گزارش استهالک ریز دارایی ها یا به تفکیک طبقه دارایی•

(اموال)دارایی ثابت 



قاط، امکان انجام کلیه عملیات دارایی ها شامل افزایش قیمت، کاهش قیمت، فروش، اس•

، (امکهان تغییهر نهرخ و نهوع اسهتهالک و قیمهت دارایهی)اهدا، تعویض، ارزیابی مجهدد 

، (امکهان تغییهر جمهع دار، مسهئول، محهل اسهتقرار و مرکهز هزینهه)جابه جایی دارایهی

فاده ، اسهت(کسر درصد مشخص یا صفر شهدن کهل اسهتهالک)بالاستفاده شدن دارایی 

...مجدد دارایی، امکان خروج موقت و برگشت از خروج موقت و 

روع و امکان ثبت بیمه دارایی ها به همراه امکان درج نوع بیمه، نام نمایندگی، تهاریخ شه•

...پایان بیمه، مبل  بیمه و 

د، وضهعیت موجهو)امکان صورت برداری از دارایی ها و ت بیق آن ها با اطالعات سیسهتم •

(مفقود یا غیرقابل استفاده

امکان صدور اسناد حسابداری استهالک و عملیات دارایی ها•

امکان انتقال اطالعات دارایی ها بهه سهال بعهد و تن هیم خودکهار اطالعهات مربهوط بهه •

استهالک در سال جدید

بقهه امکان چاپ لیست دارایی ها به تفکیک جمع دار و مسئول، نوع و نرخ اسهتهالک، ط•

...دارایی، محل استقرار، مرکز هزینه و 

امکان گزارش گیری از عملیهات دارایهی ن یهر افهزایش یها کهاهش قیمهت، دارایی ههای •

...خریداری یا فروخته شده، دارایی های اسقاط شده و 

(اموال)دارایی ثابت 



امکان تعریف سهامداران به همراه اطالعات کامل شناسایی و مالی•

امکان تعیین تعداد کل سهام شرکت و ارزش اسمی هر سهم•

امکان تعیین تعدد سهام ابتدای دوره هر یک از سهامداران•

...امکان انجام عملیات سهام شامل استرداد، فروش، انتقال و •

بین سهامداران( سال قبل یا سال جاری)زیان ساالنه /امکان تسهیم سود•

امکان محاسبه سهام مؤثر هر فرد بر اساس آخرین تعداد سهام سههامدار یها بهر اسهاس•

میانگین موزون تعداد سهام در بازه های زمانی

امکان ارتباط با سیستم خزانه داری جهت تسویه حساب سهامداران•

امکان صدور خودکار اسناد حسابداری تمامی عملیات سهام•

امکان محاسبه تعداد سهام سهامداران در پایان سال و انتقال آن به سال مالی بعد•

یهک گزارشات متنوع شامل لیست سهامداران، سود سهامداران، سود سهامداران بهه تفک•

...بانک، عملیات سهامداران و 

 هامدیریت سهام تعاونی



امکان تعریف تعداد نامحدود فرمت چاپ چک و تخویص آن ها بهه حسهاب های بهانکی•
متفاوت

جههت)زمینه فرمت چهک وجود تواویر چک های تمامی بانک های معتبر به عنوان پس•
(سهولت در طراحی فرمت چاپ

امکان درج پرفراژ روی چک•
ر جهت جلهوگیری از اعمهال تغییهرات د)امکان درج عالئم در ابتدا و انتهای مبل  چک •

(مبل  چک
امکان درج مبل  و تاریخ به عدد و حروف و همچنین درج روز هفته بر روی چک•
امکان درج نام دریافت کننده چک و شرس بابت، هنگام صدور چک•
امکان چاپ نوشته های ثابت دلخواه روی چک•
رنگ و جهت کلیه نوشته های ، Bold  ،Italic ،Underlineاندازه،)امکان تعیین فونت •

(روی چک
امکان ارتباط با خزانه داری برای چاپ چک های پرداختی و یا کار به صورت مستقل•
امکان ثبت مشخوات چک ها و گزارش گیری از چک های صادر شده•
...(سوزنی، لیزری و )هماهنگی کامل با انواع چاپگر •

چاپ چک


