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سیناپردازش در یک نگاه
شــــرکت نرم افــــزاری ســــیناپردازش فعالیــــت خــــود را از ســــال۱۳۷۶ بــا 
طراحــــی و تولیــــد نرم افزارهــــای حســــابداری، نــــرم افزارهــــای صــدور و 

چــــاِپ چــــک )چــــک چــــاپ( و  . . . شــــروع نمــود. 

ایــن شــرکت همــواره از پیشــگامان تولیــد در صنعــت نرم افــزار بشــمار 

مــــیرود و بــــا دریافــــت تاییــــد فنــــی از سازمان رســــانه هــــای دیجیتــال 

بــــه یکــــی از تولیدکننــــدگان اســــتاندارد نرم افزارهای حسابداری، اداری، 

مالی و غیره بــــدل گشــــته اســــت.

شــــرکت ســیناپــــردازش توانســــته بــــا بهــــره گیــری از تکنولــــوژی برنامــه 

نویســــی روز دنیــــا، محصــــوالت خــــود را بــــا کیفیــــت بــــاال و امکانــــات 

فــراوان و کاربــرپسند )user friendly( تولیــد نمــوده و بــا دایــر نمــودن 

نمایندگــــی فعــــال درسراســــر کشــــور، محصــــوالت خــــود را در تهــــران و 

ســــایر شــــهرها ارائــــه نمایــد. 

ــه ی  ــا ارائ ــرده و ب ــت نک ــه عرضــه محصــوالت قناع ــا ب ــرکت تنه ــن ش ای

پشــتیبانی و ارتبــاط مســتمر و پویــا بــا مشــتری، محصــوالت و خدمــات 

ــد.  ــه روز مــی کن ــا درخواســت مشــتری ب خــود رو متناســب ب

در ادامــه بــه نــرم افزارهــای ایــن شــرکت در ســه گــروه نــرم افزارهــای 

مدیریــت مالــی، نــرم افزارهــای اداری و نــرم افزارهــای اصنــاف بــه صــورت 

ــرد.  ــم ک ــه اشــاره خواهی جداگان



درباره نرم افزار غزال
صــدور فاکتــور در معامــات تجــاری حکــم ســندی قانونــی 

را دارد. همچنیــن بــر اســاس اعــام وزارت دارایــی فاکتــور 

ــی دارد،  ــت قانون ــه وجاه ــی ک ــروش از آنجای ــد و ف خری

ضــروری اســت بــا فرمــت خاصــی ارائــه شــود. نــرم  افــزار 

صنــدوق فروشــگاهی غزال متناســب بــا شــناخت نیازهای 

کاربــران ارائــه شــده و برنامــه ای جامــع بــرای اتوماســیون 

مالــی کســب و کارهــای مختلــف اســت. در ایــن برنامــه 

ــا  ــور را ب ــدور فاکت ــد ص ــی توان ــر م ــه کارب ــن اینک ضم

فرمــت دلخــواه خــود تنظیــم کنــد ســایر امکانــات از قبیــل 

تنظیــم پیــش فاکتــور، فاکتــور خریــد، مدیریــت کاالهــای 

انبــار، ارائــه گــزارش از فاکتورهــا و کاالهــا، کارتکــس انبــار، 

ــندهای  ــت س ــا، ثب ــی آنه ــتریان و پرداخت ــت مش مدیری

حســابداری، مدیریــت حســابهای بانکــی، ارســال پیامــک، 

ــاده  ــم آم ــز فراه ــر نی ــوع دیگ ــات متن ــدی و امکان کالرآی

اســت. 

در ادامه به برخی از این امکانات اشاره خواهیم کرد. 

غزالنرم افزار
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برخی از امکانات نرم افزار غزال

ثبت فاکتورها و رسیدهای مالی

ثبت انواع فاکتور، پیش فاکتور، برگشت از خرید و 

برگشت از فروش با فرمتهای دلخواه

دارای گروه بندی های مختلف جهت ثبت فاکتور و 

پیش فاکتورها

امکان استفاده از فاکتور های مخصوص اصناف 

مورد تایید دارایی

امکان اسکن مدارک واریزی و فاکتور امضا شده به 

عنوان ضمیمه برای هر فاکتور

امکان ثبت متون جهت پیگیری های بعدی پیش 

فاکتور ها

امکان ثبت فاکتورها از بین پیش فاکتورهای از قبل 

ثبت شده

امکان ثبت و چاپ فاکتور ساده

امکان ورود کاالها از فایل اکسل

امکان تعریف صندوق و حسابهای بانکی به صورت 

نامحدود

امکان ثبت اسناد حسابداری جهت مشتریان

امکان مغایرت گیری از حساب های بانکی و 

اشخاص

امکان ثبت فاکتور بدون نیاز به افزایش موجودی 

انبار

امکان ایجاد ردیف های تکراری در فاکتور

امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش بصورت 

نقدی، پوز، حواله و یا چک

امکان ثبت کاال بر اساس بارکد و یا کد محصول

جستجوی آسان مشتریان و کاالها در هنگام صدور 

فاکتور و یا پیش فاکتور

امکان محاسبه ارزش افزوده به صورت خودکار

امکان ثبت هزینه ارسال در فاکتورها

امکان ثبت مبلغ تخفیف به صورت جزء و تخفیف 

کل و یا تخفیف ویژه

دارای کارتکس انبار

ارائه گزارش های مالی

امکان چاپ انواع فاکتور و پیش فاکتور با فرمت های 

دلخواه

امکان گزارش گیری و جستجو در تمامی قسمت های 

برنامه

امکان گزارش گیری از فاکتورهای باطله و تسویه نشده

امکان مشاهده موجودی کاال در هر زمان و در هنگام 

صدور فاکتور

امکان اختصاص پورسانت به فروشنده در هر فاکتور 

همراه با گزارشگیری در بازه زمانی دلخواه 

امکان مشاهده سود فاکتور در هنگام صدور و یا در 

بازه زمانی دلخواه

دارای گزارش گیری به تفکیک کاالی فروش رفته

امکان چاپ فاکتور به صورت سیستمی

دارای قالب های متنوع جهت چاپ فاکتورها 

امنیت و سهولت در استفاده از برنامه

امکان تعریف سطوح دسترسی برای قسمت های 

مختلف برنامه )در نسخه شبکه(

امکان استفاده از بارکدخوان

امکان اختصاص کلمه عبور برای امنیت برنامه

ایجاد یکپارچگی و انسجام بیشتر در رسیدگی به اسناد

افزایش بهره وری با به حداقل رساندن اتاف وقت در 

رسیدگی به اسناد

دارای پیغام های هشدار در قسمت های مختلف 

برنامه و دارای تنظیمات جهت فعال و یا غیر فعال 

سازی پیغام ها

امکان استفاده از دفتر تلفن و امکانات جانبی سیناپک

دارای قفل سخت افزاری

تصاویری از محیط نرم افزار
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برخی از مشتریان

Customers

WWW.SINAPARDAZESH.IR

مجلس شوراي اسالمي

صندوق بازنشستگي کشور

شهرداري تهران

سازمان صدا وسيما

سازمان امور اقتصادي و دارايي

اداره راه و شهرسازي استان تهران

مراکز مختلف نيروي انتظامي

قوه قضاييه

شهرداري باغبادران استان اصفهان

مجتمع قضايي شهيد مطهري

شرکت تعاوني نانوايان تهران

هيئت صرفه جويي ارزي

دادسراي ناحيه ۳

فدراسيون تكواندو

شهرداري هشتگرد

تعاوني مسکن ديوان محاسبات کشور

معاونت امور ايستگاه هاي مترو تهران

پادگان محمد رسول اهلل

فدراسيون تربيت بدني

بنياد شهيد خوزستان

سازمان انر ژي اتمي

شهرداري بهارستان

معاونت مهندسي نيروي دريايي ارتش

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

ديوان محاسبات كشور

شهرداري اصفهان

دادگستري كل استان تهران

دادسراي تهران

سامانه تندرو

مخابرات اصفهان

اداره کل آموزش فني و حرفه اي

صنايع جنگ افزار

اتحاديه تعاوني مسكن فرهنگيان استان تهران

شهرداري نسيم شهر

شهرداري بم

موسسه تحقيقات و توسعه نيشكر

فرمانداري ميانه

تعاوني مصرف كاركنان شركت ملي حفاري ايران

اتحاديه رستوران وسلف سرويس تهران

شركت آب و فاضالب استان اردبيل

انبار فرودگاه امام

ستاد اقامه نماز استان تهران

مركز همكاري هاي فناوري رياست جمهوري

سازمان بين الملي مهاجرت

شوراي اصناف كشور

اسکله شهيد رجايي

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

تعاوني تاكسيراني تهران

سازمان دامپزشکي کشور

اتاق اصناف استان مرکزي

فرمانداري شهرستان فرديس

شركت بورس تهران

اتحاديه فرهنگيان استان تهران

دادگاه انقالب اسالمي

وزارت آموزش و پرورش

مخابرات استان همدان

پژوهشكده ي سازمان هوايي

اداره كل بهزيستي استان هاي مختلف

آزادراه كنارگذر شمالي مشهد

سازمان اتوبوسراني

فرمانداري مالرد

بازرسي و نظارت اتاق اصناف كشور

سازمان بهشت زهرا

مركز بهداشت گرگان

شركت آب و فاضالب تربت حيدريه

پااليش گاز ايران

مركز سامانه ۱۳۷

اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

سازمان عمران شهرداري آمل

شركت كشتيراني كيش

سازمان نظام ساختماني

صندوق بهره برداري مترو

سازمان ورزش شهرداري تهران

سازمان های دولتی
Governmental organizations
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دانشگاه آزاداسالمي واحد اميديه خوزستان

دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل

انتشارات امير كبير

دانشكده پرستاري

مركز آزمون دانشگاه آزاد

معاونت بين الملل دانشگاه تهران

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دانشگاه شهيد چمران

خانه موسيقي ايران

دانشگاه عالمه طباطبايي

دانشگاه اميركبير

دانشكده سما تهرانسر

دانشگاه عالمه طباطبايي

موسسه آموزشي علوم و فنون كيش

موسسه مطالعات بين المللي انرژي

دانشگاه امام صادق عليه السالم

موسسه مکتب القرآن ثار اهلل

دانشگاه پيام نور

سازمان علمي كاربردي فناوران اطالعات

دانشگاه پيام نور مركز كابل

دانشگاه علمي كاربردي بانك ملت

پست بانك

شركت خدمات بيمه اي اقتصادنوين

بيمه کارآفرين

بيمه البرز

بيمارستان شهداي گنبد

بيمارستان البرز

بيمارستان لبافي نژاد

بيمارستان ۱۵ خرداد

كلينيك دندانپزشكي قوه قضاييه

نمايندگي بيمه البرز

بانك صادرات ايران

بانك شهر

بانک تجارت

بانك مهر اقتصاد

موسسه راهيان كوثر

بانك كشاورزي

بانک پاسارگاد

موسسه اعتباري ثامن

بانک ايران زمين

صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا

موسسه ثامن االئمه

موسسه مالي اعتباري ميزان

بانك شهر ستاد مركزي

شرکت نفت پارسيان

شرکت مديا موتور

هتل الله تهران

شرکت گسترش انفورماتيک ايرانيان

پرسي ايران گاز تهران

كارخانه سيمان بهبهان

مركز بهمن موتور

شركت نوانديشان ايستا سپنتا

شرکت عمران و بهسازي ايليا

نمايندگي هاي هيونداي

شرکت توسعه و تامين صنعت سما ارک

شركت پارس

مسجد جمكران

شركت آرياطب پديده

مركز پخش خرماي ايران

کارتينگ آزادي

کارخانه مرواريد آرد دماوند

آلومينيوم الوند

موسسات آموزشی و دانشگاه ها
Educational institutions and universities

خدمات بیمه ای و بیمارستان ها
Insurance services and hospitals

بانک ها و موسسات مالی
Banks and financial institutions

سایر شرکت ها و موسسات
Other companies and institutions

سایر شرکت ها و موسسات 
Other companies and institutions

سایر شرکت ها و موسسات
  Other companies and institutions

انتشارات سارد

شرکت پل سازان

شرکت آبتين بتون تهران

شركت هوا فضايي درنا

شركت آنا دارو

شرکت تجهيزات برق ايران

شركت مزمز

مجتمع متالورژي پودر ايران

روزنامه اقتصادي آسيا

شرکت پارس گستر مينو

شركت تيپاكس

رستوران شانديز

هتل استقالل تهران

شرکت عمران حکمت ايرانيان

کارخانه مرواريد آرد دماوند

شركت لبنيات ميهن

شرکت هواپيمايي سفيران

فرودگاه پيام

مديريت آموزش حوزه نمايندگي ولي فقيه

شركت آناتا

آذين خودرو

فوالد کوير

كاغذ پارس

مجله آفرينش

شركت هواپيمايي كاسپين

شركت موج هنر

فرهنگسراي بهاران

شركت سيماچوب

شركت تعاوني مسكن ايران خودرو

گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان

شركت كلر سازان پارس

نمايندگي كشتيراني بنياد

بازار مبل خاورميانه

شركت هوا سازان صبا

شركت گاز تك

شركت پارسا پالستيك

شركت ايستاتيس

شرکت مترو

شركت ستاره برج سفيد

كانون بازنشستگان ناجا

شركت تعاوني مسكن ايران خودرو

فروشگاه زنجيره اي ياس

شركت واحد سير اتوبوسراني

سيمان دهلران

شركت كشتيراني جنوب

هايپر ماركت كيش

فرودگاه آبادان

انجمن خوشنويسان نوين

روزنامه كيهان

شركت كياموتورز

حفاري شهداد سهند

شركت دارو سازي پاك دارو

شركت شاهين گشت

شوراي خليفه گري ارامنه تهران

دکور شلف

شرکت ساختمانی پی چین

شرکت احیا درمان دارو

شرکت حمل و نقل اتحاد شیراز

شرکت بروکیلی

شرکت تولیدی آرد داران

شرکت آب و محیط خاور میانه

شرکت اصفهان پخت

آموزش بازرگانی

تعاونی تولیدی نوید کاران

شرکت ترانس پست پارس

شرکت تک نام

شرکت ایمن قطعه

شرکت تدبیر گستر پایون

مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا

گروه مخابرات ارتش

و ... 

اشخاص حقيقي
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ارتباط با ما
In Touch With Us

واحد فروش: 021-88806888

واحد پشتیبانی: 021-88745474

نمابر: 021-88735706

روابط عمومی: ۰۲۱-۸۸۷۳۲۸۳۳

نشانی: تهران ، سهروردی شمالی، 

خیابان باغ

پست الکترونیکی:

INFO @ SINAPARDAZESH.IR 

شبکه های اجتماعی:

@sinapardazesh
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