قابل استفاده در شركتهای بازرگانی ،خدماتی و پخش ،مراكز بزرگ فروش ،امور نشر و كتاب ،پیمانكاری
نرمافزاری مناسب جهت
كلیه عملیات حسابداری ،انبارداری ،خرید و فروش ،كنترل چك ،حسابهای ارزی و امانی ،نمایندگان فروش
حسابداری چهارسطحی

دفتر چك و چك نگار

سررسید هوشمند ،دفتر تلفن

خرید و فروش (با امكان باركد)

گزارشات متنوع

انبارداری و سفارشات

در قالب سیستم بهم پیوسته و
نگهداری حسابهاا :در  Cyber Accountتعداددنامحددا دنابدم هدمین
حشتریمن،ناممیناگمن،نبماكهم،نهزینههدم،ندرمحداهم،نددنا ا،ندددنمدنخردد تدین ن
دریمفتین ن...نقمبلنتعریفن ناگهادرینددت.ندطلمعمتنابم هدمندرنچهدمرنددح ن نن
دطلمعمتنحردكزنهزینه ) (Job Costingایزندرند ندح نطبقهبنداینحدیشدناا.ن
علم هنبرندا رندنانحبتقیمنحیتندنندزندددنمدندریمفدتن نخردد دتناقدان نچدكن
جهتندا رندنانددتفمدهنامند.نهمچنینندحكمننببتنندتنحمتیدكنابدم هدمندرن
خمیمنند رهنحملینخیشبینینشاهنددت.ندحكمننددتفمدهندزنتفصدیلینشدنم رنایدزندرن
برامحهن جندنددرد.نگزدرشهمینببیمرنحتننعنحملیناظیدرندفدمترنابدمبادری،ندادندعن
تردزهم،نتردزامحهن ندنرتندندن نزیمننایزنقمبلنتهیهنحیبمشنا.ننننننننننن

Online

فعیتن ریان نفر شنهرنكملم،ندابمرگرددای،نحغمیرتهمن ن...نبمنتعیینندابمرنحربنطهن
قمبلنتهیهنددت .ن
دفتر چك Cyber Account :دمبقهنچكهمنردنبحنرنكمحلناگهادرینكدردهن ن
دحكمننجبتمنن نددتیمبینبهندطلمعمتنحختلفنچكندزنجملهنچكهمینخمسشداه،ن
برگشتی،ندرنجریمنن ن ن...ن جندنددرد.ندحكمادمتنگنادمگنایندزنجملدهنچدم نچدك،ن
ردسگیری،نهشادرنچكهمیندرردیانشاه،نتعریدفندددتهنچدكهدمن ن...نایدزندرن
برامحه ن جندنددرد .ن
دفتر قسط:ندحكمننفر شندقبمطی،ندفترنقب ندریمفتینیمنخردد تینبمنگزدرشدمتن
نچم نفریهمینحختلفندزندیگرندحكمامتنبرامحهنحیبمشا.ن ن

خرید و فروش با عملیات اتوماتیك حسابداری و انبارداری:ن ن

تهیه گزارشات آماری ،نمودارهای ساه بدادی و جساتووی اطلاعاات:

درن Cyber Accountكلیهنعملیمتنحملین ندابمرنبهندنرتندتنحمتیكنبندهن نبدمن
دا رنفمكتنرهمین ریان نفر ش،نبرگشتندزن ریان نفر ش،نخیشفدمكتنرنفدر شن
ندفمرشن ریان نفر ش،نثبتندابدمرن ندددنمدندامدمینحیشدند.نهمچندینندحكدمنن
تعریفنحدمدبهندندنفر شن ندرداناممیناگمننفر شنایزنخیشبینینشداهندددتن
نفرینفمكتنرهمن نددنمدن ن...نتندد نكدمربرنقمبدلنطردادیندددت.ندحكدمننتعریدفن
فیلدداهمیندفددمفیندرنكلیددهنفمكتنرهددم،نددددنمد،نابددم همن نكملمهددمن جددندنددردن ن
حیتندنندزندیننفیلاهمندرنطرداینگزدرشهمندددتفمدهنامدند.ن جدندندرتبدمننبدینن
برگههمیندریمفتن نخردد تنبمنفمكتنرهم،نبهنكمربرندینندحكمننردنحیدهانكهنلیبتن
دریمفتن نخردد تهمنبردینیكنفمكتنرنردنددشتهن نیدمندزنطریدبنبرگدهندریمفدتنیدمن
خردد ت،نچنانفمكتنرنردنتبنیهناممیدا.نتعریدفنتدمریرندررددیانبدردینفمكتنرهدم،ن
گزدرشهمینفمكتنرهمینحعنا،نددتفمدهندزندریملن نگمرداتین نایدزندر ندتنحمتیدكن
حملیمتنبرندرزشندفز دهن نحدمدبمتنلمزیندزندیگرندحكمامتنبرامحهنحیبمشا.

 Cyber Accountبمنبیشندزن0111نانعنگزدرشنحتندنعندزندطلمعدمتنحنجدندن
جهتناممیشن نیمنچم نبمندحكمننفرحنلانیبی،ندحكمننحنمدبینبردیندددتیمبینبدهن
دطلمعمتندزنجهمتنحختلفنحملی،نحایریتی،نبرامحهنفر شن ن...ندیممدنكردهنددت.ن ن

موجااودی انبااار:ندر  Cyber Accountدطلمعددمتنحربددنننبددهندابددمرهددمن ن
(تعاددنامحدا د)،نكملمهمن(بدهنتعداددنادمحددا د)ندزنقبیدلنادمین نكدانكملدم،ناقحدهن
دفمرش،نبمركا،ندطلمعمتنفنی،ندابمرنخیشفدر،،نخدنسنددح نقیمدتنفدر شن ن...نن
اگهادری نشاهن نگزدرشمتنحتننعیندزنكملمهمن ندابمرهمندزنقبیلنگدردشنحنجدندی،ن

دورههای مالی و شاركتهاای متدادد مسات:ل Cyber Account :بدمن
قمبلیتناصبنبهنتعاددنامحدا دنحیتندااندطلمعدمتنحندبدمتنحختلدفنردنبصدنرتن
حمزدنر ینیكنكمحپینترنیمنیكنشبكهناگهادرد.ندحكمننددتفمدهندزند رههدمینحدملین
حختلفنبهنادنینكهنهرنلدظهندطلمعمتندملهمینقبلنایزنقمبلنددترددینبمشدا،ن
جندنددرد.نن ن
حفظ و ایمنی اطلاعاات Cyber Account :بدمنقفدلنددختدفدزدریندردئدهن
حیشندن نبمنتعییننددح ندددتیمبین نرحدزن ر د،ندددتفمدهنهدرنكدمربرندزنبرامحدهن
حدا دنحیگرددن نددتردیندمیریننبدهندطلمعدمتنبدا ننرحدزن ر دن یدرنحمكدنن
ددت.نهمچنیننعلم هنبرنتهیهنخشتیبمایندزندطلمعمتنتند نكمربر،ندحكمننتنظدیمن ن
زحمنبناینعملیمتنخشتیبمایندتنحمتیكن جندنددرد.
سایر امكانات :ندیبتم نچنادرزی ،نثبت نتغییردت نداممیشاه نتند نكمربردن،ن
حمشیننابم ،ندفترنتلفن،ندرردیانهنشمنان نتقنیمنشمبی ن نحیلمدی،ن ر دن
دطلمعمتنبهنزبمن نداگلیبی ن نفمردی،نكپی نددنددمد ،ندردملنگزدرشمت نبه Excelن
...ندزندمیرندحكمامتنابمبگرنابخهن8/5نددت .ن
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