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ـــی  ـــت مال ـــور ســـادگی و ســـرعت در مدیری در بیشـــتر کســـب وکارها دو فاکت

نقشـــی کلیـــدی بـــازی می کنـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر ممکـــن اســـت نیـــــازی 

بـــــه نــرم افزارهـــــای پیشـــــرفته حســـــابداری احســـــاس نشود و یــا تحــت 

شـــــرایطی امـــکان اســـــتخدام نیـــــروی انســـــانی متخصـــــص، هزینــه بـــــردار 

باشـــــد. نــرم افـــــزار حســـــابداری آســـــان بـــــا محیـــــط کاری ســـــاده بـــــه 

گونــه ای طراحــی شــده اســت تــا شــما بتوانیــد بــدون نیــاز بــه دانــش 

حســـــابداری بـــــه راحتــی تمامــی اســـــناد مالــی خـــــود را ثبــت نمــوده و 

گـــــزارش دقیـــــق از بدهـــــکاری و بســـــتانکاری اشـــخاص دریافـــت کنیـــد.

درباره نرم افــزار



مدیریت مالی
و ثبت اطالعات

ارائه گزارشات 
مــــــــالی

امنیت و سهولت در 
استفاده از برنامه

مورد تأیید دارایی

پشـتیبان گیری از پایـگاه داده در هنـگام خـروج از برنامـه و 

یـا بـه صورت دسـتی

دارای قفل سخت افزاری

امکان اختصاص کلمه عبور برای امنیت برنامه

امکان استفاده در شبکه )در نسخه شبکه(

امکان تعریف کاربر )در نسخه شبکه(

امـکان تعریف سـطوح دسترسـی برای قسـمت های مختلف 

برنامه )در نسـخه شبکه(

همراه با کارت آموزش رایگان 

امکانـات جانبـی  و سـایر  تلفـن  دفتـر  از  اسـتفاده  امـکان 

پک سـینا

گزارش گیری از گردش درآمد و هزینه

گزارش گیـری از گـردش حسـاب های مشـتریان، صنـدوق و 

بانک هـا در بـازه زمانـی دلخـواه

امکان گزارش گیری از فاکتورهای خرید و فروش

دارای گزارش مانده حسـاب مشـتریان بدهکار و بسـتانکار و 

یا تسـویه حسـاب شده

امکان تهیه گزارش از فروش فروشندگان و ویزیتورها

امکان گزارش گیری از فاکتورهای باطله و تسویه نشده

امکان ثبت فاکتورهای خرید، مرجوعی و برگشت از خرید 

امکان ثبت چک های دریافتی از مشتریان

امـکان مشـاهده سـود فاکتـور در هنگام صـدور و یـا در بازه ی 

زمانـی دلخواه

امـکان تسـویه فاکتورهـای خریـد و فـروش به صـورت نقدی، 

پـوز، حوالـه و یـا چک

امکان ثبت سند صندوق و بانک و غیره

امـکان مشـاهده موجـودی کاال در هر زمـان و در هنگام صدور 

فاکتور

امـکان اختصـاص پورسـانت به فروشـنده در هر فاکتـور همراه 

بـا گزارش گیـری در بازه زمانـی دلخواه

امکان صدور و چاپ فاکتورها با فرمت مورد تأیید دارایی

امکان صدور چک و تهیه گزارش از چک های صادره

امکان استفاده از بارکدخوان در هنگام ثبت فاکتور

امـکان ثبـت فاکتـور با شـماره های تفکیک شـده بـرای چند 

یرمجموعه ز

امکان ثبت پیش فاکتور همراه با گزارش گیری از آن ها

امـکان طراحـی شـیوه های دلخـواه چاپـی بـرای فاکتورهای 

خریـد و فروش

امکان مشاهده گردش کاالهای انبار و کاردکس کاال

امکان اسـکن مـدارک واریـزی و فاکتور امضا شـده به عنوان 

ضمیمه برای هـر فاکتور

امکان رأس گیری از چک های صادره

امکان چاپ چک و استفاده از برنامه چک چاپ

امکان ترازگیری در سطوح مختلف

امکان تهیه گزارش دفتر هزینه و درآمد

امکان استفاده از فاکتورهای مخصوص اصناف 

امکانات نرم افزار
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