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داستان سیناپردازش

     مــا فعالیــــت خــــود را از ســــال۱۳۷۶ بــــا طراحــــی و تولیــــد نــرم 

افزارهــــای حســــابداری، نــرم افزارهــای صــــدور و چــاِپ چــک )چــک 

چــــاپ( و  . . . شــــروع کردیــم. 

همــــواره از پیشــــگامان تولیــــد در صنعــــت نرم افــزار بشــــمار مــیرویم 

و بــــا دریافــــت تاییــدیه فنــــی از سازمان رســانه هــــای دیجیتــال بــه 

یکــــی از تولیدکننــــدگان اســــتاندارد نرم افزارهای حســابداری، اداری، مالی 

و غیره بــــدل شــدیم.

بــــا بهــره گیــــری از تکنولــوژی برنامــه نویســــی روز دنیــا، محصــوالت 

 user( خــــود را بــــا کیفیــــت بــــاال و امکانــــات فــــراوان و کاربــــرپسند

friendly( تولیــد و بــا دایــر نمــودن نمایندگــی فعــال درسراســر کشــور، 

محصــــوالت خــــود را در تهــــران و ســــایر شــهرها ارائــــه می کنیم. 

تنهــا بــه عرضــه محصــوالت قناعــت نکــرده و بــا ارائــه ی پشــتیبانی و ارتبــاط 

ــا  ــات خــود رو متناســب ب ــا مشــتری، محصــوالت و خدم ــا ب مســتمر و پوی

درخواســت مشــتری بــه روز مــی کنیــم. 

در ادامــه بــه ایــن نــرم افزارهــا در ســه گــروه نــرم افزارهــای مدیریــت مالــی، 

ــه اشــاره  ــه صــورت جداگان ــاف ب ــرم افزارهــای اصن ــرم افزارهــای اداری و ن ن

خواهیــم کــرد. 
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ـــازمان ها  ـــای ادارات و س ـــه در فض ـــی ک ـــوه اطالعات ـــم انب ـــه حج ـــه ب ـــا توج ب

ـــخگو  ـــنتی پاس ـــه شـــیوه س ـــدی ب ـــیدن و طبقه بن ـــم بخش ـــت، نظ ـــان اس در جری

ـــن ضمـــن  ـــی نوی ـــه امکانات ـــا ارائ ـــی ســـروش ب ـــه و بایگان ـــزار دبیرخان نیســـت. نرم اف

ـــت  ـــازمان، قابلی ـــاری در درون س ـــات ج ـــا و اطالع ـــم نامه ه ـــت و تنظی ـــت، مدیری ثب

بایگانـــی و ایجـــاد دســـته بندی های مختلـــف و همچنیـــن گزارش گیـــری منظـــم 

از داده هـــا را بـــرای شـــما فراهـــم می کنـــد. در ادامـــه بیشـــتر بـــه ویژگی هـــای 

ــم. ــزار می پردازیـ ــن نرم افـ ایـ

درباره نرم افــزار



بایگانی و ذخیره 
اطالعات

امنیت و کاربری 
آسان برنامه

دبیرخانه و نظم بخشیدن 
به جریان اطالعات

و  اشـخاص  بـرای  بایگانـی  در قسـمت  پرونـده  ایجـاد  امـکان 

موضوعـات

امکان ذخیره فایل ها با فرمت دلخواه در بانک اطالعاتی

ایجـاد پرونده به تعـداد نامحدود و ارتباط خودکار با قسـمت های 

مختلف 

امـکان اضافـه نمـودن کادرهای دلخـواه به قسـمت های مختلف 

بایگانی

مخاطبیـن،  شـامل  مختلـف  موضوعـات  دسـته بندی  و  ثبـت 

... و  نـوار  مجلـه،  کتـاب،  کامپیوتـری،  پرونده هـای 

نمایـش محتویـات پرونده و دسـته بندی موضوعـات و اختصاص 

شـماره برگـه به هـر کدام

دارای سیستم پشتیبان گیری دستی و خودکار بر روی هارد 

استفاده گسترده از صفحه کلید، بدون نیاز از ماوس

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

محیط کامال فارسی به همراه راهنمای استفاده از بخش ها

دسترسـی بـه سیسـتم در سـطوح مختلـف امنیتـی و قابل 

تغییـر توسـط مدیر سیسـتم

امـکان تغییـر تنظیمـات برنامـه جهـت ثبت شـماره سـریال 

و ثبـت تعییـن سـطح دسترسـی در تمامـی قسـمت های برنامه 

کاربران بـرای 

اجرای برنامه به صورت شبکه و یا تحت وب

نصب و آموزش رایگان

ثبت نامه های وارده و صادره

امکان طبقه بندی نامه های وارده و صادره به طور دلخواه

امکان جستجوی ساده در نامه ها

امـکان تفکیـک نامه هـای پسـتی، فکـس، دسـتی و پسـت 

لکترونیک ا

امکان اسکن نامه های صادره و وارده

امکان درج نامه ها و اسناد الکترونیکی در پرونده ها

امـکان طبقه بنـدی نامه هـا همـراه با تعیین دسترسـی برای 

کاربران 

دارای امـکان اسـکن نامه هـا بـه هر تعـداد صفحـه و بدون 

نیـاز بـه اختصـاص نـام به فایل های اسـکن شـده

دسترسـی بـه برنامـه ُورد جهـت تایپ نامه ها بـدون نیاز به 

اختصـاص نام بـه فایل های ایجاد شـده

امکان ثبت رونوشت نامه ها به هر تعداد

 ثبت نامه های وارده و صادره

امکان طبقه بندی نامه های وارده و صادره به طور دلخواه

امکان جستجوی ساده در نامه ها

امـکان تفکیـک نامه هـای پسـتی، فکس، دسـتی و پسـت 

لکترونیک ا

امکان اسکن نامه های صادره و وارده

امکان درج نامه ها و اسناد الکترونیکی در پرونده ها

امـکان طبقه بنـدی نامه هـا همـراه با تعیین دسترسـی برای 

کاربران 

دارای امـکان اسـکن نامه هـا بـه هر تعـداد صفحـه و بدون 

نیـاز بـه اختصـاص نـام به فایل های اسـکن شـده

دسترسـی بـه برنامـه ُورد جهـت تایپ نامه ها بـدون نیاز به 

اختصـاص نام بـه فایل های ایجاد شـده

امکان ثبت رونوشت نامه ها به هر تعداد

امکانات نرم افزار
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نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریانآرمـــــــــــــــــــــــــــان
CRM
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ـــتمر  ـــاط مس ـــظ ارتب ـــی، حف ـــرمایه های اصل ـــی از س ـــی یک ـــم بازاریاب      در عل

بـــا مشـــتری اســـت. تنهـــا در ایـــن صـــورت اســـت کـــه ارائـــه خدمـــات و 

ـــات و  ـــت اطالع ـــت درس ـــا ثب ـــود. ب ـــد ب ـــر خواه ـــر و موفق ت ـــا هدفمندت کااله

ـــب  ـــاب مخاط ـــات و انتخ ـــرای تبلیغ ـــوان ب ـــان تر می ت ـــتری آس ـــخصات مش مش

ـــق  ـــتری از طری ـــا مش ـــاط ب ـــظ ارتب ـــا حف ـــن ب ـــت. همچنی ـــم گرف ـــدف تصمی ه

ارســـال پیامـــک کاربـــر می توانـــد مشـــتریان را نســـبت بـــه به روز رســـانی ها و 

ـــن  ـــد ضم ـــانی می توانی ـــه آس ـــان ب ـــزار آرم ـــرم اف ـــا ن ـــد. ب ـــع کن ـــات مطل تخفیف

ـــتمر و  ـــی مس ـــواه، ارتباط ـــات دلخ ـــم گزارش ـــتریان و تنظی ـــات مش ـــت اطالع ثب

ـــید. ـــته باش ـــود داش ـــتریان خ ـــا مش ـــا ب پوی

درباره نرم افــزار



امکانات عمومی 
نرم افزار

   ثبت مشخصات کامل مشتریان

   امکان ثبت تماس های مشتریان

   امکان پیگیری و ثبت یادداشت 

   ثبت مشـــخصات تکمیلی اشـــخاص )شناســـه ملی، کد 

)... کد پســـتی،  اقتصادی، 

   امکان جستجو و فیلتر تماس های ثبت شده

   امکان استفاده از کالر آی دی جهت تماس های دریافتی

   امکان ارسال پیامک با متن مورد نظر 

   امکان گزارش گیری از تماس های ثبت شده

امکانات نرم افزار
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     بــا نــرم افــزار حضــور و غیــاب رســیدگی بــه ســاعت و روز ورود و خــروج پرســنل 

ــانی  ــه آس ــر ب ــت. کارب ــر اس ــک امکان پذی ــرد هری ــزان کارک ــزارش از می ــه گ و تهی

ــرآوردی نســبت  ــه و ب ــت شــده در اکســل خروجــی گرفت ــات ثب ــد از اطالع می توان

بــه زمــان کاری و میــزان عملکــرد کلــی شــرکت یــا ســازمان پیــدا کنــد. و در نهایــت 

بــا توجــه بــه هزینه هــای وجــود کارمنــدان و میــزان درآمــد کلــی، بــرای بهــره وری 

هرچــه بیشــتر آســان تــر نســبت بــه برنامه هــای پیــش رو تصمیــم بگیــرد . همچنین 

مشــخص کــردن علــت خــروج کارمنــدان از قبیــل مرخصــی یــا ماموریــت و غیــره 

ــی  ــزار قابلیت های ــن نرم اف ــی ای ــای اصل ــار ویژگی ه ــت. در کن ــر اس ــز امکان پذی نی

از جملــه ثبــت مشــخصات افــراد بــر روی پاکــت نامــه و یــا تقویــم شمســی، قمــری 

ــور و  ــه حض ــت ب ــیدگی درس ــرای رس ــه ب ــی ک ــات اساس ــایر امکان ــالدی و س و می

غیــاب مــورد نیــاز اســت نیــز در ایــن برنامــه وجــود دارد.

درباره نرم افــزار



ثبت و مدیریت 
اطالعات محصوالت

امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

امکان ثبت ورود و خروج توسط کاربر

امکان تهیه گزارش تردد کاربران

امکان تعیین نوع تردد )عادی، مرخصی، ماموریت(

امکان گزارش میزان کارکرد پرسنل

امکان ورود اطالعات از اکسل به دفتر تلفن

امکان چاپ مشخصات اشخاص بر روی پاکت نامه یا برگ A4 و 

A5 با فرمت دلخواه شما

تقویم شمسی – هجری و میالدی به همراه مناسبت ها

امکان اضافه نمودن عکس برای شخص مورد نظر

تلفن های ضروری

امکان خروجی اطالعات به اکسل

امکان پشتیبان گیری خودکار و دستی

امکان جستجوی شخص مورد نظر به آسانی

عدم محدودیت در نصب برنامه
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کاربران  تا  باعث می شود  نظیر خود،  با طراحی بی  افزار  نرم  این 

تنها با فشردن چند کلیک ساده، به شماره تماس های مورد نظر خود 

دسترسی پیدا کنند.در دنیای فعلی ذهن افراد بیش از هر زمان دیگری 

درگیر مسائل و رویدادهای مختلف است و همین امر مانع از به خاطر 

تلفن می شود.از طرفی  از موارد ضروری مانند شماره  سپردن بسیاری 

از  استفاده  به  نیازی  دیگر  تا  است  نیز سبب شده  تکنولوژی  پیشرفت 

با  توانید  می  راحتی  به  باشیم.شما  نداشته  قلمی  و  کاغذ  های  روش 

نصب نرم افزار سیناپک تمامی شماره تماس های مهم خود را همیشه 

در سیستم کامپیوتر خود داشته باشید.

درباره نرم افــزار



امکانات عمومی
نرم افزار

فارسی ساز ویندوزها

قلم ها و صفحه کلید فارسی استاندارد

تقویم شمسی و قمری و رویدادها

ثبت یادداشت های روزانه و ساالنه

دفتر تلفن با امکان جستجوی پیشرفته

تلفن های ضروری و پیش شماره کشورها و شهرستان ها

عدم محدودیت در نصب

قابل اجرا بر روي ويندوز های XP , 7 , 8 , 10 و 11

امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

رسـیدگی بـه محاسـبات مالـی در کسـب وکارهای کوچـک و بـزرگ بـه دلیـل 

نرم افزارهـای  اسـت.  هزینه بـردار  امـری  مالـی،  منابـع  مدیریـت  حساسـیت 

حسـابداری بـا ارائـه فضایی دقیـق و منظم برای انجـام امور تخصصی محاسـبات 

مالـی نه تنها در کاهش هزینه های نیروی انسـانی و بهـره وری در زمان تاثیرگذارند 

بلکـه بـا ارائـه اطالعـات دقیـق و درسـت در برنامه ریـزی بـرای رسـیدن بـه سـود 

دلخواه بسـیار راهگشـا هسـتند. نرم افـزار حسـابداری رؤیا فضایی ایمـن، دلخواه 

و مطمئـن برای کسـب وکار شـما ارائـه می دهد و بـا اسـتفاده از آن مراحل زمان بر 

محاسـبات مالـی، ثبـت سـند و اطالعـات آن بـه صـورت جداگانـه، گزارش گیـری 

دلخـواه از داده هـا بـرای شـما آسـان می شـود. در ادامه بیشـتر بـه امکانات این 

برنامـه می پردازیـم.
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مدیریت مالی
و ثبت اسناد

پیوستگی در ارائه 
گزارشات منظم مالی

امنیت و امکان تعریف 
سطوح دسترسی

کاربر پسند بودن 
برنامه

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

امکان گزارش گیری مرتب از حساب ها

مرتب سازی گزارشات بر اساس یک یا چند فیلد

چاپ گروهی و پیوسته اسناد

  xml - rtf امکان ارسـال خروجی گزارشـات در فرمت های

mdb - pdf - excel - HTML

امکان دسته بندی حساب ها به صورت درختی

تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای

تحلیل دفترها در چند سطح مختلف

امکان گزارش گیری دفاتر درآمد و هزینه ویژه مشاغل

امکان تبدیل دیتابیس اکسل دارایی و تبدیل به سند

تعریف سود، سرمایه گذاری و هزینه

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

تعریف دسترسی های متنوع برای کاربران جهت دسترسی به 

قسمت های مختلف برنامه

استفاده  در دو سطح جهت  اسناد حسابداری  کنترل  امکان 

رئیس و مدیر مالی

تغییر سایز قلم و رنگ گزارشات به انتخاب کاربر

تغییر شکل ظاهری برنامه به انتخاب کاربر

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

USB دارای قفل سخت افزاری

امـکان تعییـن پشـتیبان گیری بـه صـورت دسـتی و خودکار 

بـه هنـگام خـروج از برنامه

ثبت اطالعات سند به تفکیک

امـکان مرتب سـازی اسـناد حسـابداری بـر اسـاس تاریـخ 

سند

امکان درج ردیف یا ردیف هایی از یک سند در سند دیگر

امکان ثبت سند لحظه ای و تبدیل آن به سند دائم

قطعی کردن سندهای موقت و بالعکس

دارای جستجوی شرطی اسناد حسابداری

امـکان تعریـف کدهـای حسـابداری بـه صـورت گروه هـای 

دلخـواه و اخـذ گـزارش از گروه هـای مـورد نظـر

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 ۴ سـطح )گـروه، کل، 

تفضیلی( و  معیـن 

دارای انواع ترازهای آزمایشی ۴ ، 2 و 6 ستون

امکان حذف کلیه اسناد و کدینگ توسط مدیر

امکانات نرم افزار
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نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

ــط  ــردش نقدینگــی، ضب ــت گ ــرای ثب ــن برنامــه ای جامــع ب پیــش از ای

ــات  ــه عملی ــیدگی ب ــناد و رس ــری از اس ــزی، گزارش گی ــات، برنامه ری مطالب

ــریع و  ــع، س ــه ای جام ــه داری، برنام ــزار خزان ــت. نرم اف ــود نداش ــی وج بانک

ــه حــوزه ی دریافــت  ــوط ب ــور مرب ــه ام ــه هم کارآمــد در جهــت رســیدگی ب

ــرای  ــه داری ســیناپردازش ب ــزار خزان و پرداخــِت کســب و کار شماســت. نرم اف

ــی،  ــیدهای بانک ــک، رس ــاپ چ ــت و چ ــات، ثب ــای اطالع ــازماندهی پوی س

ــک کالم  ــی و در ی ــا، فیش هــای بانک ــرات، فرم هــای ســاتنا و پای ســفته و ب

ــد. در  ــه می ده ــردی ارائ ــه ای کارب ــما برنام ــب وکار ش ــی کس ــت مال مدیری

ــم ــه می پردازی ــن برنام ــات ای ــه امکان ــتر ب ــه بیش ادام

درباره نرم افــزار



رسیدگی به 
عملیات بانکی

مدیریت مالی
تهیه گزارشات 

جـــــامع

امکان ثبت و کنترل اسناد دریافتی و پرداختی

هر  به  نیاز  مورد  فایل های  و  اسناد  نمودن  پیوست  امکان 

فیش دریافت و پرداخت

امکان چاپ رسیدهای دریافت و پرداخت بانکی

امکان تعریف صندوق ها، بانک ها و تنخواه ها

دارای ثبت مشخصات مشتریان همراه با امکان تهیه گردش 

حساب هر کدام

امکان تهیه گزارش روزانه مدیریتی بر اساس همه حساب های 

بانکی

امکان ارسال لیست های گزارش گیری به اکسل

گزارش و چاپ از لیست چک های صادره و دریافتی

درجریان  صدور،  حال  )در  چک ها  وضعیت  نمایش  تفکیک 

وصول، پاس شده، برگشتی و باطل شده( در جداول گزارش گیری 

با رنگ های مختلف

امکان ارسال لیست گزارش بر روی word با الگوهای دلخواه

دارای برنامه یادآور جهت نمایش چک های صادره و دریافتی 

در بازه زمانی دلخواه

از  موجودی حساب ها پس  از  گزارش  تهیه  و  آگاهی  امکان 

وصول

چاپ  برای  دلخواه  و  مختلف  چاپی  الگوهای  تعریف  امکان 

لیست های گزارش گیری

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

امکان چاپ برات، سفته و فرم های پایا و ساتنا

امکان چاپ فیش های بانکی

امکان چاپ دستور پرداخت و رسید های مربوطه

امکان چاپ با انواع چاپگرهای سوزنی، لیزری و جوهر افشان

امکان چاپ چک ها به صورت دسته ای

درج خودکار تاریخ به عدد و حروف، مبلغ به حروف و پرفراژ

امکان جداسازی هر سه رقم مبلغ روی چک به عدد

امکان جداسازی اعداد روز، ماه و سال در تاریخ به عدد 

امکان درج خودکار روزهای هفته بر روی چک یا رسید آن

درج مبلغ معادل چک به تومان به صورت خودکار و دلخواه

امکان تغییر قلم )نوع، رنگ، اندازه( در کلیه پارامترهای چاپی

صورت  به  رقم  چهار  یا  دو  با  حروف  به  تاریخ  درج  امکان 

خودکار

امکان چاپ یا عدم چاپ کلیه پارامترهای چاپی بر روی چک

به  وسط،  یا  راست، چپ  از  چاپگر  داخل  ورود چک  تعیین 

صورت افقی یا عمودی

امکان درج سه متن ثابت و دو متن متغیر بر روی چک

آگاهی از موجودی حساب ها در هنگام صدور چک دارای فرم 

مغایرت گیری از حساب های بانکی

امکان چاپ بارکد بر روی چک یا رسید آن

انداز،  پس  )جاری،  مختلف  حساب های  تعریف  امکان 

قرض الحسنه و ...( در سیستم

برگ های  از  یا کمتر  برگ  پیغام هشدار هنگامی که 5  دارای 

دسته چک باقی مانده است

دارای پیغام هشدار در هنگام صدور آخرین برگه ی دسته چک

دارای جدول نمایش رکوردهای ثبت شده در فرم صدور چک 

در بازه زمانی دلخواه

امکان اسکن چک های صادره و دریافتی و ذخیره آنها

امکان استفاده از چاپ چک آزاد بدون نیاز به تعریف حساب

امکان واگذاری و پاس چند چک به صورت گروهی

امکان صدور رسید چک و دستور پرداخت و تأییدیه ی چک با 

اختصاص شماره سریال به هرکدام

دارای برنامه رأس گیری از چک های مدت دار دریافتی یا صادره

امکان صدور انواع چک های تضمینی با تاریخ و بدون تاریخ

امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش
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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.
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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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جایــگاه چــک در پرداخــت وجــوه میــان شــرکت ها، ســازمان ها و اشــخاص 

بــر کســی پوشــیده نیســت. شــرط وجــود امنیــت و حساســیت نوشــته شــدن 

درســت پارامترهــای چــک و لــزوم وجــود نظــم در ثبــت اطالعــات حســاب ها و 

چک هــا همگــی وجــود نــرم افــزاری در ایــن زمینــه را ضــروری مــی کننــد. بــــه 

عـــالوه بــه  خاطــــر ســپردن سررســــید چــک، در نظــــر گرفتــن موجــودی 

حســــاب های بانکــــی، یــــادآور شــــدن موعــــد پرداخــــت چــــک از دیگــر 

ملزومــات دنیــای جدیــد محســوب مــی شــوند.

ــه ایــن  ــا امکاناتــی نویــن در پــی پاســخگویی ب ــرم افــزار چــک چــاپ ب ن

نیازهاســت کــه در ادامــه بــه برخــی از امکانــات ایــن نــرم افــزار مــی پردازیــم.

درباره نرم افــزار



ثبت و چاپ 
چک های بانکی

تهیه گزارشات 
جـــــامع

کاربر پسند
بودن برنامه

امکان تهیه گزارش و چاپ لیست چک های صادره

امــکان تعریــف حســاب های مختلــف )جــاری، پــس انــداز، 

قــرض الحســنه(

ــا امــکان  ــی از مشــتری ب امــکان ثبــت چــک هــای دریافت

ــت آن هــا ــک وضعی تفکی

ــدور  ــان ص ــی در زم ــاب های بانک ــودی حس ــی از موج اگاه

چــک

دارای پیغــام هشــدار جهــت یــادآوری در بخش هــای 

ــه ــف برنام مختل

ــت  ــت ثب ــه جه ــک مربوط ــه بان ــدن صفح ــاز ش ــکان ب ام

ــک ــک کلی ــا ی ــا ب ــادی تنه ــای صی چک ه

ــردن    ــاال ب ــت ب ــه جه ــه برنام ــز ورود ب ــف رم ــکان تعری ام

ــتفاده از آن ــت اس امنی

ــظ  ــرای حف ــتی ب ــودکار و دس ــری خ ــتیبان گی ــکان پش ام

ــده ــات وارد ش اطالع

دارای فرم مغایرت گیری از حساب های بانکی

دارای بانــک اطالعاتــی SQL Server بــا امــکان جســتجو 

در تمامــی قســمت های برنامــه

مرتــب ســازی مطالــب منــدرج در جــدول گزارشــات بــر 

اســاس عناویــن

ــره  ــی و ذخی ــکان اســکن چک هــای صــادره و دریافت ام

آن  هــا در بانــک اطالعاتــی بــه صــورت خــودکار

امــکان تعریــف چنــد کاربــر بــرای اســتفاده از برنامــه بــا 

دسترســی خــاص بــرای هــر کــدام )در نســخه شــبکه( 
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پشتیبانی رایگان به مدت یک سال

چـاپ تمامـی چک هـای بانکی و سـازگار بـا کلیـه چاپگرهای 

قابـل تعریـف در ویندوز

امکان چاپ رسید چک به فرمت دلخواه

امکان چاپ بر روی فیش های بانکی، فرم ساتنا و پایا

درج خـودکار سـریال چـک، تاریـخ، مبلـغ بـه حـروف و مبلـغ 

پرفراژ

امکان درج روزهای هفته بر روی چک یا رسید آن

دارای چهار متن دلخواه برای درج بر روی چک

امـکان تغییـر قلـم )نـوع، رنـگ، انـدازه( در کلیـه پارامترهای 

چاپی

امکان تعریف طول و عرض چک در هر شیوه

تعیین ورود چک داخل چاپگر از راست، چپ یا وسط

امـکان چـاپ بـر روی چـک و رسـید چک بـه صـورت افقی یا 

عمودی

ــروف  ــدد و ح ــه ع ــغ ب ــای مبل ــدا و انته ــتن ابت ــکان بس ام

ــورت  ــواه و بص ــای دلخ ــا کاراکتره ــه ب ــن در وج ــراژ و مت و پرف

ــته پیوس

ــک  ــی چ ــن چاپ ــب و عناوی ــی مطال ــه جای ــا ب ــکان ج ام

ــات ــد در تنظیم ــه کلی ــاوس و صفح ــط م توس

امــکان چــاپ یــا عــدم چــاپ کلیــه پارامترهــای چاپــی 

ــا رســید آن ــرروی چــک ی ب

ــرای  ــده ب ــواه جداکنن ــای دلخ ــف کاراکتره ــکان تعری ام

ــددی ــغ ع ــخ و مبال تاری

امــکان جــدا ســازی ســه رقــم ســه رقــم مبلــغ بــه عــدد 

بــا کاراکتــر دلخــواه

ــورت  ــه ص ــان ب ــه توم ــک ب ــغ چ ــادل مبل ــاپ مع چ

خــودکار و در صــورت نیــاز

ــای  ــا کاراکتره ــرد ب ــه ک ــارت حوال ــط زدن عب ــکان خ ام

ــاز ــورت نی ــواه و در ص دلخ

تعریــف پارامتــر ســال در تاریــخ بــه حــروف و عــدد بــا دو 

یــا چهــار رقــم بــه صــورت خــودکار 

امــکان دانلــود شــیوه هــای جدیــد چــک توســط کاربــر 

بــدون نیــاز بــا واحــد پشــتیبانی

امــکان درج ســه متــن ثابــت و دو متــن متغیــر بــرروی 

چــک

امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

نرم افــزار حســابداری شــــــــرکتی



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

ــی  ــور مال ــت ام ــت مدیری ــروری اس ــران، ض ــارت ای ــون تج ــه قان ــه ب ــا توج ب

ــرد.  ــورت بگی ــه ص ــک  برنام ــب ی ــه و در قال ــورت یکپارچ ــه ص ــب وکار ب ــک کس ی

ــک،  ــرکت های کوچ ــواع ش ــزار در ان ــک نرم اف ــود ی ــی، وج ــرورت قانون ــار  ض در کن

ــی از  ــه نیازهای ــخ گویی ب ــر پاس ــاوه ب ــد ع ــی می توان ــدی و بازرگان ــی، تولی خدمات

قبیــل حســابداری و رســیدگی بــه امــور مالــی، موجبــات رشــد و ســودآوری هرچــه 

ــی و  ــای مال ــت فرآینده ــا مدیری ــرکتی ب ــزال ش ــزار غ ــم آورد. نرم اف ــتر را فراه بیش

ــا و  ــی بخش ه ــتجو در تمام ــت جس ــراه قابلی ــه هم ــان ب ــری آس اداری، گزارش گی

در دســترس بــودن اطاعــات و در نهایــت کاربرپســند و منعطــف بــودن، مخصــوص 

پاســخ گویی بــه نیازهــای کســب وکارهای کوچــک، متوســط و بــزرگ طراحــی شــده 

ــت. ــم پرداخ ــزار خواهی ــن نرم اف ــای ای ــه ویژگی ه ــتر ب ــه بیش ــت. در ادام اس

درباره نرم افــزار



امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

تنظیم گزارشات و 
صدور آسان فاکتورها

مدیریت
امور مالی 

انعطاف پذیری و 
کاربری آسان برنامه

دریافت گزارش های متنوع از حساب مشتریان و فاکتورهای 

صادره

امکان تهیه گزارش فروش روزانه

جستجوی آسان در تمامی بخش ها

امکان تعریف و طراحی انواع لیست از گزارش های دلخواه

برای  کلی  تخفیف  و  خرید  هر  برای  تخفیف  اعمال  امکان 

یک فاکتور

امکان گزارش گیری از تمامی قسمت های برنامه و تهیه فایل 

اکسل از آن

امکان تهیه گزارش از گردش حساب صندوق ها

امکان تهیه گزارش از دفتر هزینه و درآمد )در نسخه مشاغل(

امکان صدور فاکتورهای فروش، خرید و پیش فاکتور 

امکان چاپ لیست از فاکتور ها، پیش فاکتور ها 

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 چاپ پارامترهای قابل چاپ بر روی فاکتورهای از قبل 

چاپ شده

امکان دسته بندی فاکتورها

ثبت فاکتور و پیش فاکتور به نام واسطه فروش )بازاریاب(

امکان چاپ فاکتور و پیش فاکتور در فرم های طراحی شده

امکان صدور فاکتور فروش از پیش فاکتور

محاسبه سود ناخالص فاکتورها

امکان تعریف حساب های بانکی و دسترسی آسان به گردش 

حساب ها

و  درآمدها  )اشخاص،  از  دریافتی  چک های  ثبت  امکان 

حساب های دیگر(

 امکان ثبت و صدور چک ازحساب های تعریف شده در برنامه 

و پرداخت به اشخاص، حساب های بانکی، صندوق، هزینه و یا 

حساب های دیگر

استفاده آسان از برنامه بدون نیاز به اطاعات حسابداری

توانایی ایجاد سند آزاد و چاپ سند موردنظر

امکان تعیین مالیات و عوارض به صورت جداگانه برای گروه های 

مختلف

امکان تعریف و طراحی سندهای چاپی به دلخواه کاربر

مشخص کردن سود شرکت از فروش

امکان تعریف کاربران به تعداد نامحدود )در نسخه شبکه(

همراه با قفل سخت افزاری
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همراه با امکانات سیناپک و تقویم شمسی

بدهکاران،  بانکی  حساب های  کلیه  ثبت  و  تعریف  امکان 

بستانکاران، هزینه ها، درآمدها، صندوق ها و اطاعات اشخاص به 

صورت کاما ساده و آسان

امکان جستجو و گزارش گیری ساده و پیشرفته در قسمت های 

مختلف اسناد و حساب ها

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 نرم افزارهای صدور فاکتور و حسابداری محض

امکان تعریف کاربران با دسترسی متفاوت و کلمه عبور برای 

ورود به برنامه

قابلیت پشتیبان گیری خودکار و دستی برای حفظ اطاعات ثبت 

شده



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

ــم و  ــود نظـ ــزوم وجـ ــی و لـ ــتم مالـ ــی در سیسـ ــیدگی های مالیاتـ رسـ

ســـرعت در انبارگردانـــی، وجـــود نرم افـــزاری جهـــت حسابرســـی موجـــودی 

ــکان  ــد امـ ــزار رایبـ ــد. در نرم افـ ــروری می کنـ ــا را ضـ ــردش کاالهـ ــار و گـ انبـ

ـــید و  ـــروج کاال، رس ـــت ورود و خ ـــد ثب ـــارداری مانن ـــل انب ـــی مراح ـــت تمام ثب

حوالـــه انبـــار، دســـته بندی کاالهـــا و ارتبـــاط بـــا قســـمت فـــروش تعریـــف 

ـــار،  ـــه ای انب ـــه منظـــور مدیریـــت حرف ـــت اطالعـــات ب ـــر ثب شـــده اســـت. عـــالوه ب

ـــواه  ـــه دلخ ـــه ب ـــید و حوال ـــای رس ـــت فرم ه ـــاپ و ثب ـــری و چ ـــکان گزارش گی ام

ـــی از  ـــه برخ ـــه ب ـــت. در ادام ـــده اس ـــم آم ـــند فراه ـــه ای کاربرپس ـــر در برنام کارب

امکانـــات ایـــن برنامـــه اشـــاره می کنیـــم.

درباره نرم افــزار



ثبت اطالعات مربوط
به مدیریت محصوالت

تهیه گزارشات 
جـــــامع

امنیت در 
استفاده از برنامه

امکان گزارش گیری از رسیدها و حواله ها

امکان تهیه گزارش از رسید و حواله های اشخاص

ــری از  ــا گزارش گی ــراه ب ــه هم امــکان ابطــال رســید و حوال

ــه  ــای باطل ــا حواله ه ــید ی رس

امــکان گزارش گیــری از کاالهــای اســتفاده شــده در رســیدها 

و حواله هــا

ــت  ــل لیس ــی اکس ــا خروج ــراه ب ــس کاال هم دارای کاردک

ــار ــس انب کاردک

امکان ارسال گزارشات به برنامه ورد یا اکسل

ــید،  ــرای رس ــی ب ــواه چاپ ــیوه های دلخ ــی ش ــکان طراح ام

ــفارش ــت و س ــه، درخواس حوال

پشــتیبان گیــری از پایــگاه داده در هنــگام خــروج از برنامــه و 

یــا بــه صــورت دســتی

دارای قفل سخت افزاری

امکان اختصاص کلمه عبور برای امنیت برنامه

امکان استفاده در شبکه )در نسخه شبکه(

امکان تعریف کاربر )در نسخه شبکه(

ــای  ــمت ه ــرای قس ــی ب ــطوح دسترس ــف س ــکان تعری ام

ــبکه( ــخه ش ــه )در نس ــف برنام مختل
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امکان ثبت کاالها در گروه بندی های دلخواه

امکان ثبت حواله انبار و رسید انبار

امــکان مشــاهده موجــودی کاال بــه هنــگام صــدور رســید یــا 

حوالــه و یــا در هــر زمــان

امــکان ثبــت عــددی کاال بــدون نیــاز بــه وارد نمــودن قیمت 

کاال

امکان صدور درخواست خرید و سفارش کاال از انبار

امکان تبدیل سفارش کاال به حواله انبار

ــا  ــید ی ــت رس ــگام ثب ــوان در هن ــتفاده از بارکدخ ــکان اس ام

ــه حوال

ــک  ــماره های تفکی ــا ش ــه ب ــا حوال ــید ی ــت رس ــکان ثب ام

ــه ــد زیرمجموع ــرای چن ــده ب ش

امــکان مشــاهده گــردش کاالهــای انبــار در بازه هــای زمانــی 

ه ا دلخو

امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

ــرای  ــگاه ها بـ ــاز فروشـ ــا نیـ ــب بـ ــگاهی متناسـ ــزال فروشـ ــزار غـ ــرم افـ نـ

ـــا،  ـــدی داده ه ـــات کاال و طبقه بن ـــت اطالع ـــی، ثب ـــای مال ـــه فرآینده ـــی ب حسابرس

رســـیدگی بـــه امـــور انبـــار و انبارگردانـــی، ســـرعت بـــاال در رســـیدگی بـــه امـــور 

ـــت و پرداخـــت  ـــور و ســـایر بخش هـــای دریاف ـــواع فاکت ـــت و صـــدور ان ـــدوق، ثب صن

ـــه  ـــاز ب ـــدون نی ـــه ب ـــری آســـان برنام ـــروش طراحـــی شـــده اســـت. کارب ـــد و ف و خری

ـــزار،  ـــای نرم اف ـــدون خط ـــرای ب ـــاال و اج ـــرعت ب ـــابداری، س ـــی حس ـــش تخصص دان

ثبـــت انـــواع گـــزارش و ســـازگاری نرم افـــزار بـــا انـــواع ســـخت افزارهای مـــورد 

ـــوب  ـــرکتی محس ـــزال ش ـــراز غ ـــازات نرم اف ـــی از امتی ـــگاهی همگ ـــور فروش ـــاز در ام نی

ــم.  ــزار می پردازیـ ــن نرم افـ ــای ایـ ــه ویژگی هـ ــتر بـ ــه بیشـ ــود . در ادامـ می شـ

درباره نرم افــزار



امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

کاربرپسند بودن و 
نظم دقیق برنامه

ثبت و مدیریت 
فرآیندهای مالی

تنظیم گزارشات مالی
و چاپ و صدور فاکتور

به  یا  و  برنامه  از  داده در هنگام خروج  پایگاه  از  پشتیبان گیری 

صورت دستی

همراه با کارت آموزش رایگان 

امکان استفاده از دفتر تلفن و امکانات جانبی سیناپک

دارای قفل سخت افزاری

امکان اختصاص کلمه عبور برای امنیت برنامه

امکان استفاده در شبکه )در نسخه شبکه(

امکان تعریف کاربر )در نسخه شبکه(

امکان تعریف سطوح دسترسی برای قسمت های مختلف برنامه 

)در نسخه شبکه(
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تعریف کاال در اطالعات اولیه

ثبت کاال با استفاده از بارکدخوان

امکان مشاهده گردش کاالهای انبار و کاردکس کاال

امکان ثبت چک های دریافتی از مشتریان

امکان صدور چک و تهیه گزارش از چک های صادره

امکان ثبت سند صندوق و بانک و ...

گردش  به  آسان  دسترسی  و  بانکی  حساب های  تعریف  امکان 

حساب ها

تعریف مشخصات فروشنده

امکان تعیین مالیات و عوارض به صورت جداگانه برای گروه های 

مختلف

امکان ثبت اطالعات مشتریان

امکان ثبت چک های دریافتی از )اشخاص، درآمدها و حساب های 

دیگر(

برنامه  در  شده  تعریف  ازحساب های  چک  صدور  و  ثبت  امکان 

یا  و  هزینه  صندوق،  بانکی،  حساب های  اشخاص،  به  پرداخت  و 

حساب های دیگر

توانایی ایجاد سند آزاد و چاپ سند موردنظر

امکان تعریف و طراحی سندهای چاپی به دلخواه کاربر

گزارش گیری از گردش درآمد و هزینه

گزارش گیری از گردش حساب های مشتریان، صندوق و بانک ها در 

هر بازه زمانی

دارای گزارش مانده حساب مشتریان بدهکار و بستانکار و یا تسویه

امکان تهیه گزارش از فروش فروشندگان و ویزیتورها

امکان استفاده از بارکدخوان در هنگام ثبت فاکتور

امکان ثبت فاکتور با شماره های تفکیک شده برای چند زیرمجموعه

امکان ثبت پیش فاکتور همراه با گزارش گیری از آن ها

برای فاکتورهای خرید و  امکان طراحی شیوه های دلخواه چاپی 

فروش

امکان گزارش گیری از فاکتورهای باطله و تسویه نشده

امکان گزارش گیری از فاکتورهای خرید و فروش، برگشت از خرید 

و فروش

امکان مشاهده موجودی کاال در هر زمان و در هنـگام صدور فاکتـور

امکان اختصاص پورسانت به فروشنده در هر فاکتور

امکان ثبت فاکتورهای خرید، مرجوعی و برگشت از خرید

امکان صدور و چاپ فاکتورهای با فرمت و مورد تایید دارایی

امکان صدور و چاپ فاکتورهای معمولی

امکان اسکن مدارک واریزی و فاکتور امضا شده به عنوان ضمیمه 

برای هر فاکتور 

زمانی  بازه  در  یا  و  در هنگام صدور  فاکتور  امکان مشاهده سود 

دلخواه

امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش به صورت نقدی، پوز، حواله 

و یا چک
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ــذی  ــای کاغـ ــذف پرونده هـ ــاک، حـ ــزال امـ ــزار غـ ــرم افـ ــا نـ بـ

و رســـیدگی ســـریع بـــه امـــور متقاضـــی موجـــب شـــده دو فاکتـــور 

ـــان تر  ـــده آس ـــی ش ـــات بایگان ـــه اطاع ـــیدگی ب ـــت در رس ـــرعت و دق س

ـــه  ـــال ها تجرب ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــزار ب ـــن نرم اف ـــی ای ـــود . طراح ـــق ش محق

ـــت.  ـــه اس ـــورت گرفت ـــاک ص ـــای ام ـــاز آژانس ه ـــت نی ـــناخت درس و ش

مدیریـــت اطاعـــات و رســـیدگی بـــه امـــور مالـــی، ثبـــت اطاعـــات 

امـــاک ، بایگانـــی پرونده هـــای فـــروش و اجـــاره، ثبـــت کامـــل 

ــناد  ــت اسـ ــاک، ثبـ ــان امـ ــا متقاضیـ ــاط بـ ــظ ارتبـ ــات و حفـ اطاعـ

بانکـــی، کاربـــری آســـان و انعطاف پذیـــری از جملـــه ویژگی هـــای ایـــن 

ــای  ــه ویژگی هـ ــر بـ ــه دقیق تـ ــود . در ادامـ ــوب می شـ ــزار محسـ نرم افـ

ــم.  ــه می پردازیـ ــن برنامـ ایـ

درباره نرم افــزار



امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

 مدیریت
امور مالی 

ثبت و تنظیم 
اطالعات امالک

استفاده آسان از برنامه بدون نیاز به اطاعات حسابداری

ــه  ــان ب ــی آس ــی و دسترس ــاب های بانک ــف حس ــکان تعری ام

گــردش حســاب ها

ــا و  ــخاص، درآمده ــی از )اش ــای دریافت ــت چک ه ــکان ثب ام

حســاب های دیگــر(

 امــکان ثبــت و صــدور چــک ازحســاب های تعریــف شــده در 

برنامــه و پرداخــت بــه اشــخاص، حســاب های بانکــی، صنــدوق، 

ــا حســاب های دیگــر ــه و ی هزین

توانایی ایجاد سند آزاد و چاپ سند موردنظر

امکان تعریف و طراحی سندهای چاپی به دلخواه کاربر

مشخص کردن سود بنگاه از فروش

دریافــت گزارش هــای متنــوع از حســاب مشــتریان و فاکتورهــای 

صادره

امکان تهیه گزارش فروش روزانه

جستجوی موردهای رهن، اجاره و فروش

امکان تعریف و طراحی انواع لیست از گزارش های دلخواه

امــکان اعمــال تخفیــف بــرای هــر خریــد و تخفیــف کلــی بــرای 

ــک فاکتور ی

ــه  ــه و تهی ــمت های برنام ــی قس ــری از تمام ــکان گزارش گی ام

ــل اکســل از آن فای
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ــخه  ــد )در نس ــه و درآم ــر هزین ــزارش از دفت ــه گ ــکان تهی ام

مشــاغل(

امکان صدور فاکتورهای فروش، خرید و پیش فاکتور 

امکان چاپ لیست از فاکتور ها، پیش فاکتور ها 

جستجوی سریع و هوشمند از لیست مشتریان و اماک

ــگام  ــودکار در هن ــورت خ ــه ص ــوارض ب ــات و ع ــبه مالی محاس

ــور ــدور فاکت ص

مشاهده سود ناخالص هر فاکتور در هنگام صدور آن

ــای از  ــر روی فاکتوره ــاپ ب ــل چ ــای قاب ــاپ پارامتره ــکان چ ام

ــل چــاپ شــده قب

امکان تهیه گزارش از گردش حساب صندوق ها

تعریف مشخصات فروشنده، مالک و یا متقاضی

ــه نمــودن عکــس  ــه و ضمیم ــات اولی ــک در اطاع ــف مل تعری

ــم و فیل

امــکان تعییــن مالیــات و عــوارض بــه صــورت جداگانــه بــرای 

ــف ــای مختل گروه ه

امکان ثبت و تطبیق اطاعات مشتریان

تنظیم گزارشات و 
صدور آسان فاکتورها
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     مدیــران و کارکنــان یــک رســتوران بــدون داشــتن نرم افــزاری جامــع 

ــردرگم  ــتاصل و س ــات، مس ــت گزارش ــی و ثب ــور مال ــت ام ــرای مدیری ب

می شــوند. مدیریــت صنــدوق، حســابداری و رســیدگی بــه تمــام امــور 

ــا  ــاط ب ــار، ارتب ــای انب ــور کااله ــه ام ــیدگی ب ــض، رس ــدور قب ــی، ص مال

ــت  ــو، مدیری ــازمان دهی من ــتریان، س ــگاه مش ــکیل باش ــتری و تش مش

کارکنــان و اطالعــات هــر یــک، رســیدگی بــه هزینه هــا و میــزان درآمــد 

ــا  ــا ب ــتوران تنه ــک رس ــور ی ــی ام ــه تمام ــیدن ب ــه نظم بخش و خالص

اســتفاده از یــک نــرم افــزار جامــع، حرفــه ای و دقیــق میســر می شــود . 

ــتر  ــره وری را بیش ــزال به ــتوران غ ــگاهی رس ــدوق فروش ــزار صن ــرم اف ن

ــا نیازســنجی دقیــق  کــرده و دغدغــه ی مدیریــت درســت رســتوران را ب

ــد .  ــرف می کن برط

درباره نرم افــزار



امکان ثبت و چاپ فاکتورهای خرید و فروش

گزارش گیری از گردش هزینه و درآمد

از گـردش حسـاب های مشـتریان، صنـدوق و  گزارش گیـری 

بانک هـا در هـر بـازه زمانـی

امکان صدور و چاپ فاکتورهای معمولی 

امـکان مشـاهده سـود فاکتـور در هنـگام صـدور و یـا در بازه 

دلخواه زمانـی 

امـکان تسـویه فاکتورهـای خریـد و فـروش بصـورت نقـدی، 

پـوز، حوالـه و یـا چک

امـکان گزارش گیـری از فاکتورهـای خریـد و فروش، برگشـت 

از خریـد و فروش

تنظیم گزارشات و 
صدور آسان فاکتورها

مدیریت
امور مالی 

انعطاف پذیری و 
کاربری آسان برنامه

امکان ثبت چک های دریافتی از مشتریان

امکان ثبت سند صندوق و بانک و ...

امکان اسکن مدارک واریزی و فاکتور امضا شده به عنوان ضمیمه 

برای هر فاکتور

امکان صدور چک و تهیه گزارش از چک های صادره

امکان استفاده از بارکدخوان در هنگام ثبت فاکتور

چند  برای  شده  تفکیک  شماره های  با  فاکتور  ثبت  امکان 

زیرمجموعه

امکان ثبت پیش فاکتور همراه با گزارش گیری از آن

خرید  فاکتورهای  برای  چاپی  دلخواه  شیوه های  طراحی  امکان 

و فروش

امکان مشاهده گردش کاالهای انبار و کاردکس کاال

به  یا  و  برنامه  از  داده در هنگام خروج  پایگاه  از  پشتیبان گیری 

صورت دستی

همراه با کارت آموزش رایگان 

امکان استفاده از دفتر تلفن و امکانات جانبی سیناپک

امکان اختصاص کلمه عبور برای امنیت برنامه

امکان استفاده در شبکه )در نسخه شبکه(

امکان تعریف کاربر )در نسخه شبکه(

امکان تعریف سطوح دسترسی برای قسمت های مختلف برنامه 

)در نسخه شبکه(

امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

امـکان مشـاهده موجـودی کاال در هـر زمـان و در هنـگام 

صـدور فاکتـور

امکان اختصاص پورسانت به فروشنده در هر فاکتور

همراه با گزارش گیری در بازه زمانی دلخواه

امکان صدور و چاپ فاکتورهای با فرمت و تایید دارایی

دارای گـزارش مانـده حسـاب مشـتریان بدهکار و بسـتانکار 

و یا تسـویه

امکان تهیه گزارش از فروش فروشندگان و ویزیتورها

امکان گزارش گیری از فاکتورهای باطله و تسویه نشده
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نرم افــزار صندوق فـــروشگاهیز ر غـــــــــــــــــــــــــــــــــز ال 



نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

ــر و  ــا و جواه ــف ط ــاص صن ــای خ ــه نیازه ــه ب ــا توج ــزال ب ــزار زر غ نرم اف

سکه فروشــی ها طراحــی شــده اســت. نیازهــای کلــی ای 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 محاســبه ی مالیــات و عــوارض بــه صورت 

ــات  ــه ی امکان ــت. مجموع ــده اس ــی ش ــف طراح ــن صن ــوص ای ــی مخص اختصاص

ــی کســب وکار طــا و جواهرفروشــان را  ارائــه شــده در ایــن نرم افــزار مدیریــت مال

بــه آســانی مهیــا کــرده اســت. از ویژگی هــای ممتــاز ایــن نرم افــزار کاربــری آســان 

و حســابداری امــور مالــی بــدون دانــش اختصاصــی حســابداری اســت. در ادامــه 

ــرد. ــم ک ــاره خواهی ــزار اش ــن نرم اف ــای ای ــه قابلیت ه ب

درباره نرم افــزار



تنظیم گزارشات و 
صدور آسان فاکتورها

امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
سـیناپردازش

دریافت گزارش های متنوع از حسـاب مشـتریان و فاکتورهای 

صادره

امکان تهیه گزارش فروش روزانه

امکان تعریف و طراحی انواع لیست از گزارش های دلخواه

ارسال خروجی گزارش ها به اکسل

امـکان اعمـال تخفیـف بـرای هـر کاالی خریـداری شـده و 

تخفیـف کلـی بـرای یـک فاکتـور

امکان اضافه کردن هزینه ارسال

امـکان گزارش گیـری از تمامـی قسـمت های برنامـه و تهیـه 

فایـل اکسـل از آن

امکان تهیه گزارش از گردش حساب صندوق ها

امکان تهیه گزارش از دفتر هزینه و درآمد )در نسخه مشاغل(

امکان صدور فاکتورهای فروش، خرید و پیش فاکتور 

امکان صدور فاکتور فروش از پیش فاکتور

امکان چاپ لیست از فاکتور ها، پیش فاکتور ها 

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 دسته بندی فاکتورها

فـروش  واسـطه  نـام  بـه  فاکتـور  پیـش  و  فاکتـور  ثبـت 

ریـاب( )بازا

امکان چاپ فاکتور و پیش فاکتور در فرم های طراحی شده

محاسبه سود ناخالص فاکتورها

انعطاف پذیری و 
کاربری آسان برنامه

ثبت و مدیریت 
امور مالی

امکان تعریف کاربران به تعداد نامحدود )در نسخه شبکه(

همراه با قفل سخت افزاری

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

همراه با امکانات سیناپک و تقویم شمسی

بدهـکاران،  بانکـی  حسـابهای  کلیـه  ثبـت  و  تعریـف  امـکان 

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

صـورت کامـا سـاده و آسـان

امکان جسـتجو و گزارش گیری سـاده و پیشـرفته در قسـمت های 

مختلف اسـناد و حسـاب ها

تفکیک اسـناد به صورت سـند دریافـت، پرداخت، هزینـه، درآمد، 

برداشـت از حسـاب، واریز به حسـاب همراه با چاپ سـند

ثبت سند افتتاحیه

ارتباط مستقیم با نرم افزارهای صدور فاکتور و حسابداری محض

امـکان تعریـف کاربـران بـا دسترسـی متفـاوت و کلمه عبـور برای 

ورود بـه برنامه

قابلیـت پشـتیبان گیری خـودکار و دسـتی برای حفـظ اطاعات 

ثبت شـده

استفاده آسان از برنامه بدون نیاز به اطاعات حسابداری

امـکان تعریـف حسـاب های بانکـی و دسترسـی آسـان بـه 

حسـاب ها گـردش 

تعریف مشخصات فروشنده

تعریف کاال در اطاعات اولیه

ثبت کاال با استفاده از بارکدخوان

امـکان تعییـن مالیـات و عـوارض به صـورت جداگانـه برای 

گروه هـای مختلـف

امکان نگهداری موجودی و اطاعات مشتریان

امـکان ثبـت چک هـای دریافتـی از )اشـخاص، درآمدهـا و 

دیگـر( حسـاب های 

 امـکان ثبـت و صـدور چـک ازحسـاب های تعریف شـده در 

برنامـه و پرداخـت به اشـخاص، حسـاب های بانکـی، صندوق، 

هزینـه و یـا حسـاب های دیگر

توانایی ایجاد سند آزاد و چاپ سند موردنظر

امکان تعریف و طراحی سندهای چاپی به دلخواه کاربر
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با توجه به باال رفتن سرعت و دقت در رسیدگی به امور مطب و بیماران، شکل گیری تخصص های 

مختلف در حوزه درمان و ضرورت استفاده از جدیدترین و به روز ترین امکانات برای پاسخگویی به 

 نیازهای بیماران، نرم افزاری طراحی کرده ایم تا بتواند مراحل درمان را سیستمی، سریع و آسان کند. 

از ویژگی های اصلی این نرم افزار می توان به حذف پرونده های کاغذی، نظم بخشیدن به اطالعات 

بیماران، ارائه بستری امن برای ثبت اطالعات بیماران، ضميمه نمودن آسان عکس ها و آزمایشات 

مختلف،  تخصص های  در  خدمات  ثبت  و  تعریف  سریع،  و  آسان  نوبت دهی  بیمار،  پرونده  در 

استفاده از قلم نوری توسط پزشک برای نوشتن نسخه و ویرایش عکس  های پزشکی اشاره کرد. 

در ادامه دقیق تر به مشخصات نرم افزار مطب اشاره می کنیم.

درباره نرم افــزار



ثبت اطالعات
و پذیرش بیماران 

کاربرپسند
بودن برنامه 

دقت و سرعت در 
ویزیت بیماران

امــکان ثبــت نــوع تشــخیص بــه وســیله مــاوس و بــا چنــد 

ــرض ــای پیش ف ــک از متن ه کلی

امکان ثبت نوع درمان و تجویز نسخه های درمانی

امکان استفاده از قلم نوری برای نسخه نویسی

ــه و در  ــی در برنام ــی و مصرف ــالم داروی ــت اق ــکان ثب ام

ــض ــدور قب ــگام ص هن

دارای رسم نمودار رشد برای کودکان

اضافــه شــدن خدمــات بــه برنامــه متناســب بــا تخصــص 

پزشــکان )دندان پزشــکی، پوســت و مــو، قلــب و عــروق، مغــز 

و اعصــاب و غیــره(

امکان تعریف کاربر منشی و پزشک در نسخه شبکه

ــمت های  ــران در قس ــرای کارب ــی ب ــطح دسترس ــن س تعیی

ــه ــف برنام مختل

امــکان برقــراری گفتگــوی نوشــتاری بیــن منشــی و پزشــک 

بــه همــراه ارســال فایــل بــدون نیــاز بــه اینترنــت در مطــب

ــورت  ــک )در ص ــال پیام ــتگاه ارس ــتفاده از دس ــکان اس ام

ــک( ــال پیام ــزار ارس ــرم اف ــتگاه و ن ــتن دس داش

امکان تعریف چند پزشک

سیستم نوبت دهی همزمان برای چند پزشک

امکان ثبت و تغییر مشخصات بیماران

امکان ایجاد جدول نوبت دهی برای ویزیت بیماران

امکان اسکن مدارک پرونده بیماران

امکان ضمیمه نمودن فیلم های رادیولوژی در پرونده بیماران

امکان ثبت و نمایش سوابق بیمار

امکان چاپ و خروجی اکسل در قسمت سوابق ثبت شده

امکان افزودن فایل های صوتی، تصویری و بانک اطالعاتی 

مختلف در پرونده بیمار

امکان تسویه قبض پس از صدور آن

قابلیت مدیریت مالی و حسابداری

امکانات نرم افزار

نـرم افـــــزاری
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امکان استفاده از دستگاه فیش پرینتر

امـکان اتصـال دسـتگاه پـوز، کالـر آی دی، پیامـک، پرینتـر 

بـه  بارکدخـوان  معمولـی،  چاپگرهـای  نـوری،  قلـم  حرارتـی، 

سیسـتم

امـکان گزارش گیـری از گـردش صنـدوق و بانـک بـه صورت 

روزانـه، ماهانـه یـا در بـازه زمانـی دلخواه

امـکان ثبـت انـواع خدمـات و تعرفـه خدمـات پزشـکی بـا 

درصـد بیمـه و فرانشـیز یـا آزاد

امکان صدور قبض در هنگام نوبت دهی یا پس از ویزیت
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مشتریان ما

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 1۳۷

اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

سازمان های دولتی
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سازمان عمران شهرداري آمل
شركت كشتيراني كيش

سازمان نظام ساختماني
صندوق بهره برداري مترو

سازمان ورزش شهرداري تهران

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 1۵ 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

انتشارات سارد

موسسات آموزشی و دانشگاه ها

بانک ها و موسسات مالی

خدمات بیمه ای و بیمارستان ها

سایر شرکت ها و موسسات
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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

88806888-021 )فروش(

88745474-021 )پشتیبانی(

88732833-021 )روابط عمومی(

88735706-021 )نمابر(

 0۹213560531 )واتس اپ(

info@sinapardazesh.ir

www.sinapardazesh.ir

sinapardazesh

تهران، سهروردی شمالی، خیابان باغ، پالک 26

جهت مشاهده اطالعات اسکن کنید
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