نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

درباره نرم افــزار
جایــگاه چــک در پرداخــت وجــوه میــان شــرکتها ،ســازمانها و اشــخاص
بــر کســی پوشــیده نیســت .شــرط وجــود امنیــت و حساســیت نوشــته شــدن
درســت پارامترهــای چــک و لــزوم وجــود نظــم در ثبــت اطالعــات حســابها و
چکهــا همگــی وجــود نــرم افــزاری در ایــن زمینــه را ضــروری مــی کننــد .بــــه
عـــاوه بــه خاطــــر ســپردن سررســــید چــک ،در نظــــر گرفتــن موجــودی
حســــاب هایبانکــــی ،یــــادآور شــــدن موعــــد پرداخــــت چــــک از دیگــر
ملزومــات دنیــای جدیــد محســوب مــی شــوند.
نــرم افــزار چــک چــاپ بــا امکاناتــی نویــن در پــی پاســخگویی بــه ایــن
نیازهاســت کــه در ادامــه بــه برخــی از امکانــات ایــن نــرم افــزار مــی پردازیــم.
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امکانات نرم افزار
ثبت و چاپ
چک های بانکی
چـاپ تمامـی چکهـای بانکی و سـازگار بـا کلیـه چاپگرهای

امــکان چــاپ یــا عــدم چــاپ کلیــه پارامترهــای چاپــی

بــرروی چــک یــا رســید آن

قابـل تعریـف در ویندوز

امــکان تعریــف کاراکترهــای دلخــواه جداکننــده بــرای

امکان چاپ رسید چک به فرمت دلخواه

تاریــخ و مبالــغ عــددی

امکان چاپ بر روی فیش های بانکی ،فرم ساتنا و پایا

درج خـودکار سـریال چـک ،تاریـخ ،مبلـغ بـه حـروف و مبلـغ

امــکان جــدا ســازی ســه رقــم ســه رقــم مبلــغ بــه عــدد

امکان درج روزهای هفته بر روی چک یا رسید آن

چــاپ معــادل مبلــغ چــک بــه تومــان بــه صــورت

امـکان تغییـر قلـم (نـوع ،رنـگ ،انـدازه) در کلیـه پارامترهای

امــکان خــط زدن عبــارت حوالــه کــرد بــا کاراکترهــای

بــا کاراکتــر دلخــواه

پرفراژ

خــودکار و در صــورت نیــاز

دارای چهار متن دلخواه برای درج بر روی چک

دلخــواه و در صــورت نیــاز

چاپی

تعریــف پارامتــر ســال در تاریــخ بــه حــروف و عــدد بــا دو

امکان تعریف طول و عرض چک در هر شیوه

یــا چهــار رقــم بــه صــورت خــودکار

تعیین ورود چک داخل چاپگر از راست ،چپ یا وسط

امـکان چـاپ بـر روی چـک و رسـید چک بـه صـورت افقی یا

امــکان دانلــود شــیوه هــای جدیــد چــک توســط کاربــر

امــکان بســتن ابتــدا و انتهــای مبلــغ بــه عــدد و حــروف

امــکان درج ســه متــن ثابــت و دو متــن متغیــر بــرروی

بــدون نیــاز بــا واحــد پشــتیبانی

عمودی

چــک

و پرفــراژ و متــن در وجــه بــا کاراکترهــای دلخــواه و بصــورت
پیوســته

امــکان جــا بــه جایــی مطالــب و عناویــن چاپــی چــک

توســط مــاوس و صفحــه کلیــد در تنظیمــات

تهیه گزارشات
جـــــامع
دارای فرم مغایرت گیری از حساب های بانکی

امکان تهیه گزارش و چاپ لیست چکهای صادره

امــکان تعریــف حســابهای مختلــف (جــاری ،پــس انــداز،

دارای بانــک اطالعاتــی  SQL Serverبــا امــکان جســتجو

امــکان ثبــت چــک هــای دریافتــی از مشــتری بــا امــکان

مرتــب ســازی مطالــب منــدرج در جــدول گزارشــات بــر

اگاهــی از موجــودی حســابهای بانکــی در زمــان صــدور

امــکان اســکن چکهــای صــادره و دریافتــی و ذخیــره

در تمامــی قســمتهای برنامــه

قــرض الحســنه)

اســاس عناویــن

تفکیــک وضعیــت آنهــا

آنهــا در بانــک اطالعاتــی بــه صــورت خــودکار

چــک

دارای پیغــام هشــدار جهــت یــادآوری در بخشهــای

مختلــف برنامــه

کاربر پسند
بودن برنامه
امــکان بــاز شــدن صفحــه بانــک مربوطــه جهــت ثبــت

امــکان تعریــف چنــد کاربــر بــرای اســتفاده از برنامــه بــا

امــکان تعریــف رمــز ورود بــه برنامــه جهــت بــاال بــردن

امکان نصب بر روی ویندوزهای 7 - 8 - 8.1 - 10 - 11

چکهــای صیــادی تنهــا بــا یــک کلیــک
امنیــت اســتفاده از آن

امــکان پشــتیبان گیــری خــودکار و دســتی بــرای حفــظ

اطالعــات وارد شــده
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دسترســی خــاص بــرای هــر کــدام (در نســخه شــبکه)
پشتیبانی رایگان به مدت یک سال
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