نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

درباره نرم افــزار
نـــرم افـــزار غـــزال فروشـــگاهی متناســـب بـــا نیـــاز فروشـــگاهها بـــرای
حسابرســـی بـــه فرآیندهـــای مالـــی ،ثبـــت اطالعـــات کاال و طبقهبنـــدی دادههـــا،
رســـیدگی بـــه امـــور انبـــار و انبارگردانـــی ،ســـرعت بـــاال در رســـیدگی بـــه امـــور
صن ــدوق ،ثب ــت و ص ــدور ان ــواع فاکت ــور و س ــایر بخشه ــای دریاف ــت و پرداخ ــت
و خری ــد و ف ــروش طراح ــی ش ــده اس ــت .کارب ــری آس ــان برنام ــه ب ــدون نی ــاز ب ــه
دانـــش تخصصـــی حســـابداری ،ســـرعت بـــاال و اجـــرای بـــدون خطـــای نرمافـــزار،
ثبـــت انـــواع گـــزارش و ســـازگاری نرمافـــزار بـــا انـــواع ســـختافزارهای مـــورد
نی ــاز در ام ــور فروش ــگاهی همگ ــی از امتی ــازات نرماف ــراز غ ــزال ش ــرکتی محس ــوب
میشـــود .در ادامـــه بیشـــتر بـــه ویژگیهـــای ایـــن نرمافـــزار میپردازیـــم.
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امکانات نرم افزار
ثبت و مدیریت
فرآیندهای مالی
تعریف کاال در اطالعات اولیه

ثبت کاال با استفاده از بارکدخوان

امکان مشاهده گردش کاالهای انبار و کاردکس کاال
امکان ثبت چکهای دریافتی از مشتریان

تنظیم گزارشات مالی
و چاپ و صدور فاکتور
گزارشگیری از گردش درآمد و هزینه

گزارشگیری از گردش حسابهای مشتریان ،صندوق و بانکها در

هر بازه زمانی

دارای گزارش مانده حساب مشتریان بدهکار و بستانکار و یا تسویه

امکان صدور چک و تهیه گزارش از چکهای صادره

امکان تهیه گزارش از فروش فروشندگان و ویزیتورها

امکان تعریف حسابهای بانکی و دسترسی آسان به گردش

امکان ثبت فاکتور با شماره های تفکیک شده برای چند زیرمجموعه

امکان ثبت سند صندوق و بانک و ...
حسابها

تعریف مشخصات فروشنده

امکان تعیین مالیات و عوارض به صورت جداگانه برای گروههای

مختلف

امکان ثبت اطالعات مشتریان

امکان ثبت چکهای دریافتی از (اشخاص ،درآمدها و حسابهای

دیگر)

امکان ثبت و صدور چک ازحسابهای تعریف شده در برنامه

و پرداخت به اشخاص ،حسابهای بانکی ،صندوق ،هزینه و یا
حسابهای دیگر

توانایی ایجاد سند آزاد و چاپ سند موردنظر

امکان تعریف و طراحی سندهای چاپی به دلخواه کاربر

کاربرپسند بودن و
نظم دقیق برنامه
پشتیبانگیری از پایگاه داده در هنگام خروج از برنامه و یا به

صورت دستی

همراه با کارت آموزش رایگان

امکان استفاده از دفتر تلفن و امکانات جانبی سیناپک
دارای قفل سخت افزاری

امکان اختصاص کلمه عبور برای امنیت برنامه
امکان استفاده در شبکه (در نسخه شبکه)
امکان تعریف کاربر (در نسخه شبکه)

امکان تعریف سطوح دسترسی برای قسمتهای مختلف برنامه

(در نسخه شبکه)

امکان نصب بر روی ویندوزهای 7 - 8 - 8.1 - 10 - 11
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امکان استفاده از بارکدخوان در هنگام ثبت فاکتور

امکان ثبت پیش فاکتور همراه با گزارشگیری از آنها

امکان طراحی شیوههای دلخواه چاپی برای فاکتورهای خرید و

فروش

امکان گزارشگیری از فاکتورهای باطله و تسویه نشده

امکان گزارشگیری از فاکتورهای خرید و فروش ،برگشت از خرید

و فروش

امکان مشاهده موجودی کاال در هر زمان و در هنـگام صدور فاکتـور
امکان اختصاص پورسانت به فروشنده در هر فاکتور

امکان ثبت فاکتورهای خرید ،مرجوعی و برگشت از خرید

امکان صدور و چاپ فاکتورهای با فرمت و مورد تایید دارایی
امکان صدور و چاپ فاکتورهای معمولی

امکان اسکن مدارک واریزی و فاکتور امضا شده به عنوان ضمیمه

برای هر فاکتور

امکان مشاهده سود فاکتور در هنگام صدور و یا در بازه زمانی

دلخواه

امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش به صورت نقدی ،پوز ،حواله

و یا چک

info@sinapardazesh.ir

021-88806888

www.sinapardazesh.ir
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