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اطالعات پایه

ن محل استقرار خودروامكان  ثبت مشخصات كاملي از خودرو  به همراه تع

ثبت لوازم و ملزوماتامكان 

تعريف محل استقرار، مسئولين، بيمه گذاران و عالئمامکان 
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امور نقلیه

ثبت تعميرات خودروامكان 

ثبت بيمه خودرو به همراه گرفتن چاپامكان 

ثبت شرح تصادفات با خودروامكان 

ثبت رسيدهاي سوختي خودروامكان 

ثبت تسويه رياليامكان 

ثبت تعويض روغنامكان 

ثبت بازديد فني و سرويس هاامكان 

ثبت صورت مجلس تحويل و تحول اتومبيلامكان 

ثبت ماموريت ها به همراه گرفتن چاپامكان 
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گزارشات

خطي، (امکان تهيه و تنظيم گزارش ها توسط كاربر و تهيه نمودار ) گزارش ساز(

)ميله اي و دايره اي

تعويض روغنکارتابل 

گواهينامه رانندگانکارتابل 

وضعيت بيمه خودروگزارش 

موجودي کاالگزارش 
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ژه امکانات و

ایجاد سال مالی جدید 

ر سال مالی تغ

)گزارشات متغیر(تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد 

...وWord, Excel, Html,Txtتبدیل گزارشات و  لیست فرم ها به فرمت های 

)خطی، میله ای و دایره ای(ارائه گزارشات متغیر به صورت نمودار 
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ر قابلیت ها سا

امکان تهیه فایل پشتیبان از اطالعات 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

)(LANقابل اجرا تحت شبکه داخلی 

امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود

ن سطح دسترسی هر کاربر به بخش های مختلف نرم افزار امکان تع

كاربر به سهولت مي تواند با استفاده از صفحه كليد و ماوس تمامي عمليات 

.حسابداري انجام دهد
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حداقل سخت افزارهای مورد نیازر

,   ۸,  ۷( نسخه های سیستم عامل ویندوز : سیستم عامل مورد نیاز برای اجـرا 

۸/۱ ,۱۰(

مگابایت ۵۰۰: مـیـزان فضـای مورد نیـاز برای نصب 

گیگابایت ۴: مـورد نـیـاز بـرای اجرا  Ramحافظه 
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