
 تعریف مشترى، ثبت قرارداد فروش، برنامه ریزى روزانه،
بارنامه ى خروجى به صورت سیستمى و دستى،  صدور 
 صدور خودکار فاکتور فروش، ثبت دریافت وجوه، ثبت
انواع پروژه و فازهاى مرتبط،  تغییرات قرارداد، تعریف 
 گزارش ریز خروجى، گزارش خالصه ى خروجى، گزارش
 مالى فروش، گزارش فاکتور تجمیعى، امکان چاپ قرارداد

به مشترى  صورتحساب  گزارش  دلخواه،  فرمت   با 
 صورت کامل و لحظه اى، صورتحساب مشتریان

بدهکاران) ، (لیست  تجمیعى   به صورت 
صورتحساب قراردادها

فروش
ید خر

تعریف تأمین کننده، ثبت قرارداد خرید، صدور بارنامه
  ورودى به صورت سیستمى و دستى، ثبت فاکتور خرید،
نقل، و  پیمانکاران حمل  ریز ورودى، گزارش   گزارش 
با ورودى  مغایرت هاى  نمایش  وجوه،  پرداخت   ثبت 
 بارنامه ى ارسالى، گزارش صورتحساب تأمین کننده
صورتحساب لحظه اى،  و  کامل  صورت   به 
تجمیعى، صورت  به   تأمین کنندگان 

لیست بستانکاران حسابدارى

قابلیت با  مالى  سال هاى  تعریف  چندسطحى)،  تفصیِل  و  معین  کل،  (گروه،  حساب ها  کدینگ   تعریف 
داخلى، و  رسمى  صورت  به  حسابدارى  صدور سند  مختلف،  مالى  در سال هاى   گزارش گیرى همزمان 
 صدور سند (پیش نویس، موقت و قطعى)، وجود کنترل هاى داخلى جهت جلوگیرى از اشتباه در ثبت
 سند، امکان تغییر تاریخ اسناد قطعى نشده و مرتب سازى خودکار شماره ى اسناد، تعریف نرخ مالیات و
 عوارض در سال هاى مختلف، چاپ اسناد حسابدارى، نمایش و چاپ دفاتر روزنامه و کل مطابق با اندازه
 و طراحى دفاتر رسمِى پلمپ شده، نمایش و چاپ دفتر معین و دفتر تفصیلى، نمایش و چاپ ترازنامه،

نمایش و چاپ تراز آزمایشى 2، 4 و 6  ستونه در سطح گروه، کل، معین و تفصیل، گزارش چک ها

مد
تحت وب و قابل استفاده در هر دستگاه (لپ تاپ، تبلت، موبایل و ...) با هر مرورگر

امکان تعریف کاربران مختلف با دسترسى هاى مختلف و متنوع و کنترل عملکرد آنها
چاپ قرارداد با امکان تغییر فرمت و تغییر بندها به صورت دلخواه
صدور سند حسابدارى به صورت خودکار در بخش هاى مختلف

ارتباط یکپارچه با حسابدارى، انبار و اتوماسیون ادارى
صدور فاکتور به صورت خودکار و تنها با یک کلیک

کنترل تردد خودروها با پالك خوان
ارتباط مستقیم با باسکول و بچینگ

 امکان توسعه مطابق نیازهاى
کاربران



 تعریف انبارها به تعداد دلخواه، تعریف کاالها با تمامى
 مشخصات (واحد اندازه گیرى، مشخصات فنى)، تعریف
صدور دوره،  اول  موجودى  سند  صدور  انبار،   کاالهاى 
 سند افزایش و کاهش موجودى، انبارگردانى، صدور سند

به صورت و خروجى  ورودى  بارنامه هاى  با   متناظر 
به کاال  موجودى  گردش  گزارش   خودکار، 

 تفکیک کاال و انبار در محدوده ى زمانى
دلخواه، گزارش انبارگردانى

ر نبا ا

توماسیون ا
ادارى

و دریافتى  نامه هاى  ثبت  سازمانى،  نقش هاى   تعریف 
 ارسالى، امکان ارجاع نامه و فایل به یک یا چند نقش
  سازمانى به صورت همزمان و نظارت بر گردش آن،
نامه ها، روى  نویسى  (پاراف)  هامش   امکان 
 امکان ضمیمه ى فایل به نامه، بایگانى

اسناد و مدارك

یت یر مد
کاربران

 تعریف کاربران و گروه هاى کاربرى به تعداد نامحدود، عضویت
گروه هاى دسترسى  تعریف  کاربرى،  گروه  چندین  در   کاربران 
 کاربرى به تک تک صفحات و زیرسیستم هاى مختلف، تعریف
 دسترسى هاى جزئى گروه هاى کاربرى، ثبت و مشاهده ى عملکرد

کاربران در سیستم، کنترل تغییرات اطالعات حساس و مهم

Saaed

مساعد یار  ساعد، 
دانش بنیان شرکت 
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