نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

درباره نرم افــزار
پیــش از ایــن برنامــهای جامــع بــرای ثبــت گــردش نقدینگــی ،ضبــط
مطالبــات ،برنامهریــزی ،گزارشگیــری از اســناد و رســیدگی بــه عملیــات
بانکــی وجــود نداشــت .نرمافــزار خزانــهداری ،برنامــهای جامــع ،ســریع و
کارآمــد در جهــت رســیدگی بــه همــه امــور مربــوط بــه حــوزهی دریافــت
و پرداخـ ِ
ـت کســبوکار شماســت .نرمافــزار خزانــهداری ســیناپردازش بــرای
ســازماندهی پویــای اطالعــات ،ثبــت و چــاپ چــک ،رســیدهای بانکــی،
ســفته و بــرات ،فرمهــای ســاتنا و پایــا ،فیشهــای بانکــی و در یــک کالم
مدیریــت مالــی کســبوکار شــما برنامــهای کاربــردی ارائــه میدهــد .در
ادامــه بیشــتر بــه امکانــات ایــن برنامــه میپردازیــم
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امکانات نرم افزار
رسیدگی به
عملیات بانکی
امکان چاپ برات ،سفته و فرمهای پایا و ساتنا
امکان چاپ فیشهای بانکی
امکان چاپ دستور پرداخت و رسیدهای مربوطه
امکان چاپ با انواع چاپگرهای سوزنی ،لیزری و جوهر افشان
امکان چاپ چکها به صورت دستهای
درج خودکار تاریخ به عدد و حروف ،مبلغ به حروف و پرفراژ
امکان جداسازی هر سه رقم مبلغ روی چک به عدد
امکان جداسازی اعداد روز ،ماه و سال در تاریخ به عدد
امکان درج خودکار روزهای هفته بر روی چک یا رسید آن
درج مبلغ معادل چک به تومان به صورت خودکار و دلخواه
امکان تغییر قلم (نوع ،رنگ ،اندازه) در کلیه پارامترهای چاپی
امکان درج تاریخ به حروف با دو یا چهار رقم به صورت
خودکار
امکان چاپ یا عدم چاپ کلیه پارامترهای چاپی بر روی چک
تعیین ورود چک داخل چاپگر از راست ،چپ یا وسط ،به
صورت افقی یا عمودی
امکان درج سه متن ثابت و دو متن متغیر بر روی چک

آگاهی از موجودی حسابها در هنگام صدور چک دارای فرم
مغایرتگیری از حسابهای بانکی
امکان چاپ بارکد بر روی چک یا رسید آن
امکان تعریف حسابهای مختلف (جاری ،پس انداز،
قرضالحسنه و  )...در سیستم
دارای پیغام هشدار هنگامی که  5برگ یا کمتر از برگهای
دستهچک باقی مانده است
دارای پیغام هشدار در هنگام صدور آخرین برگهی دستهچک
دارای جدول نمایش رکوردهای ثبت شده در فرم صدور چک
در بازه زمانی دلخواه
امکان اسکن چکهای صادره و دریافتی و ذخیره آنها
امکان استفاده از چاپ چک آزاد بدون نیاز به تعریف حساب
امکان واگذاری و پاس چند چک به صورت گروهی
امکان صدور رسید چک و دستور پرداخت و تأییدیهی چک با
اختصاص شماره سریال به هرکدام
دارای برنامه رأسگیری از چکهای مدتدار دریافتی یا صادره
امکان صدور انواع چکهای تضمینی با تاریخ و بدون تاریخ

تهیه گزارشات
جـــــامع

مدیریت مالی
امکان ثبت و کنترل اسناد دریافتی و پرداختی
امکان پیوست نمودن اسناد و فایلهای مورد نیاز به هر
فیش دریافت و پرداخت
امکان چاپ رسیدهای دریافت و پرداخت بانکی
امکان تعریف صندوقها ،بانکها و تنخواهها
دارای ثبت مشخصات مشتریان همراه با امکان تهیه گردش
حساب هر کدام

امکان تهیه گزارش روزانه مدیریتی بر اساس همه حسابهای
بانکی
امکان ارسال لیستهای گزارشگیری به اکسل
گزارش و چاپ از لیست چکهای صادره و دریافتی
تفکیک نمایش وضعیت چکها (در حال صدور ،درجریان
وصول ،پاس شده ،برگشتی و باطل شده) در جداول گزارشگیری
با رنگهای مختلف
امکان ارسال لیست گزارش بر روی  wordبا الگوهای دلخواه
دارای برنامه یادآور جهت نمایش چکهای صادره و دریافتی
در بازه زمانی دلخواه
امکان آگاهی و تهیه گزارش از موجودی حسابها پس از
وصول
امکان تعریف الگوهای چاپی مختلف و دلخواه برای چاپ
لیست های گزارشگیری
امکان نصب بر روی ویندوزهای 7 - 8 - 8.1 - 10 - 11
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