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- موسساتنرم افزار جامع مالیران (شرکتها و(
نرم افزار یکپارچه شهد (بازرگانی و فروشگاهی)-
نرم افزار یکپارچه امین (بانکداري قرض الحسنه)-

6C++ BuilderBorlandزبان برنامه نویسی :

Microsoft SQL Serverپایگاه داده ها :

براي کاربري در شرکتهاي متوسط وبزرگ  طراحی شده و کاربران ایـن برنامـه مـی تواننـد   کلیـه جامع مالیران نرم افزار 
گردش عملیات بانکی پرداخت وجوه نقد و اسناد بهادارفعالیتهاي حسابداري , انبار, فروش,دریافت و

بط را با سهولت و کارآمدي مطلـوب را ثبت کرده وگزارشات مرت…,حقوق ودستمزد,پرسنلی,تولید و 
از سیستم ها دریافت کنند. 

امکانات عمومی 
شرکت در هر لحظه به صورت شبکه و غیر شبکه 99دوره مالی و99ابل استفاده براي ق♦
امکان فعال کردن چندین شرکت / دوره هاي مالی در هر لحظه وحرکت بین شرکتها / دوره مالی♦
ها در هر لحظه کلیه سیستمها و کلیه پنجرهن امکان فعال کرد♦
افزاررمزگذاري و تعیین محدوده دسترسی کاربران به امکانات نرم♦
از اطالعات با رمزگذاري و بازیابی اطالعات از دیسک پشتیبان تهیه دیسک پشتیبان ♦
)..و  .قوق ، انبار ، ح(حسابداريانعطاف در تغییر ساختار جداول جهت انطباق با کدینگ ♦
...)حسابداري ، رسید / حواله ، صورتحساب فروش و (سندطراحی فرم اسناد / مدارك ♦
سررسید و سالنامه کار براي روزهاي کار و تعطیل و ثبت یادداشتهاي روزانه ♦
نزولی)/(صعوديو گزارشهامرتب سازي داده ها♦
رایط نامحدودو گزارشها با شدر کلیه اطالعات پاالیش و جستجو♦
از اطالعات و گزارشها و چاپ آن و..... تهیه نمودار خطی ، میله اي ، دایره اي ♦
و چاپ گزارشها پس از رویت بر روي صفحه نمایشگزارشگیري بر اساس ماه / تاریخ / شماره♦
ذخیره شرایط گزارش براي تهیه مجدد گزارش و ذخیره گزارشها براي رویت مجدد کاربران♦
...)حسابها ، کاالها ، مشتریان ، فروشندگان و (کدتبدیل داده ها ♦
به دوره هاي مالی دیگر...)، انبار ، فروش و (حسابداري/و مدارك و اسنادانتقال اطالعات پایه / داده ها ♦
Excel ،Word ،Internetو نرم افزارهاي Clipboardارسال اطالعات و گزارشها به ♦ Explorer(
امکان تغییر رنگ محیط نرم افزار ♦
امکان چیدمان و جابجایی و حذف ستونها در تمامی محیط نرم افزار و ذخیره وضعیت آن براي هر کاربر ♦
ماه گارانتی6آموزش رایگان در محل طراح سیستم ، کتاب راهنما ، ♦
ارسال پیام بین کاربرانمکانا♦
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يرحسابدا
ار حسابداري مالیران می توان اسناد حسابداري را به صورت دستی و یا منتج از عملیات سایر نرم افزارهاي درنرم افز

.ویرایش نمودوحقوق و دستمزدو سهام ثبت,نقدینگی ,اموال,فروش ,موجود همانند انبار

امکانات نرم افزار حسابداري
ي و یا به صورت حرفی / عددي تعریف کدینگ حسابداري به صورت عددامکان♦
هزینه و پروژه ها، مراکزتفصیلی،کل ، معین حسابهاي گروه ،اصلیطحس6تعریف امکان♦
سطح فرعی گروه هاي تفصیلی ، مراکز هزینه و پروژه ها و تغییر نام آنها 3تعریف امکان♦
و تغییر نام آن (Unique)یگانهو مرکز هزینه و پروژه بصورت تعریف حساب تفصیلی امکان♦
گروهی)موردي یا تبصور(اصالح ، حذف و چاپ اسنادامکان♦
. مختلفدفاتر) (شرکتها درهمان دوره مالی یا بین سند)(کپی ساخت سند مشابه و معکوسامکان♦
بر پایه کدینگ حسابها تعریف شرح ثابت اسناد امکان♦
تاریخ دلخواه بدون رعایت تقدم تاریخ و سپس شماره گذاري اسناد ثبت اسناد حسابداري باشماره و امکان♦

تاریخ.حسابداري صادره براساس 
اي)اي و دسته (لحظهفروش ، انبارداري ، اموال و ... ي افزارهااز نرمدریافت اسناد حسابداري امکان♦
...)واره چک ، فاکتور در هنگام صدور سند (شمحرفی ثبت اطالعات حرفی/ عددي در ستون عطف امکان♦

تکی یا گروهی تبصور
تکی تبصور)امکان ثبت اطالعات تاریخی در ستون عطف تاریخ در هنگام صدور سند (تاریخ چک،فاکتورو ...♦

یاگروهی 
بصورت تکی ...)فاکتور ، ارز و  (مقدارامکان ثبت اطالعات عددي در ستون عطف عددي در هنگام صدور سند♦

خاصیت جمع پذیريیاگروهی با 
امکان جلوگیري از مانده منفی بر حسب ماهیت حساب♦
صدور سند اختتامیه و افتتاحیـه بطـور وآن به سرفصل هاي مختلف یاقسمتی از بستن حسابهاي موقت امکان♦

خودکار
.شود)هزینه می(جداگانه و نسبتهاي مالیصورتهاطراحی امکان♦
در ثبت سند حسابداري Excelز دریافت ا♦
محاسبه دیر کرد مشتري ♦
اسناد)(ضمایمپیوست اسناد در سند حسابداري ♦
در تمامی سطوححساب)گردش حسابها (انتقالامکان تبدیل ♦
م.از ادغاتماهیانه یا پاره اي و امکان برگشموردي)اسناد یا (کلیهامکان ادغام اسناد حسابداري بصورت روزانه ♦
امکان تایید دو مرحله اي اسناد حسابداري بصورت ثبت پیش نویس (یادداشت سند) و تایید نهایی برابر چارت ♦

سازمانی.
کاربران.امکان قطعی کردن اسناد حسابداري و برگشت از قطعی کردن براي یک کاربر خاص یا تمام ♦
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در نرم افزار حسابداري تنیو فایلهاي مExcelایل از طریق فبانک)امکان دریافت اطالعات بانکها (صورتحساب ♦
بانکی.و تهیه گزارش مغایرت 

تاریخ.امکان جابجایی اسناد حسابداري صادره در یک ♦
افزار.امکان تعریف نامحدود شرکت (دفتر) در نرم ♦
موجود در نرم امکان انتقال کدینگ از یک شرکت به شرکت دیگر بصورت کامل و یا بصورت انتقال کدهاي غیر ♦

( در همان محل یا از راه دور )حسابداري. افزار 
در نرم افزار حسابداري و از گزارشات HTMLتحت داس و ویندوز و خروجی DBFامکان تهیه خروجی اکسل و ♦

مالیران.کلیه نرم افزارهاي زیر مجموعه نرم افزارهاي جامع 
شده.امکان بازیابی اسناد حذف ♦
درخواستی.به روي فرمهاي امکان چاپ سند♦
کاربران.امکان ارسال پیام بین ♦
دیگر پس از بررسی (جداگانه هزینه می شود).شرکتهاي نرم افزار هاي از امکان کانورت اطالعات ♦
امکان ثبت بودجه جهت سطوح مختلف حسابها و نمایش گزارش مربوطه و میران انحراف از بودجه♦

هزینه می شود).اگانه(جد
سطح فرعی و گردش حسابها تا سطح اسنادحسابداري 3اصلی و سطح6حسابها در مرورگزارش ماتریسی ♦
، مراکز هزینه و پروژه ها گروه ، کل ، معین و تفصیلی اصلیسطح6در حسابهاگزارش♦
وژه ها  سطح فرعی گروه هاي تفصیلی ، مراکز هزینه و پر3گزارش حسابها در ♦
با توجه به زمان تغییرات اعمال شده توسط کاربران بر روي اسنادنگهداريگزارش و ردیابی کلیه اصالحات و♦

انجام
و ... باامکان خالصه ساز ي دفاتر بر اساس تاریخ یا سند.روزنامه, کل, معیندفاتر گزارش ♦

.عام یا خاص ( با معین هاي مربوطه )پروژه ) به صورت ,مرکز هزینه,وح شناور (تفصیلی طگزارش س

اسناد جهت ثبت دفاتر قانونی در پایان هر ماهگزارش خالصه♦
.دائمی)ادواري و روش (روشلحظهترازنامه و صورتحساب سود و زیان در هر گزارش♦
گزارش وضعیت اسناد♦
پروژه.و مراکز هزینهگزارش راس مشترك هر یک از حسابهاي کل ، معین و تفصیلی ♦
، چکهاي وصول چکهاي موجود(پروژهمرکز هزینه و باز حسابهاي کل ، معین و تفصیلی هاي)گزارش ارقام (مانده ♦

...)نشده و 
دش حساب یا تراز راز داخل فرم ثبت سند و گزارش و امکان اصالح سند از داخل گگزارش گردش حساب♦

.یآزمایش
تغییرات هرماه (گزارشکل ، معین و تفصیلی ، مراکز هزینه و پروژه هاگروه ،ح سط6تراز تحلیلی در گزارش ♦

قبل)نسبت به ماه 
گروه ، کل ، معین و تفصیلی ، مراکز هزینه و پروژه هاسطح 6گزارش کاربرگ اسناد حسابداري در ♦
)کاربرگ تفصیلی (حسابهاي کل و معین در سطر و تفصیلی در ستونگزارش♦
ستون)در سطر و مراکز هزینه در هزینه)(انواعکل و معین هزینه (حسابهايمراکز گزارش کاربرگ ♦
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ستون)در سطر و پروژه ها در هزینه)کل و معین (انواع (حسابهايگزارش کاربرگ پروژه ها ♦
و دوره هاي مالی مختلف در شرکتهاهاگزارش ترکیبی گردش / مانده حساب♦
فت / پرداخت شده گزارش سررسید چکهاي دریا♦
یگزارش و امکان اصالح سند از داخل گردش حساب یا تراز آزمایش♦
ستونی.18ستونی تا 2و ویرایش اسناد) از هامکان مشاهد(با در تمامی سطوح آزمایشیترازگزارش ♦
ا.حسابهدر تمامی سطوح ماهیت)کنترل حسابهاي خارج از (جهتگزارش بررسی مانده و روند حسابها ♦
امکان طراحی فرم سند حسابداري به شکل دلخواه به تعداد نامحدود.♦
.آفالین)امکان بروز رسانی نرم افزار جامع مالیران از طریق اینترنت بصورت آنالین و دستی (♦
امکان معرفی پانویس گزارشات و پانویس سندحسابداري بصورت پیش فرض.♦
ه سیستمها بصورت دلخواه.ت و رنگ پس زمینه کلیرمامکان تعیین ف♦
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انبار
ل, تحویـار رسـید یـا حوالـهگردانـی, برگشـتر, انبارسید و حوالهحسابداري)انبار همراه با شرح سند ثبت اسناد♦

). و انتقال ورودي و خروجیل, نقتحویل مستقیمت, برگشمستقیم
کاال و خدمات ه, گرونامحدود انبارثبت♦
و مشخص کردن ضریب تبدیل مقیاسهاي کل و جزءتا سه مقیاسقطعات)/ مقیاس (کاالثبت ♦
ثبت کاال / قطعات بدون اجزاء/ الیه بندي و یا با اجزاء/ الیه بندي نامحدود ♦
بدیل آن به حواله و گزارشات درخواستهاي تبدیل شده یا نشده به حوالهتامکان درخواست کاال و ثبت ♦
عرفی و ثبت موارد رسید و موارد مصرفم♦
انبارها)بین (حوالهنقل و انتقال بین انبارها ثبت ♦
قطعات)و تحویل دهندگان و تحویل گیرندگان (کاال/ثبت فروشندگان ♦
انبارقطعیامکان ثبت رسید موقت در انبار کنترلی و تبدیل آن به رسید♦
، تحویل مستقیم ، نقل و انتقـال ، افـزایش / کـاهش ، برگشـت رسـید یـا حوالـه ثبت موجودي اولیه ، رسید ، حواله ، ♦

، صدور دستور دریافت / پرداخت ، انتقال اطالعات تعدیالت
دیگر)(امکان انتقال گردش یک یا چند کاال به کاالي تبدیل کد کاال /قطعات♦
گزارش روند منفی موجودي انبار   منفی و موجوديکنترل ♦
)Standard,LIFO,FIFO,Averageکاال (قیمت گذاري روش نتعیی♦
بصـورت لحظـه اي و حوالـه هـا (رسـیدهاحسـابداريسیستمعملیات خرید و انبارداري به سند حسابداريصدور♦

....)بصورت دسته اي و 
Data(بصورت دستی / خودکار گردانی)انبار گردانی (شمارشهايانبار ثبت ♦ Collection(
ثبت تعدیالت انبارگردانی♦
قطعات)کاال / (تحویل مستقیم کاال بدون تغییر در موجودي ثبت♦
برگ رسید و حواله خروج بصورت موقت و قطعی ثبت♦
هر کاالسفارش به ازاي ر, حداکثسفارشل, حداقثبت نقطه سفارش♦
(جداگانه هزینه می شود)بچ / تاریخ انقضاء ثبت ورود خروج کاال / قطعات بر اساس سریال / ♦
و....حواله /در ثبت رسید Excelدریافت از ♦
ثبت بخشنامه خرید ♦
در فرم رسید انبارتسهیم هزینه هاي غیر مستقیم خرید بر روي بهاي تمام شده کاال♦
ن کاربري انبارانبار به کاربر در سطوح دسترسی و تعیین تعدادي یا ریالی بوداختصاص♦
معرفی نامحدود عوامل خرید به صورت عادي و قابل تقسیم بر مبناي تعداد یا ارزش کاال ♦
امکان خرید ارزي♦
امکان تعریف عکس براي کاال♦
راه دور   ...) ازو حواله و (رسیدامکان انتقال تمام یا قسمتی از اطالعات ♦
کاردکس انبار از داخل رسید و حوالهامکان مشاهده ♦
امکان ثبت بارنامه و مشخصات حمل در رسید و حواله ♦
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جداگانـه (امکان تعریف فرمول ساخت (تولید) با احتساب درصد ضایعات کاال و نمـایش درخـت محصـول ♦
هزینه می شود)

گزارشهاي انبار :
جستجوي کامل بر اساس کلیه اقالم انبار♦
یا کلیمثبت)کامل ، موجودي ، موجودي منفی ، موجودي (موجوديدي کاال نسبت به انبار موجوگزارش♦

( خالصـه ، دهندگان و تحویل گیرندگان و مراکز هزینه و موارد رسید و موارد مصرفل, تحویفروشندگانگزارش ♦
فروشـندگان ، فروشـندگان فکیکانبارها به تفکیک فروشندگان ، فروشندگان به تفکیک انبارها ، کاال / قطعات به ت

به تفکیک کاال / قطعات ، فروشندگان به تفکیک  انبار و کاال / قطعات ، انبار به تفکیک فروشندگان و کاال /قطعات ) . 
انبار و کاال /قطعات و ....  ) 

مصرف ، موارد رسید و فروشندگان ، مواردکاربرگ مراکز هزینه گزارش♦
صه گردش انبارگزارش خال♦
گزارش ورود و خروج کاال / قطعات بر اساس سریال / بچ / تاریخ انقضاء ♦
....)، حواله و (رسیدگزارش اسناد انبار ♦
گزارش مغایرت انبار گردانی ♦
گزارش تعدیالت انبار گردانی♦
ند دوره مالی)از یک یا چهمزمان(ه, وارده, صادره, ماندکاردکس کاالگزارش♦
رسید)د, موارکااله(فروشندگان, کاال, گروگزارش خرید بر اساس ♦
)Accessو فایل یپاقتصادي (چاو امتناع فروشندگان از ارئه کد ماهه)(سهگزارش خرید فصلی ♦
تبدیل شده و نشدههايگزارش رسید موقت♦
وند فی خریدرگزارش ♦
خریدل, عوامگزارش بارنامه♦
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روشف
ارائه صورتحساب و پیش فاکتور و داشتن اطالعات کافی از فروش و سوابق مشتریها و اعمال سیاستهاي تشویقی و تخفیفی 

اطالع می رسد کمک شایانی در اجراي و مواردي که در ادامه بهمحصوالتهمراه با اطالعات کافی در خصوص موجودي کاال و 
بهره می برند.مالیران می نماید که از امکانات نرم افزار یبازرگانی, به کاربرانو برنامه هاي فروش

امکانات نرم افزار فروش
، شهرها و گروه بندي مشتریانثبت کشور♦
مشخصات کامل آنهاهایجاد شناسه مشتریان به همرا♦
شـامل اطالعـات ) بدون اجزاء / الیه بندي و یا با اجـزاء / الیـه بنـدي نامحـدود( مشتریان گروه بندي وثبت ♦

)  آدرس کامل ، سرفصل حسابداري (
.(جداگانه هزینه می شود)ثبت توزیع کنندگان ( غرفه ها )  ♦
براي هر کاالمقیاس هاي مختلف و واحدهاي فرعیتبدیلهاي سنجش,نرخ امکان معرفی مقیاسهاي ♦
صورتحساب ( عوارض شهرداري و آموزش و پرورش ، تجمیـع افزاینده و کاهنده در پیش فاکتور و ثبت عوامل♦

باربري و ... ),عوارض ، بازاریابی ، حمل ونقل ، بیمه
امکان تعریف بازاریاب و ثبت درصد بازاریابی به ازاء هر کاال و بازاریاب♦
انحصاري مشتریها جهت یک بازاریاب خاصامکان محدود کردن ♦
امکان مشخص کردن مبلغ اعتبار براي هر مشتري و کنترل سقف اعتبار هنگام صدور صورتحساب♦
ثبت کاال / قطعات بدون اجزاء / الیه بندي و یا با اجزاء /  الیه بندي نامحدود ♦
(تعیـین لیسـت تریان و مقدار خرید شخصـیثبت بخشنامه هاي قیمت کاال / قطعات بر اساس گروه بندي مش♦

قیمت)
و گزارش پیش فاکتورهاي تبدیل شده و نشده به صورتحسابثبت پیش فاکتورها و برگشت آنها ♦
( با احتساب ارزش افزوده)ثبت صورتحسابها و برگشت آنها ♦
ثابت)تکراري ، تدریجی و روش:(بهتبدیل پیش فاکتور به صورتحساب ♦
فـروش فروشگاهها و تعاونی هاي مصرف با امکان خالصه سازي آنها برايفروش روزانه و برگشت فاکتورثبت♦

روزانه 
(جهت شرکت هاي پخش)برگ تحویل و برگشت برگ تحویل ثبت♦
امکان تعریف پخش کنندگان کاال و ثبت بارنامه و وسایل نقلیه مربوطه به همراه مشخصات کامل♦
دستگاه بارکدخوان هنگام ثبت فاکتور یا پیش فاکتور ازامکان استفاده ♦
امکان صدور حواله فروش خودکار و غیر خودکار و اعالم تحویل به انبار محصول♦
صدور سند حسابداري بصورت لحظه اي و دسته اي ♦
صدور حواله انبار بر اساس صورتحساب فروش ♦
یا بصورت کامال مستقل از حواله انبارصدور صورتحساب بر اساس حواله انبار♦
امکان تفکیک کاال و خدمات♦
و ثبت نامحدود رابطه اقساط و دریافت اقساط) فروش اقساطی (جداگانه هزینه می شود♦
پشتیبانی از قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باتوجه به نرخ شناور سالیانه♦
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د و بهاي تمام شده هر کاال امکان کنترل فی فروش بر اساس فی خری
امکان فروش ارزي
(ارائه موجودي قابل فروش کاال براساس سفارشات اخذ شده) امکان کنترل موجودي کاالهاي رزرو شده
 مشخص کردن تاریخ تسویه در صورتحساب فروش
 دریافت ازExcel در صورتحساب و قیمت گذاري کاال
چک)(نقدي یامراوده مالی در صورتحساب ثبت
(طرح تشویقی مشتریان)امکان اهدا کاال ( اشانتیون ) در صورتحساب به ازاي  میزان خاصی از خرید
 تعریف یک یا چند بازاریاب در یک صورتحساب
ارتباط همزمان با نرم افزار انبار و امکان صدور خودکار سند حسابداري به نرم افزار حسابداري مالیران
کتور با سریالهاي مختلفثبت و انتخاب انواع فا♦
(خرید خاصی که بابت فروش به مشتري خاص انجام گرفته)امکان صدور صورتحساب از رسید انبار♦
امکان ابطال صورتحساب هاي فروش♦

ي فروش :گزارشها
، گزارش ماتریسی بازنگري از گروه مشتري ، اجزاي مشتري ، مشتري ، انبار ، بازاریـاب ، گـروه کـاال / خـدمات♦

کاال / خدمات و کاال / خدمات  اجزاي
کـاال / تفکیـک:، ماهیانه ، روزانه و به (خالصهو کاال و خدمات و عوامل صورتحساب و بازاریابهاگزارش مشتریان♦

صورتحسابها)خدمات ، بازاریاب ها ، انبارها و 
گزارش عملکرد بازاریاب  ♦
بها گزارش آمار فروش پیش فاکتورها و صورتحسا♦
گزارش فروش و برگشت از فروش ماهیانه بر حسب ( گروه مشتري ، اجزاء ، مشتري ، مشتري ، انبار ، بازاریاب ♦

، گروه کاال / خدمات ، اجزاء کاال / خدمات و کاال/ خدمات ) 
بازاریابوسود و زیان کاال به تفکیک کاال و مشتريگزارش ♦
تبط با سیستم نقدینگی و حسابداري مالیران)از مانده بدهی مشتریان (مرگزارش ♦
و فروش خالصهنگام صدور صورتحساب بر مبناي سقف اعتبار, مانده حساب, مشتریان وضعیتخالصه گزارش ♦

تاریخ آخرین صورتحساب و چکهاي سررسید نشده و تعداد چکهاي برگشتی)
ن  گزارش تحلیلی تعداد / ریالی بر اساس کاال / خدمات و مشتریا♦
گزارش فروش اقساطی ♦
گزارش برگه تحویل کاال و برگشت کاال ♦
رش روند فی گزا♦
زارش بارنامه محل گ♦
به دارایی  و امکان تهیه فایل جهت ارسال اینترنتی و دستی و چاپی )سه ماهه(فصلیفروش گزارش♦
صندوق فروشگاهها بصورت کل و جزءگزارش ♦
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دستمزدوقوقح
کامپیوتريغیابحضور وهاي دستگاهانواعکارکرد کارکنان ازخودکاردستی و ریافتد♦
کسـورات بصـورت و مسـتمرغیـرمزایـاي، دستمزدوحقوقمتغیرهايمزایاي مستمر و نامحدودتعریف♦

دلخواه
،، کشـیک،کـاريبـتنو،اضـافه کـار ثابـت ، غیبـت،کارياضافهضرایب همچون,انواعنامحدودتعریف♦

(بـا اعمـال ضـریب و . . .خـدمتخرید،عمر ، بازخرید مرخصی، بیمهوقتتمامطرحپاداش،ماموریت
بصورت روزانه یا ساعتی) 

، رشـتهتحصـیلی، رشـتهسازمانی ، عنوانتحصیالت ،استخدام ، انواعبانک،هزینه مراکزنامحدودتعریف♦
و . . .خدمت، محلسازمانی ، واحد ريادا

تعریف نامحدود جداول مالیاتی مختلف♦
کد مشاغل) و.... –بیمه (مشاغل سخت و زیان آور واندازپسوامها ،،عانوانامحدودتعریف♦
و درصدثابت، مقدارگروه برحسبحقوقساالنهتغییر♦
یا عدم تعدیل, بسته به نوع انتخاب کاربريیا ساالنهماهانه مالیاتتعدیل♦
، صدور سند ذخیره سنوات ماهیانه / سالیانه هزینهمراکزوهزینهانواعتفکیکبهحسابداريسندصدور♦
جهت کسر از حقوق پرسنل از واحدهایی مانند شرکت CDامکان دریافت اقساط کارکنان به صورت فالپی / ♦

وق قرض الحسنه و...تعاونی مصرف ، صند
بصورت پیش فرض جهت استفاده در زمان صدور حکم با امکان طراحی)(معرفی توضیحات احکام ♦
صدور احکام جدید یا تغییرات بصورت گروهی یا تکی♦
معرفی انواع وام♦
معرفی انواع بیمه هاي تکمیلی♦
نظام وظیفهتي خدمت, وضعیهاي شغلی, محلهاهتحصیالت, رستحمعرفی گروههاي تحصیلی, سط♦
ثبت عیدي بصورت ماهانه یا ساالنه♦
ثبت باز خرید خدمت بصورت ماهانه یا ساالنه♦
ثبت باز خرید مرخصی بصورت ماهانه یا ساالنه♦
انتقال مانده مرخصی و سنوات سال قبل به سال جاري♦
ماهامکان محاسبه حقوق معوقه باتوجه به در نظر گرفتن معافیت در هر♦

گزارشها 
پرسنلیانتخابیگزارش♦
و فوق العادهمزایاوحقوقگزارش ♦
با امکان طراحی فیش با فرمت دلخواهحقوقیفیشگزارش ♦
و مساعدهمستمرغیرمزایايگزارش ♦
مانده مرخصی و ...،وام گزارش ♦
هزینه مراکزي و مزایاحقوقگزارش ♦
اي)و مقایسهاي(دورهد ماهانهعملکرهزینهگزارش♦
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(فایـل بانـک بـه و.... TEXT, DBFفایلهـاي بصـورتتعریفقابلساختاربابانکبهپرداختفایلگزارش ♦
صورت خالص پرداختی یا بر اساس مولفه انتخابی)

مـورد قبـول DBFپرداخت به سازمان تامین اجتماعی با ساختار قابل تعریف به صـورت فایـلگزارش فایل♦
سازمان تامین اجتماعی 

جدید مورد قبول دارایی فایل مالیات پرداختی به وزارت دارایی با ساختار گزارش♦
SALARYبدون نیاز به ثبت اطالعات در نرم افزار 

گزارش  مجموع درآمد سالیانه  ♦
گزارش کارکرد دوره اي یک یا تمام پرسنل در ماههاي مختلف ♦
وقی احکام حق♦
گزارش انتخابی ( تعریف گزارشات با ستون هاي انتخابی توسط کاربر)♦
تهیه خروجی اکسل از کلیه گزارشات♦
تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اطالعات سیستم♦
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پرسنلی
حقوق و دستمزد و با نیاز سازمانهابه اطالعات منسجم از پرسنل خود و کنترل و ارسال اطالعات مدون به سیستم

توجه به زنجیره اطالعاتی و ارتباط تنگاتنگ این دو سیستم ، اولی به عنوان اطالعاتی و نظارتی و دومی اجرایی ، استفاده 
دارد . از سیستم پرسنلی را در کنار سیستم حقوق و دستمزد را در هر سازمانی ضروري می

تعریف گروههاي خونی ♦
ی همراه با درجه تسلط به آن و مدرك دریافتی تعریف زبانهاي خارج♦
تعریف تجارب شغلی ، میزان آن و ارتباط با پست سازمانی ♦
تعریف آموزش حین خدمت ، میزان فراگیري و هزینه آن ♦
تعریف انواع حادثه ، محل وقوع ، درصدمه و علت آن ♦
تعریف انواع تنبیه وتشویق و ذکر علت آن ♦
موریت و هزینه هاي مرتبط با آن تعریف انواع مأ♦
تعریف انواع وام همراه با مبلغ درخواستی ، مبلغ موافقت شده و اطالعات ضامن  ♦
تعریف انواع مدارك تحصیلی همراه با تاریخ دریافت و محل آموزش ♦
تعریف نوع استخدام همراه با تاریخ شروع و پایان ♦
در حقوق  تعریف وضعیت جانبازي و درصد اعمالی آن♦
تعریف ارتقاء گروه و نحوه محاسبه در پایه حقوق  ♦
تعریف حداقل حقوق و سنوات توسط کاربر ♦
تعریف مشاغل ♦
تعریف قطع ارتباط همراه با تاریخ و علت آن ♦
تعریف شهرها ♦
تعریف مزد پایه توسط کاربر  ♦
تعریف ایثارگري ♦
یان آن تعریف نوع مرخصی و تاریخ شروع و پا♦
تعریف منازل سازمانی با متراژ و هزینه آن و حق شارژ♦
تعریف نوع خودرو سازمانی ، تاریخ واگذاري و دریافت همراه با وضعیت خودرو  ♦
تعریف اطالعات شناسنامه اي پرسنل همراه با اطالعات پایه ♦
حت تکفل و تحصیالت تعریف اطالعات افراد تحت تکفل پرسنل ، نسبت ، زمان شروع و پایان ت♦
تعریف سوابق کاري پرسنل همراه با تاریخ شروع و پایان ، محل خدمت ، سمت ، علـت تـرك کـار و حقـوق ♦

دریافتی 
تعریف بخشنامه هاي همراه با تاریخ و خالصه بخشنامه♦
تعریف خدمت در جبهه همراه با تاریخ شروع و پایان و محل خدمت  ♦
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:ي پرسنلیگزارشها
زارش آموزش هاي پرسنلی در حین خدمت ، تسلط پرسنل به یک یا چند زبان خـارجی همـراه بـا درجـه گ♦

عالی ) –خوب –متوسط –تسلط ( کم 
گزارش تجارب شغلی پرسنل در یک موضوع خاص ♦
گزارش مأموریتهاي انجام گرفته توسط پرسنل در یک محدوده تاریخ خاص همراه با هزینه هاي آن  ♦
ش انواع وامهاي درخواستی و پرداختی در محدوده زمانیگزار♦
گزارش مدارك تحصیلی پرسنل بر حسب نوع مدرك ♦
گزارش استخدامهاي پرسنل بر حسب یک نوع استخدام خاص  ♦
گزارش منازل سازمانی در اختیار و  استفاده شده توسط پرسنل همراه با متراژ و هزینه♦
اختیار پرسنل گزارش خودروهاي سازمانی در ♦
و دهها گزارش دیگر . ♦



۵۲۴۶۷۵۸۸

( نقدینگی )دریافت و پرداخت

بانکی ، دسته چک ، انواع چک ، برداشتهاي بانک ثبت بانکها ، شعبات ، حسابهاي ♦
دریافت و پرداخت ارزي با تسعیر ارز (جداکانه هزینه می شود).ثبت ♦
جهت معرفی به عنوان صندوقدار و تنخواه گردان)(ارکنان و کارکنان با سرفصل هاي حسابداري ثبت واحدهاي سازمانی ک♦
امکان معرفی صندوقدارها وتنخواه گردانها♦
امکان معرفی دسته چک♦
)(کسورات قانونیسرفصل حسابداري باثبت عوامل مجوز پرداخت ♦
حسابداري منابع و مصارف وجوه با سرفصل و گروه بنديثبت♦
)چندبه چندین حساب ( یک به ثبت دریافت و پرداخت صندوقداران ♦
به چندین حساب ( یک به چند)    ثبت پرداخت تنخواه گردان♦
به عملیات بین بانکی,ثبت حواله بانکی ، واریز بانک♦
چنـد بـه -در یک برگه پرداخـتچندین فقره چک در قبال چندین حساب (ترکیبیصدور چک دریافت و ثبت ♦

چک ، حواله کرد ، تاریخ سررسید ، تضمینی ، در وجه شرح چک ) شامل اطالعات ( مبلغ) چند
امکان معرفی انواع برداشتهاي بانکی مانند کارمزد بانکی و ....♦
شده ، ابطالی ، برگشتی واخواست و ... ) برداشتثبت عملیات چکهاي پرداختی ( ♦
) چک,خرج چک,برگشت,واخواست,عودت و ...., وصولعملیات چکهاي دریافتی ( در جریان وصولثبت ♦
بانک بهثبت ارسال چک ♦
ثبت صدور مجوز پرداخت چک ♦
پرداخت چکتأیید صدور مجوز♦
د شـرح ، ثبت پرداخت سفته شامل ( شماره سفته ، حواله کرد ، تضمینی ، تاریخ سررسید ، مبلغ تعهد ، نـام متعهـ♦

محل اقامت و آدرس دریافت ) 
ثبت دریافت سفته شامل ( شماره سفته ، حواله کرد ، تضمینی ، تاریخ سررسید ، مبلغ سقف سفته ، مبلـغ تعهـد ، ♦

نام   متعهد شرح ، محل اقامت ، آدرس دریافت ) 
ثبت عملیات سفته ( وصول ، پرداخت ، برگشت ، واخواست ) ♦
هاي حسابداري جهت انواع عملیات نقدینگی براي صدور سند حسابداري به نرم افزار امکان معرفی سرفصل♦

حسابداري مالیران
اعالم هشدار سر رسید چک هاي دریافتی با انتخاب مهلت باقیمانده تا تاریخ سررسید از طریق ارسال پیامک ♦

براي  مشتریان (جداگانه هزینه می شود)
ه نقد جهت دریافت رسید بصورت دلخواهوخت چک یا وجطراحی فرمهاي دریافت و پردا♦
هاي چاپ چک جهت بانکها و دسته چکهاي مختلف تطراحی فرم♦
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ي دریافت و پرداخت : گزارشها
گزارش خودکار سررسید چکهاي پرداختی با انتخاب مهلت باقیمانده تا سررسید براي کاربر خاص♦
گزارش گردش بانکها ♦
( گردش ، دریافت ، پرداخت )ها دوقگردش صنگزارش ♦
( گردش ، دریافت ، پرداخت ) گزارش گردش تنخواه گردانها ♦
گزارش گردش حسابهاي اشخاص ♦
گزارش منابع و مصارف ♦
گردش چکهاي پرداختی ، چکهاي در گردش پرداختی ( خالصه ، آخرین وضعیت ) گزارش ♦
در گردش دریافتی ( خالصه ، آخرین وضعیت ) گردش چکهاي دریافتی ، چکهاي گزارش ♦
گزارش چکهاي موجود ♦
گزارش چکهاي سررسید شده♦
گزارش چکهاي در جریان وصول ♦
گزارش چکهاي برگشتی ♦
ل و ....)وگزارش چک افراد (پرداختی, وصول شده,برگشتی, خرج شده, در جریان وص♦
گردش یک چک, چکهاي پرداختیگزارش ♦
و مدت دارچکهاي صادره قطعی گزارش ♦
گزارش حواله و واریزهاي نقدي ♦
برداشتهاي بانکی گزارش♦
گزارش سفته هاي پرداختی ، سفته هاي در گردش پرداختی ( خالصه ، آخرین وضعیت ) ♦
گزارش سفته هاي دریافتی ، سفته هاي در گردش دریافتی ( خالصه ، آخرین وضعیت ) ♦
... گزارش♦

داراییها
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ثبت جدول استهالك اظهار نامه مالیاتی ♦
151ثبت جدول استهالك ماده ♦
ثبت مشخصات و وضعیت هر گروه از دارایی ♦
ثبت اجزاء بهاء تمام شده دارایی ♦
ثبت مکان استقرار دارایی ♦
ثبت تحویل گیرندگان ♦
ثبت مبادي تحویل ♦
ثبت مراکز هزینه ♦
ثبت مشخصات دارایی ها شامل : روش و نرخ استهالك ، تاریخ بهره برداري و ساخت ، بهاي تمام شده ، استهالك ♦

انباشته ، ارزش اسقاط ، شماره پالك و ... 
ثبت تغییرات اساسی دارایی ♦
ثبت تعدیالت اولیه دارایی ♦
ثبت خرید / ساخت دارایی ♦
ثبت فروش دارایی ♦
یی ثبت کاهش دارا♦
ثبت کنارگذاري موقت و دایمی دارایی ♦
ثبت تحویل / انتقال دارایی ♦
ثبت تغییر روش / برآورد دارایی ♦
صدور سند حسابداري مدارك دارائیها ( تعمیرات اساسی ، خرید / ساخت ، فـروش ، نقـل وانتقـال ، کنارگـذاري ♦

قرار و ... )موقت و دایم بصورت کلی / به تفکیک مراکز هزینه / مکان است
گزارشها

گزارش مدارك دارایی ( تعمیرات اساسی ، خرید / ساخت ، فروش ، نقل و انتقال ، کنارگذاري موقت و دایم و ... ) ♦
گزارش کارت داراییها ♦
گزارش استهالك داراییها به تفکیک مراکز هزینه  ♦
گزارش استهالك داراییها به تفکیک گروههاي دارایی ♦
صورتخالصه بهاي تمام شده و ارزش دفتري و استهالك انباشته طبق فرم سازمان حسابرسی گزارش ♦
گزارش صورتخالصه بهاي تمام شده و ارزش دفتري و استهالك انباشته طبق اظهارنامه مالیاتی ♦
گزارش ترکیبی داراییها ♦
گزارش تحویل گیرندگان دارایی ها و چرخه تحویل گیرندگان ♦
مر مفید داراییها گزارش ع♦
گزارش ... ♦

:رعایت استانداردهاي حسابداري است که برخی از آنها به شرح زیر می باشد ییهادر طراحی نرم افزار داراهدف 
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تعیین اثر تغییرات حسابداري  :
.هر گونه  تغییر در عمر مفید/ نرخ استهالك  ، تغییر در برآورد تلقی می شود ♦
هر گونه  تغییر در روش استهالك  ، تغییر در روش محسوب می شود .♦

تعمیرات اساسی دارایی ها  :
می یابد .ارزش دفتري افزایش در صورت افزایش عمر مفید دارایی ، ♦
در صورت افزایش کارایی دارایی ، قیمت تمام شده افزایش می یابد .♦

زیـان) حاصـل از فـروش دارایـی/ ، ارزش دفتري محاسبه شده و سود (هنگام فروش/ کنارگذاري دائمی دارایی  
کنارگذاري شناسایی می شود .زیان

نرخ استهالك معمول است .%30استهالك دارایی کنارگذاري شده موقت 

مالیرانسهامسیستم
ونماد،اسمیقیمت،شرکتتعدادسهام،مالیسال:شامل( شرکتهاسهاممعرفی
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مجامع)تاریخ
مجموعهزیرشرکتهايمعرفی
هزینهعواملمعرفی
سهامفروشوخریدکارگزارانمعرفی
افزایشنوعومبلغ،تاریخقبیلازسرمایهافزایشمشخصاتمعرفی
سهامدارانمشخصاتمعرفی

سهامداراناولیهسهاممشخصات
سهامدارانبهپرداختودریافت

سهامدارانبینهامسانتقالونقل
اتوماتیکبصورتحسابداريسندصدور

دیگرهايسیستمازفایلدریافت
سرمایهافزایشوسودمحاسبه

دیگرهايدورهبهمجمعسودانتقال
سهامبهسودتبدیل
اطالعاتانتقال

مالیرانسهامسیستمگزارشات
سهامدارانحسابگزارش
انسهامدارحسببردورهمعامالتگزارش
سهامبرگهچاپوطراحی

...گزارشاتو

جهت کسب اطالعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید .


