قابل استفاده در واحدهای تولیدی و صنعتی ،امور بستهبندی ،مونتاژ و Assembling

با تمامی امكانات  Cyber Accountنسخه ،8/5محاسبات قیمت تمامشده و ضایعات
حسابداری چهارسطحی

دفتر چك و چك نگار

تعریف اجزا محصول و محاسبه قیمت تمامشده

خرید ،فروش و انبارداری

گزارشات متنوع و دفتر تلفن

محاسبه حقوق كارمزدی

در قالب سیستم بهم پیوسته و
 Cyber Accountصنننعتی تمننامی امكانننات  Cyber Accountرا
داراست:
 نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امكان كدگذاری. انجاااع ل ی اات خری اد و فااروه ه اارا بااا ل ی اات اتوماتی اك حسااابداری وانبارداری.
 كنترل موجودیهای انبار برای تعداد نامحدود انبار. دفتر چك كامل ه را با ض ایم چك. گزارشات متناو حساابداری ،انباارداری ،خریاد ،فاروه ،گزارشاات امااری ودفترچك ه را با امكان انوا جستجو ،تعریف فی دها توسط كاربر.
بعلاوه:

Online

ت اعشد میتواند طی یك دور مالی محاسبه گاردد .گازاره محاسابه ی ا
ت اعشد محصولات نیز بصورت جزئای بارای هار محصاول باه ت كیاك لوامال
ت كیل دهند ی ت اعشد ابل تهیه اس .
تعریف و محاسبه حقوق كارمزدی:
 Cyber Accountصنعتی حقوق كارمزدی كاركنان واحد تولیدی را با یاك
بار معرفی بصورت اتوماتیك محاسبه مین اید.
برنامه ریزی مواد جهت تولید:
 Cyber Accountصنعتی با گزارشات متنو مواد مورد نیااز جها تولیاد،
سقف تولید براساس مواد موجود در انبار ،ه چنین نقره و میزان سا اره ماواد
مورد نیاز را تعیین میكند.

انجام مراحل تولید محصول همراه با عملینات اتوماتینك حسنابداری و

دورههای مالی و شركتهای متعدد مستقل Cyber Account :صنعتی

انبار:
محصول ( )B.O.Mبه تعداد نامحدود و از انبارهای مخت ف وجود دارد و با تولید
محصول ك یاه ل یاات حساابداری تولیاد و انباارداری محصاول و ماواد براور

با اب ی نصب به تعداد نامحادود مایتواناد اط الاات موسساات مخت اف را باه
صورت مجزا روی یك كامپیوتر یا یك شبكه نگهدارد .ه چنین امكاان اسات اد
از دور های مالی مخت ف به نحوی كه هر لحظه اط الات سالهای بل نیز ابال
دسترسی باشد ،وجود دارد.

اتوماتیك توسط  Cyber Accountصنعتی انجاع میگیرد.

حفظ و ایمنی اطلاعات Cyber Account :صنعتی با ال ساخ افازاری

در  Cyber Accountصنننعتی اماااكان تعاااریف و تساااهیم هزینااههااای

ارائه میشود و با تعیین سرح دستیابی و رمز ورود ،است اد هار كااربر از برناماه
محدود میگردد و دسترسی سایرین به اط الات بدون رمز ورود غیرم كن اس .
ه چنین ل او بر تهیاه پ اتیبانی از اط الاات توساط كااربر ،امكاان تنظایم و
زمانبندی ل یات پ تیبانی اتوماتیك وجود دارد.

یك محصول در  Cyber Accountصنعتی میتواند بصورت تركیبی از ماواد

سایر امكانات :سیستم چنادارزی ،ثبا تیییارات انجاعشاد توساط كااربران،

و محصول نی ه ساخته كه انها نیز به نوبه خود از محصولات نی ه ساخته دیگار
ت كیل شد اند تعریف شود .ه چانین در مرحا ه محااسبه یا تا اعشااد
كاالای در جااریان ساخ با فرمولبندیهای مخت ف ابل تعریف اس و ی

ماشینحساب ،دفتر ت ن ،سررسید هوش ند و تقاویم ش سای و می اادی ،ورود
اط الات به زبان انگ یسی و فارسی ،كپی اسناااد ،ارساال گزارشاات باه Excel

در  Account Cyberصنعتی امكاان تعریاف فرماول ماواد ت اكیلدهناد

محاسبه قیمت تمام شده:
مستااقایم تولیدی (هزینههای ساربار) و محاسابه ی ا ت ااعشاد محصاول
ه را با ال ال ی ت اعشد جدید نیز وجود دارد.

و ...از سایر امكانات  Cyber Accountصنعتی اس .
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