برخی از امكانات حسابگر ) (Cyber Accountنسخه  10نسبت به حسابگر نسخه 9
شرکت شایگان سیستم در راستای توسعه محصوالت و پاسخگویی به نیاز کاربران ،نسخخه 10
نرم افزار حسابگر را تولید و عرضه نموده است.
نرم افزار حسابگر نسخه  10با قابلیتها و امکانات ویژه خود پاسخگوی نیازهخای شخرکتها و
کارخانجات تولیدی بزرگ ،هلدینگها و پروژههای بزرگ میباشد.
مهمترین امکاناتی که در نسخه  10اضافه شده است به شرح زیر میباشد:
 .1امکان تعریف کدینگ حسابها تا  9سطح حسابداری (مورد استفاده برای کاربرانی که به
دلیل تنوع در گروهبندی حسابها ،نیاز به سطوح حسابداری بیشتری دارند).
 .2امکان اعمال چند تخفیف در فاکتور.
 .3امکان ثبت مستقل از فاکتور توسط انباردار (انبار مقداری) :مرکز تحویل کخاال بخا مرکخز
فروش یکسان نبوده و برای تحویل کاال به مشتری ،نیاز به ثبت خخرو کخاال از انبخار بخه
صورت مستقل از فاکتور میباشد.
 .4مدیریت و ثبت فعالیتهای پروژهای و پیمانکاری (امکان تعریف سخطوح پروژههخا تخا 10
سطح و ثبت پروژهها در اسناد و برگههای فاکتور).
 .5مدیریت سری ساخت کاال (.)Batch Number
 .6امکان تخصیص حساب تفصیلی به گروههای تفصیلی شناور نامحدود (مورد استفاده برای
شرکتهایی که از حساب تفصخیلی شخناور در گروههخای کخاری متعخدد خخود اسختفاده
مینمایند).
 .7امکان تسویه مدیریتشده فاکتورهای فروش.
 .8امکان اتصال دستگاه  Caller IDبه برنامه.
 .9امکان ایجاد فرمول برای محاسبه "مقدار ،2فیلد عخددی  ،1فیلخد عخددی  "2در ردیخف
فاکتور.
 .10اضافه شدن تاریخ سررسید برای ردیف فاکتور با امکان راس گیری.
 .11امکان ترکیب اسناد حسابداری به تفکیک انواع فاکتور ،برگ دریافت و پرداخخت و عخدم
ترکیب اسناد دستی.
 .12امکان ثبت مرکز هزینه در هزینههای فاکتور
 .13امکان مشاهده گزارش به صورت صفحه نمایش با انتخاب فیلدهای قابل رویت.
 .14امکان تعریف کدینگ کاالهای به تعداد سطوح نامحدود.
 .15امکان تعریف نوع و گروهبندی قیمتها (سطوح نامحدود قیمت برای کاالها)
 .16اضافه شدن داشبورد مدیریتی با قابلیت طراحی جهخت مشخاهده گزارشخات متنخوع بخه
صورت نموداری و جدولی.
 .17گزارشساز شایگان بر اساس فاکتورها و اسناد با قابلیت .Drag and Drop

