نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

درباره نرم افــزار
رسـیدگی بـه محاسـبات مالـی در کسـبوکارهای کوچـک و بـزرگ بـه دلیـل
حساسـیت مدیریـت منابـع مالـی ،امـری هزینهبـردار اسـت .نرمافزارهـای
حسـابداری بـا ارائـه فضایی دقیـق و منظم برای انجـام امور تخصصی محاسـبات
مالـی نه تنها در کاهش هزینههای نیروی انسـانی و بهـرهوری در زمان تاثیرگذارند
بلکـه بـا ارائـه اطالعـات دقیـق و درسـت در برنامهریـزی بـرای رسـیدن بـه سـود
دلخواه بسـیار راهگشـا هسـتند .نرم افـزار حسـابداری رؤیا فضایی ایمـن ،دلخواه
و مطمئـن برای کسـبوکار شـما ارائـه میدهد و بـا اسـتفاده از آن مراحل زمانبر
محاسـبات مالـی ،ثبـت سـند و اطالعـات آن بـه صـورت جداگانـه ،گزارشگیـری
دلخـواه از داده هـا بـرای شـما آسـان می شـود .در ادامه بیشـتر بـه امکانات این
برنامـه میپردازیـم.

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

امکانات نرم افزار
مدیریت مالی
و ثبت اسناد
ثبت اطالعات سند به تفکیک

امـکان مرتبسـازی اسـناد حسـابداری بـر اسـاس تاریـخ

سند

امکان درج ردیف یا ردیفهایی از یک سند در سند دیگر

امکان ثبت سند لحظهای و تبدیل آن به سند دائم
قطعی کردن سندهای موقت و بالعکس

دارای جستجوی شرطی اسناد حسابداری

امـکان تعریـف کدهـای حسـابداری بـه صـورت گروههـای

دلخـواه و اخـذ گـزارش از گروههـای مـورد نظـر

امنیت و امکان تعریف
سطوح دسترسی
امکان تعریف کاربران متعدد برای دسترسی به برنامه با نام

کاربری و کلمه عبور برای هر کدام

قطعی کردن اسناد در سطوح مدیریت و ریاست حسابداری

امکان تعریف شرکت و سال مالی
امـکان تغییر کد حسـابداری در اسـناد دلخـواه از یک کد
ثبت شـده بـه کد انتخاب شـده توسـط کاربر
دارای امکان اسکن ضمائم اسناد
امـکان تعریـف کدینـگ دلخواه در  ۴سـطح (گـروه ،کل،
معیـن و تفضیلی)
دارای انواع ترازهای آزمایشی  2 ، 4و  6ستون
امکان حذف کلیه اسناد و کدینگ توسط مدیر

پیوستگی در ارائه
گزارشات منظم مالی
امـکان اخـذ کلیـه گزارشـات مـورد نیـاز حسـابداران در

فرمـت از پیـش تعریـف شـده و یـا قابـل تعریـف

جستجوی اسناد بر اساس اطالعات درج شده در سند

تعریف دسترسیهای متنوع برای کاربران جهت دسترسی به

امکان گزارشگیری مرتب از حسابها

امکان کنترل اسناد حسابداری در دو سطح جهت استفاده

چاپ گروهی و پیوسته اسناد

قسمتهای مختلف برنامه
رئیس و مدیر مالی

امکان ارسـال خروجی گزارشـات در فرمت های xml - rtf

mdb - pdf - excel - HTML

کاربر پسند بودن
برنامه
تغییر سایز قلم و رنگ گزارشات به انتخاب کاربر
تغییر شکل ظاهری برنامه به انتخاب کاربر

امکان نصب بر روی ویندوزهای 7 - 8 - 8.1 - 10 - 11
دارای قفل سختافزاری USB

امـکان تعییـن پشـتیبانگیری بـه صـورت دسـتی و خودکار

بـه هنـگام خـروج از برنامه

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

مرتبسازی گزارشات بر اساس یک یا چند فیلد

امکان دستهبندی حسابها به صورت درختی
تهیه انواع نمودارهای مقایسهای

تحلیل دفترها در چند سطح مختلف

امکان گزارشگیری دفاتر درآمد و هزینه ویژه مشاغل

امکان تبدیل دیتابیس اکسل دارایی و تبدیل به سند
تعریف سود ،سرمایهگذاری و هزینه

info@sinapardazesh.ir

021-88806888

www.sinapardazesh.ir
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