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برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت    

نام در سایت ، شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.
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www.ariansystem.net

اموال تملیکی اموال منقول و غیر منقول- نرم افزار اموال دارائیهای ثابت

اموال به تمام امکانات ، کاالها و هرچیز دیگری که در اختیار یک فرد یا یک سازمان باشد ، گفته می شود. هر سازمان 
برای خرید و نگهداری ، هزینه های بسیاری صرف می کند ، به همین دلیل مدیریت ، نظارت و جمعداری اموالهای 
دولتی و مدارس و دارایی های سازمان با استفاده از نرم افزار اموال اهمیت بسیاری دارد و به کارگیری نرم افزار 
داراییهای ثابت می تواند از هزینه های اضافی در سازمان ها بکاهد. یکی از بهترین راه ها برای این کار که اشاره هم 

کردیم ، استفاده از نرم افزار اموال و داراییهای ثابت است که در ادامه مقاله به معرفی آن می پردازیم.

اموال منقول چیست؟

به اموالی گفته می شود که انتقال آن از یک محل به محل دیگر به راحتی ممکن باشد و در اثر این انتقال ، به سامانه یا 
محل قرار گرفتن آن ها آسیبی وارد نشود. غیر منقول هم به اموالی مانند زمین گفته می شود که انتقال آن از یک 
محل به محل دیگر امکان پذیر نباشد. قوانین خرید و فروش و مزایده اموال تملیکی هر ساله توسط سازمان اموال 

تملیکی تعیین می شود و افراد و سازمان ها باید از این قوانین پیروی کنند.
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امین اموال  به چه کسی گفته می شود؟

امین اموال فردی از بین کارکنان سازمان است که وظایف خاصی در سازمان دارد که در ادامه به تعدادی از این وظایف 
اشاره می شود.

• تنظیم صورت موجودی های دارایی در سازمان	

• چاپ برچسب اموال	

• کنترل و نظارت دارایی در بخش های مختلف سازمان	

• تعیین زمان خرید مجدد 	

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

دارایی هر سازمان جزء سرمایه های اصلی آن سازمان است به همین دلیل مدیریت آن امری ضروری است. یکی از مهم 
ترین راه ها برای مدیریت ، استفاده از سامانه اموال و نرم افزارهای مختلفی است که به این منظور تهیه شده است.

 

انواع مختلف نرم افزار 

این نرم افزار به دلیل اهمیتی که دارد برای سازمان های مختلفی تهیه شده است که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره 
می کنیم.

• سامانه اموال دولتی	

• سامانه اموال آموزش و پرورش	

• سامانه اموال مدارس	

• سامانه دارایی بیمارستان	

• سامانه دارایی بانک	

• سامانه دارایی دستگاه های اجرایی	

ویژگی های خرید نرم افزار اموال

• قابلیت جستجو	

• قابلیت طبقه بندی دارایی های سازمان	
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• تهیه گزارش از دارایی و توقیف	

• نمایش دادن اطالعات کاربران	

• نمایش هزینه های تعمیرات 	

• گزارش و چاپ اطالعات مورد نیاز	

• قابلیت چاپ لیبل 	

دانلود نرم افزار اموال و داراییهای ثابت

با توجه به ویژگی هایی که برای نرم افزار اموال و حسابداری اموال بیان شد ، اهمیت آن در سازمان ها کامال مشهود 
است. به همین دلیل در انتهای مقاله لینک دانلود نرم افزار برای کاربران محترم قرار داده شده است. امیدواریم دانلود و 

استفاده از این نرم افزار مورد توجه شما قرار بگیرد.
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