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تعریف سرفصلها

امکان تنظﯿم پارامترﻫای نرم افزار به صورت سفارشی و دلخواه
امکان تع ن طول کد حساب ﻫا در کلﯿه سطوح )کل ،معﯿن و تفصﯿل( برای ﻫر
سطح
امکان تعریف سرفصل حساب ﻫا در سطوح گروه كل ،معين و تفصيل
امکان تعریف گروه تفصيلهای مجزا )شناور( و تفصﯿل مجزا سطح  ۲ ، ۱و  ۳بر
اساس فعاليﺖ ﻫاي اختصاصي
امکان تعریف نوع سند و امضا کنندگان اسناد
امکان مشاﻫده كليه حساب ﻫا به صورت درختی
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سند حسابداری و امور حسابداری

امکان ثبﺖ اسناد حسابداری به ﻫمراه ریز حساب ﻫا
دارای محﯿط کامﻼ پویای ویرایش اسناد و عدم محدودیﺖ در شماره و تاریخ
اسناد درج شده
امکان مشاﻫده ليسﺖ و گردش حساب ﻫا در محﯿط سند حسابداری
امکان چاپ سند ثبﺖ شده در سطوح و ﻗالب ﻫای مختلف
امکان ﻗطعی و غﯿر ﻗطعی کردن اسناد ثبﺖ شده
امکان کپی اطﻼعات یک یا چند سند در سند دیگر و ادغام اطﻼعات آنها در یک
سند
دارای دفترچه یادداشﺖ مرتبط با گزینه ﻫای اسناد به منظور سهولﺖ در
جابجایی و کپی برداری سریع گزینه ﻫا
امکان مشاﻫده ليسﺖ و گردش حساب ﻫاي سال در سند حسابداری ﻗبل بدون
تغ ر سال مالي
امکان جستجو بر اساس ريز اسناد و تمامي آيتم ﻫاي موجود در ﻫمه فرم ﻫاي
ورودي
دارای امکان بایگانی اسناد و موارد مربوط به سند حسابداری
امکان مرتب سازی کلﯿه اسناد بر اساس شماره و تاریخ
امکان ادغام و تجمﯿع اسناد حسابداری
امکان جا به جایی اسناد و جا به جایی حساب اسناد و تغ ر کدینگ
امکان ارسال و دريافﺖ اسناد بين دو نرم افزار حسابداری مالی کارما
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ماژول بازرگان

امکان تنظﯿم کدینگ مربوط به سند حسابداری
امکان تعریف کاﻻ
امکان ثبﺖ عملﯿات مربوط به خرید و برگشﺖ از خرید
امکان ثبﺖ عملﯿات مربوط به فروش و برگشﺖ از فروش
صدور سند اتوماتﯿک عملﯿات خرید و فروش
امکان مرتب سازی فاکتور ﻫای فروش
امکان تهﯿه گزارش دلخواه مربوط به فاکتور خرید و فروش
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ماژول خزانه داری

امکان ثبﺖ عملﯿات مربوط به دریافﺖ و پرداخﺖ )نقدی ،کارتی ،واریز به
حساب بانک و چک(
امکان صدور رسﯿد دریافﺖ و پرداخﺖ
ثبﺖ عملﯿات مربوط به چک دریافتی و پرداختی)وصول چک ،عودت چک ،
واگذاری به بانک(
صدور خودکار سند حسابداری مربوط به عملﯿات دریافﺖ و پرداخﺖ و عملﯿات
مربوط به چک دریافتی و پرداختی
ﻫشدار سر رسﯿد چک در یافتی و پرداختی در ﻫنگام ورود به نرم افزار )تع ن
زمانبندی برای ﻫشدار سر رسﯿد چکها(
امکان بررسی وضعﯿﺖ چک ﻫای دریافتی و پرداختی به وسﯿله نمایش لﯿسﺖ
آنها به ﻫمراه فﯿلتر چک
امکان ثبﺖ ﻫزینه مربوط به تنخواه گردان
امکان تهﯿه گزارش صورت مغایرت بانکی
امکان تهﯿه گزارش دلخواه مربوط به علﯿات دریافﺖ و پرداخﺖ
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ماژول ودجه ر زی

امکان ثبﺖ بودجه پﯿشنهادی
امکان ثبﺖ بودجه مصوب
امکان ثبﺖ تخصﯿص
امکان ثبﺖ بودجه اصﻼحی
امكان تهيه گزارش وضعﯿﺖ بودجه و عملكرد بودجه و مانده اعتبار
امکان تهﯿه گزارش خﻼصه بودجه برحسب کل و دفتر بودجه و گزارش عملکرد
تخصﯿص بودجه بتفکﯿک حساب
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ماژول استهﻼک اموال

امکان ثبﺖ اطﻼعات مربوط به اموال و اثاثﯿه
امکان محاسبه استهﻼك به روش مستقيم و مانده نزولي
امکان صدور سند مربوط به استهﻼک اموال به صورت ماﻫانه و ساﻻنه
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گزارشات

چاپ سند حسابداري بصورت موردي يا گروﻫي با شكل ﻫاي مختلف )سطح كل
و معين ،سطح كل و تفصيل( و ...
امکان تهﯿه دفاتر حسابداری )کل ،معﯿن و دفتر روزنامه و دفتر بانک(
امکان تهﯿه گزارش تراز آزمایشی دو ،چهار ،شش و ﻫشﺖ ستونی کلﯿه حساب
ﻫا در محدوده زمانی مشخص ) در کلﯿه سطوح (
گزارش سود سهام ،وضعيﺖ نقدينگي ،چاپ سند ماﻫيانه ،گردش حسابهاي
بانكي و . . .
امکان مرور مدیریتی کلﯿه حساب ﻫا )مرور آبشاری حساب( به صورت دلخواه
تهيه گزارش مديريتي گردش دفاتر و تراز آزمايشي و ماتريسي به صورت دلخواه
امکان تهﯿه گزارشهای مدیریتی )تراز ،گردش( به صورت دلخواه
تهﯿه گزارش ترازنامه و سود و زیان در ﻫر زمان
گزارش ساز )امکان تهﯿه گزارشات به دلخواه کاربر(
تبديل گزارشات به فرمﺖ ﻫاي ،Excel ،Html ،TXT

Wordو ....

امکان تهﯿه نمو دار ﻫای خطي ،ميله اي و دايره اي
امکان كنترل اطﻼعات اسناد و حساب ﻫا توسط نرم افزار جهﺖ جلوگيري از
ورود اطﻼعات مخدوش و اشكال دار
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امور پایان سال

امکان صدور خودکار سند بستن حساب ﻫای موﻗﺖ
امکان صدور خودکار سند اختتامﯿه
امکان صدور خودکار سند افتتاحﯿه
امکان ایجاد سال مالی جدید توسط کاربر
امکان تغ ر سال مالی در ﻫر زمان )دسترسی به اطﻼعات سال ﻫای مالی
گذشته در ﻫر زمان(
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سا ر قابلیت ها

امکان تهﯿه فایل پشتﯿبان از اطﻼعات و بازیابی آن
امکان تعریف کاربران سﯿستم
امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
امکان تعریف گروه کاربران با سطوح مختلف کاری تحﺖ نظر مدیر سﯿستم
امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سﯿستم
ﻗابل اجرا تحﺖ شبکه داخلی )(LAN
امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
امکان تع ن سطح دسترسی ﻫر کاربر به بخش ﻫای مختلف نرم افزار
كاربر به سهولﺖ مي تواند با استفاده از صفحه كليد و ماوس تمامي عمليات
حسابداري انجام دﻫد.
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افزارهای مورد نیاز
حداقل سخت ر

سﯿستم عامل مورد نﯿاز برای اجـرا  :نسخه ﻫای سﯿستم عامل ویندوز ) , ۸ , ۷
(۱۰, ۸/۱
مـﯿـزان فضـای مورد نﯿـاز برای نصب  ۵۰۰ :مگابایﺖ
حافظه Ramمـورد نـﯿـاز بـرای اجرا  ۴ :گﯿگابایﺖ
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