شرکت نرم افزاري ايده پرداز طلوع

نرم افزار حسابداری و خزانه

 .3طبقه بندی حساب ها در سطوح مختلف  :گروه حساب ها ،حساب کل ،حساب معین ،حساب تفصیل
 .5بدون محدودیت در تعریف تعداد سطوح حساب تفصیلی
 .1تعیین حداقل موجودی و سقف موجودی برای هر کدام از حساب هاب
 .4مشخص کردن ویژگی گروه حساب  ،حساب کل ،حساب معین ،حساب تفصیل براساس موجودی ریالی،
ارزی ،اعتباری
 .2تعیین ماهیت هر حساب براساس موجودی و ارتباط آن با سایر حساب ها در سطوح مختلف
 .7تعیین در صد پورسانت و در صد سود بازای هر حساب تفصیلی
 .6تعریف حساب تفصیلی شخص ،شرکت و یا محصول بطور مجزا و ساده
 .7تعریف حساب تفصیلی مربوط به گروه محصوالت بصورت خودکار با مشخص شدن ویژگی موجودی کلی
برای محصوالت
 .9تعریف شده در گروه محصول
 .31ثبت اطالعات سند حسابداری بصورت پیش نویس ،ثبت سند موقت ،ثبت سند دائم
 .33جستجوی اسناد براساس طبقه بندی صورت گرفته
 .35امکان تبدیل اسناد پیش نویس به اسناد موقت و تبدیل اسناد موقت به دائم بصورت تکی و چندتایی
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شرکت نرم افزاري ايده پرداز طلوع
 .31ثبت سند حسابداری بصورت ریالی ،ارزی ،اعتباری و بصورت تجمیعی
 .34مشاهده باالنس بودن سند حین ورود اقالم سند حسابداری
 .32امکان نگهداری اقالم سند بصورت پیش نویس در حین سند زدن اگر سیستم بنا به دالیلی خاموش شود
 .37ثبت خودکار سند حسابداری برای فاکتور های فروش و فاکتورهای خرید ثبت شده در بخش مالی
 .36طبقه بندی اسناد براساس نوع سند همچون اسناد افتتاحیه ،اسناد اختتامیه ،اسناد عادی ،اسناد مربوط به
فاکتور ،اسناد
 .37مربوط به خزانه
 .39تحلیل مانده حساب ها براساس اقالم سند
 .51طبقه بند ی اقالم سند حسابداری بطور مجزا برای هر سند حسابداری
 .53ارتباط سیستمی بین فاکتور و سند حسابداری و اسناد خزانه در ایجاد و بروز رسانی سند
 .55امکان کنترل در تبدیل اسناد موقت به اسناد دائم براساس شماره سند
 .51امکان صدور سند افتتاحیه ،سند اختتامیه توسط سیستم و امکان انتقال ماهیت حساب ها به سال بعد
 .54تهیه صورت های مالی از گردش ریالی حساب ها و قابلیت سفارشی کردن صورت های مالی
 .52تحلیل دفاتر در سطوح مختلف حساب ها بصورت ریالی
 .57گزارش سود و زیان براساس درصدهای تعریف شده در حساب های تفصیلی
 .56گزارش دفتر روزنامه ،کل ،معین ،تفصیلی
 .57امکان تعیین حساب های فاقد گردش مالی
 .59گزارش گردش مالی حساب ها در سطوح مختلف بصورت ساده و گرافیکی
 .11امکان تعریف انبار
 .13امکان تعریف فرمت های مختلف چاپ سند انبار
 .15امکان رزرو کاال در انبار از طریق پیش فاکتور
 .11امکان دریافت کاال از انبار
 .14امکان خروج کاال از انبار و کاهش موجودی کاال از انبار
 .12امکان مرجوع نمودن کاال با باطل شدن فاکتور
 .17امکان نمایش موجودی کاال در انبار هنگام ثبت سفارش
 .16امکان نمایش کاردکس کاالها در انبار
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