نرم افزار جامع اموال دولت کارما
دی ماه ۱۴۰۰
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فهرست

2

امور انبار

۳

امور اموال

۴

امور حسابداری

۵

سایر قابلیت ها

۶

حداقل سخت افزارهای مورد نیاز

۷

امور انبار

امكان تعريف اطﻼعات پايه شامل)محل هاي استقرار ،استفاده كنندگان و
فروشنده(
امكان ثبت امور مربوط به خرید مال شامل ) درخواست متقاضی و
کارپردازی ،درخواست خريد(
امکان ثبت رسید و حواله در سطح فعالیت و ریز فعالیت و محل خدمت
امکان انبارگردانی اموال موجود در انبار
گزارشات انبار )درخواست ها ،رسيدها ،حواله ها ،كاردكس كاﻻ و (....
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امور اموال

امكان ثبت دفتر اموال طبق فرم هاي استاندارد
امکان محاسبه استهﻼک اموال
امکان ثبت تعمیرات و بیمه اموال
امكان انجام امور اموال شامل )انتقال ،اهداء ،فروش و اسقاط(
امکان ثبت درخواست مجوز اموال
امکان انتقال اموال بین واحدها و اشخاص
امکان صورت برداری از اموال
گزارشات دفاتر اموال )اموال غیر مصرفی و در حکم مصرفی و امانی(
امکان تهیه فایل دارایی به صورت فایل )  DBFو (MDB
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امور حسابداری

امكان تنظيم و تعريف سرفصل حساب ها )كل و معين(
امکان ثبت اسناد حسابداری به همراه ریز حساب ها
امکان صدور خودکار سند بستن حساب ها در پایان سال
امکان صدور خودکار سند افتتاحیه
امکان تغ ر سال مالی در هر زمان )دسترسی به اطﻼعات سال های مالی
گذشته در هر زمان(
گزارشات حسابداري شامل )ترازها و گردش دفاتر(
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سا ر قابلیت ها

امکان تهیه فایل پشتیبان از اطﻼعات 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
قابل اجرا تحت شبکه داخلی )(LAN
امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود
امکان تع ن سطح دسترسی هر کاربر به بخش های مختلف نرم افزار
كاربر به سهولت مي تواند با استفاده از صفحه كليد و ماوس تمامي عمليات را
انجام دهد.
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افزارهای مورد نیاز
حداقل سخت ر

سیستم عامل مورد نیاز برای اجـرا  :نسخه های سیستم عامل ویندوز ) , ۸ , ۷
(۱۰, ۸/۱
مـیـزان فضـای مورد نیـاز برای نصب  ۵۰۰ :مگابایت
حافظه Ramمـورد نـیـاز بـرای اجرا  ۴ :گیگابایت
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