نرم افــزار حســابداری شــــــــرکتی

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

درباره نرم افــزار
بــا توجــه بــه قانــون تجــارت ایــران ،ضــروری اســت مدیریــت امــور مالــی
یــک کســبوکار بــه صــورت یکپارچــه و در قالــب یــک برنامــه صــورت بگیــرد.
در کنــار ضــرورت قانونــی ،وجــود یــک نرمافــزار در انــواع شــرکتهای کوچــک،
خدماتــی ،تولیــدی و بازرگانــی میتوانــد عــاوه بــر پاســخگویی بــه نیازهایــی از
قبیــل حســابداری و رســیدگی بــه امــور مالــی ،موجبــات رشــد و ســودآوری هرچــه
بیشــتر را فراهــم آورد .نرمافــزار غــزال شــرکتی بــا مدیریــت فرآیندهــای مالــی و
اداری ،گزارشگیــری آســان بــه همــراه قابلیــت جســتجو در تمامــی بخشهــا و
در دســترس بــودن اطالعــات و در نهایــت کاربرپســند و منعطــف بــودن ،مخصــوص
پاس ـخگویی بــه نیازهــای کس ـبوکارهای کوچــک ،متوســط و بــزرگ طراحــی شــده
اســت .در ادامــه بیشــتر بــه ویژگیهــای ایــن نرمافــزار خواهیــم پرداخــت.

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

امکانات نرم افزار
تنظیم گزارشات و
صدور آسان فاکتورها

مدیریت
امور مالی
امکان تعریف حسابهای بانکی و دسترسی آسان به گردش

دریافت گزارشهای متنوع از حساب مشتریان و فاکتورهای

امکان ثبت چکهای دریافتی از (اشخاص ،درآمدها و

امکان تهیه گزارش فروش روزانه

امکان ثبت و صدور چک ازحسابهای تعریف شده در برنامه

امکان تعریف و طراحی انواع لیست از گزارشهای دلخواه

حسابها

حسابهای دیگر)

صادره

جستجوی آسان در تمامی بخشها

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

امکان اعمال تخفیف برای هر خرید و تخفیف کلی برای

استفاده آسان از برنامه بدون نیاز به اطالعات حسابداری

امکان گزارشگیری از تمامی قسمتهای برنامه و تهیه فایل

امکان تعیین مالیات و عوارض به صورت جداگانه برای گروههای

امکان تهیه گزارش از گردش حساب صندوقها

امکان تعریف و طراحی سندهای چاپی به دلخواه کاربر

امکان صدور فاکتورهای فروش ،خرید و پیش فاکتور

حسابهای دیگر

توانایی ایجاد سند آزاد و چاپ سند موردنظر
مختلف

مشخص کردن سود شرکت از فروش

انعطافپذیری و
کاربری آسان برنامه

یک فاکتور

اکسل از آن

امکان تهیه گزارش از دفتر هزینه و درآمد (در نسخه مشاغل)
امکان چاپ لیست از فاکتورها ،پیشفاکتورها

جستجوی سریع و هوشمند از لیست مشتریان

محاسبه مالیات و عوارض به صورت خودکار در هنگام صدور

فاکتور

مشاهده سود ناخالص هر فاکتور در هنگام صدور آن

امکان تعریف کاربران به تعداد نامحدود (در نسخه شبکه)

امکان چاپ پارامترهای قابل چاپ بر روی فاکتورهای از قبل

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

امکان دستهبندی فاکتورها

امکان تعریف و ثبت کلیه حسابهای بانکی بدهکاران،

امکان چاپ فاکتور و پیش فاکتور در فرمهای طراحی شده

همراه با قفل سخت افزاری

همراه با امکانات سیناپک و تقویم شمسی

بستانکاران ،هزینه ها ،درآمدها ،صندوقها و اطالعات اشخاص به
صورت کامال ساده و آسان

امکان جستجو و گزارشگیری ساده و پیشرفته در قسمتهای

مختلف اسناد و حسابها

تفکیک اسناد به صورت سند دریافت ،پرداخت ،هزینه ،درآمد،

برداشت از حساب ،واریز به حساب همراه با چاپ سند
ثبت سند افتتاحیه

ارتباط مستقیم با نرمافزارهای صدور فاکتور و حسابداری محض

امکان تعریف کاربران با دسترسی متفاوت و کلمه عبور برای

ورود به برنامه

قابلیت پشتیبانگیری خودکار و دستی برای حفظ اطالعات ثبت

شده

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

چاپ شده

ثبت فاکتور و پیش فاکتور به نام واسطه فروش (بازاریاب)
امکان صدور فاکتور فروش از پیش فاکتور
محاسبه سود ناخالص فاکتورها

info@sinapardazesh.ir

021-88806888

www.sinapardazesh.ir
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