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نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

درباره نرم افــزار
نرمافــزار زر غــزال بــا توجــه بــه نیازهــای خــاص صنــف طــا و جواهــر و
سکهفروشـیها طراحــی شــده اســت .نیازهــای کلـیای از قبیــل حســابداری کامــل،
ارائــه ترازهــای مالــی و تهیــه گزارشــات جامــع و همچنیــن نیازهــای خاصــی از قبیــل
ثبــت و صــدور فاکتــور بــه صــورت دقیــق و محاســبهی مالیــات و عــوارض بــه صورت
اختصاصــی مخصــوص ایــن صنــف طراحــی شــده اســت .مجموعــهی امکانــات
ارائــه شــده در ایــن نرمافــزار مدیریــت مالــی کس ـبوکار طــا و جواهرفروشــان را
بــه آســانی مهیــا کــرده اســت .از ویژگیهــای ممتــاز ایــن نرمافــزار کاربــری آســان
و حســابداری امــور مالــی بــدون دانــش اختصاصــی حســابداری اســت .در ادامــه
بــه قابلیتهــای ایــن نرمافــزار اشــاره خواهیــم کــرد.

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

امکانات نرم افزار
انعطافپذیری و
کاربری آسان برنامه

ثبت و مدیریت
امور مالی
استفاده آسان از برنامه بدون نیاز به اطالعات حسابداری

امکان تعریف کاربران به تعداد نامحدود (در نسخه شبکه)

امـکان تعریـف حسـابهای بانکـی و دسترسـی آسـان بـه

همراه با قفل سخت افزاری
امکان نصب بر روی ویندوزهای 7 - 8 - 8.1 - 10 - 11

گـردش حسـابها

همراه با امکانات سیناپک و تقویم شمسی

تعریف مشخصات فروشنده

امـکان تعریـف و ثبـت کلیـه حسـابهای بانکـی بدهـکاران،

تعریف کاال در اطالعات اولیه
ثبت کاال با استفاده از بارکدخوان

بسـتانکاران ،هزینه هـا ،درآمدها ،صندوق ها و اطالعات اشـخاص به

امـکان تعییـن مالیـات و عـوارض به صـورت جداگانـه برای

صـورت کاملا سـاده و آسـان
امکان جسـتجو و گزارشگیری سـاده و پیشـرفته در قسـمتهای

گروههـای مختلـف

مختلف اسـناد و حسـاب ها

امکان نگهداری موجودی و اطالعات مشتریان
امـکان ثبـت چ کهـای دریافتـی از (اشـخاص ،درآمدهـا و

تفکیک اسـناد به صورت سـند دریافـت ،پرداخت ،هزینـه ،درآمد،
برداشـت از حسـاب ،واریز به حسـاب همراه با چاپ سـند

حسـابهای دیگـر)
امـکان ثبـت و صـدور چـک ازحسـابهای تعریف شـده در

ثبت سند افتتاحیه

برنامـه و پرداخـت به اشـخاص ،حسـابهای بانکـی ،صندوق،

ارتباط مستقیم با نرمافزارهای صدور فاکتور و حسابداری محض

هزینـه و یـا حسـابهای دیگر

امـکان تعریـف کاربـران بـا دسترسـی متفـاوت و کلمه عبـور برای
ورود بـه برنامه

توانایی ایجاد سند آزاد و چاپ سند موردنظر
امکان تعریف و طراحی سندهای چاپی به دلخواه کاربر

قابلیـت پشـتیبانگیری خـودکار و دسـتی برای حفـظ اطالعات
ثبت شـده

تنظیم گزارشات و
صدور آسان فاکتورها
دریافت گزارشهای متنوع از حسـاب مشـتریان و فاکتورهای
صادره
امکان تهیه گزارش فروش روزانه
امکان تعریف و طراحی انواع لیست از گزارشهای دلخواه
ارسال خروجی گزارشها به اکسل
امـکان اعمـال تخفیـف بـرای هـر کاالی خریـداری شـده و
تخفیـف کلـی بـرای یـک فاکتـور
امکان اضافه کردن هزینه ارسال
امـکان گزارشگیـری از تمامـی قسـم تهای برنامـه و تهیـه
فایـل اکسـل از آن
امکان تهیه گزارش از گردش حساب صندوقها
امکان تهیه گزارش از دفتر هزینه و درآمد (در نسخه مشاغل)

امکان چاپ لیست از فاکتورها ،پی شفاکتورها
جسـتجوی سـریع و هوشـمند از لیسـت مشـتریان و کاالها
در هنـگام صـدور فاکتور
محاسـبه مالیـات و عـوارض بـه صـورت خـودکار در هنـگام
صـدور فاکتـور
امکان درج تخفیف در هر ردیف کاال و یا در پایین فاکتور
مشاهده سود ناخالص هر فاکتور در هنگام صدور آن
امـکان چـاپ پارامترهـای قابـل چـاپ بـر روی فاکتورهای از
قبـل چاپ شـده
امکان دست هبندی فاکتورها
ثبـت فاکتـور و پیـش فاکتـور بـه نـام واسـطه فـروش
(بازاریـاب)

امکان صدور فاکتورهای فروش ،خرید و پیش فاکتور

امکان چاپ فاکتور و پیش فاکتور در فرمهای طراحی شده

امکان صدور فاکتور فروش از پیش فاکتور

محاسبه سود ناخالص فاکتورها

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

info@sinapardazesh.ir

021-88806888

www.sinapardazesh.ir
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