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امور سرفصلها

تنظیم پارامترهای نرم افزار به صورت سفارشی و دلخواهامکان     

ن طول کد حساب ها در کلیه سطوح      برای ) کل، معین و تفصیل(امکان تع

هر سطح

امکان تعریف سرفصل حساب ها در سطوح گروه کل، معین و تفصیل    

امکان تعریف برنامه و فصل و زیر فصل و مواد بودجه بر اساس فعالیت     

های اختصاصی

امکان تعریف واخد تابعه و مراکز هزینه و فعالیت و ریز فعالیت    

امکان تعریف نوع سند و امضا کنندگان  اسناد    
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امور اعتبارات

ثبت موافقتنامهامکان     

امکان ثبت تخصیص و ابالغ    

امکان ثبت تنخواه و هزینه های قطعی    

گزارش بودجه ای، تنخواه، هزینه، عملکرد و (امکان تهیه گزارشات اعتبارات     

)ذیحسابی

)مدیریتی و ماتریسی(امکان تهیه گزارشات اعتبارات     
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سند حسابداری و امور اسناد

امکان ثبت اسناد حسابداری به همراه ریز حساب ها    

امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت دستی و اتوماتیک    

د اسناد حسابداری به صورت مرحله ای      تنظیم سند ، تامین (امکان تا

)اعتبار، رسیدگی اسناد، کنترل ذیحسابی، ثبت نهایی

دارای محیط کامال پویای ویرایش اسناد و عدم محدودیت در شماره و تاریخ     

اسناد درج شده

امکان مشاهده لیست و گردش حساب ها در محیط سند حسابداری    

امکان تهیه صورت مغایرت بانکی    

امکان چاپ سند ثبت شده در سطوح و قالب های مختلف    

)امکان قطعی و غیر قطعی کردن اسناد ثبت شده(کارتابل اسناد حسابداری     

امکان کپی اطالعات یک یا چند سند در سند دیگر و ادغام اطالعات آنها در     امکان کپی اطالعات یک یا چند سند در سند دیگر و ادغام اطالعات آنها در     

یک سند

امکان جستجو بر اساس ریز اسناد و تمامی آیتم های موجود در همه فرم     

های ورودی

دارای امکان بایگانی اسناد و موارد مربوط به سند حسابداری    

امکان مرتب سازی کلیه اسناد بر اساس شماره و تاریخ    

ر کدینگ     امکان جا به جایی اسناد و جا به جایی حساب اسناد و تغ

کارتابل صدور سند از نرم افزار حقوق و دستمزد، امین اموال و انبار داری    
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رده امور قرارداد ها، تضمینات و س

تعریف پیمانکاران و مشاوران و ثبت قراردادهای آنهاامکان     

کلیه تعاریف و فرمول های تولید اسناد جهت قراردادها پارامتریک است    

ر فرمول ها در سطح یک اجازه پرداخت     امکان تغ

تولید انواع کاردکس مالی جهت قراردادها    

جهت هر قرارداد و ...محاسبه و نگهداری مبالغ کوموله ، بیمه ، مالیات و    

اجازه پرداخت

کنترل های مختلف جهت پرداخت با توجه به بدهی های پیمانکار ، مبالغ     

حتی از سال های قبل... کنترل قرارداد و 

امکان دریافت اجازه پرداخت از سیستم قراردادها    

تولید تمامی اسناد بصورت اتوماتیک و پارامتریک    

ایجاد الگوی اسناد بصورت پارامتریک    ایجاد الگوی اسناد بصورت پارامتریک    

تولید اسناد دریافت اعتبار با توجه به موافقت نامه ها بصورت اتوماتیک    

تولید اسناد تامین اعتبار بصورت اتوماتیک    

تعریف انواع آیتم های اعتباری مورد نیاز در گزارشات بصورت کامًال     

پارامتریک

بانک اطالعاتی از تضمینات ، تمدید و یا خاتمه تضمین و یا ابطال تضمین    

صدور اسناد تضمین بصورت اتوماتیک    

بانک اطالعاتی کامل از سپرده ها و قبض ها    

تخصیص اتوماتیک قبض سپرده ها    

تولید اسناد استرداد سپرده بصورت اتوماتیک    

ایجاد یک کاراتابل برای کلیه کاربران سیستم مالی    

بانک اطالعاتی از کلیه پیوست های اسناد و قرارداد ها با هر فرمتی    

...)بانک –مالیات –بیمه ( تولید انواع نامه های اداری بصورت اتوماتیک     

معرفی فرم ها و فرمول های مورد نیاز صورت مالی بصورت پارامتریک    
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گزارشات

تهیه صورت وضعیت مالیامکان     

رات در وضعیت مالی     امکان تهیه صورت تغ

رات در ارزش خالص     امکان تهیه گردش حساب تغ

امکان تهیه صورت مقایسه بودجه و عملکرد    

امکان ثبت یادداشتهای توضیحی که شامل خالصه ای از اهم رویه های     

.حسابداری و سایر یادداشتهای توضیحی است

گزارشات مربوط به فرم های امور اعتبارات شامل گزارش های بودجه ای ،      

ابالغی و هزینه ای

گزارش دفتر اعتبارات ، سیاهه ( گزارش اعتبارات مربوط به سند حسابداری     

ریز وجوه ، خالصه دریافتی و پرداختی، خالصه درآمد های وصولی و ارسالی و 

)گردش بر حسب برنامه و فصول )گردش بر حسب برنامه و فصول 

گزارشات مربوط به عملکردها در پایان سال    

و گردش دفاتر حسابداری ) ستونی  ۸، ۶، ۴، ۲(گزارش ترازهای آزمایشی     

)دفترکل، معین و روزنامه (

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

)گردش حساب مرور آبشاری انتخابی و گزارشات متغیر

به صورت ) مرور آبشاری حساب(امکان مرور مدیریتی کلیه حساب ها     

دلخواه

تهیه گزارش مدیریتی گردش دفاتر و تراز آزمایشی و ماتریسی به صورت     

دلخواه

)امکان تهیه گزارشات به دلخواه کاربر(ساز گزارش 

....و  TXT،Html،Excel،Wordتبدیل گزارشات به فرمت های     

امکان تهیه نمو دار های خطی، میله ای و دایره ای    

امکان کنترل اطالعات اسناد و حساب ها توسط نرم افزار جهت جلوگیری از     

ورود اطالعات مخدوش و اشکال دار
7



امور پایان سال

صدور خودکار سند بستن حساب های موقتامکان     

امکان صدور خودکار سند اختتامیه    

امکان صدور خودکار سند افتتاحیه    

امکان ایجاد سال مالی جدید توسط کاربر    

ر سال مالی در هر زمان      دسترسی به اطالعات سال های مالی (امکان تغ

)گذشته در هر زمان
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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

LAN)(قابل اجرا تحت شبکه داخلی 

امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود

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

کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات را 

.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(

گیگابایت ۲: مـیـزان فضـای مورد نیـاز برای نصب 

گیگابایت ۸: مـورد نـیـاز بـرای اجرا  Ramحافظه 
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