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اطالعات پایه

امکان تعریف چند انبار و مشخص کردن روش قیمت گذاری

امکان تعریف کاال ،نوع کاال، گروه کاال، واحد کاال، 

امکان تعریف مراکز هزینه، خریداران و فروشندگان 
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ورود و خروج

)درخواست خرید - درخواست واحدها (امکان ثبت کاالهای درخواستی از انبار 

)رسید انبار(امکان ثبت کاالهای وارده به همراه چاپ کاالها 

)  حواله انبار(امکان ثبت کاالهای صادره به همراه چاپ کاالها 
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امور انبار

کنترل روند گردش کاال از درخواست تا حواله  

کنترل موجودی انبار بر اساس مرکز هزینه

حواله های بدون ردیف، رسیدهای قیمت / رسید( کنترل خطاهای اطالعاتی 

)حواله، حسابداری انبار/ گذاری نشده، مغایرت رسید

امکان قطعی کردن حواله ها

قیمت گذاری کاالها به روش میانگین متحرک و سالیانه و عملیات مغایرت 

کاالها

، لیست کاال جهت ۲و  ۱انبار گردانی نمونه Tagصدور : گزارشات انبار گردانی 

شمارش،لیست شمارش بیالن، لیست مغایرت شمارش اول، دوم و سوم، صورت 

مغایرت و گزارش بیالن انبار، گزارش بیالن تعدادی و گزارش انبارگردانی پایان 

سالسال
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گزارشات

گزارش روزانه انبار، کاردکس ریالی، تعدادی و درخواست کاال

گزارش موجودی صفر گزارش وضعیت درخواست برحسب کاال

گزارش کاالهای راکد و در گردش

گزارش موجودی اول دوره و پایان دوره

گزارش گروهی رسیدها و حواله ها

گزارش صورتحساب ماهیانه مراکز خرید و مراکز هزینه

گزارش کاالهای در گردش رسید و حواله

گزارش موجودی کاال در تاریخ معین

گزارش خالصه وارده و صادره

گزارش آخرین قیمت خرید و تجدید نقطه سفارش

گزارش اختالف موجودی اول دوره با فعلیگزارش اختالف موجودی اول دوره با فعلی

گزارش مصرف مواد و خالص مواد بتفکیک مرکز هزینه

گزارش وارده به تفکیک انبار نوع وارده و گزارش صادره به تفکیک انبار و نوع 

صادره

گزارش خرید و فروش وزارت اقتصاد و امور دارایی

گزارش مقایسه ای بر حسب مصرف کنندگان

گزارش خالصه مصرف مواد بر حسب مرکز هزینه

گزارش کاالها برحسب وارده و صادره و نوع وارده و صادره
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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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