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امروزه با پیشرفت و تغییر کسب و کار و فعالیت های تجاری رابطه سازمان ها با بانک ها دچار 

تغییرات بسیاری شده است. یکی از این تغییرات استفاده از انواع مختلف چک های بانکی برای 

چک ها اسناد مهم و معتبری هستند که کاربرد زیادی در مبادالت انجام کارهای تجاری است. 

ان ها دارند. با اینکه استفاده از چک روند انجام مبادالت مالی را آسان تر و سریع تر کرده سازم

امنیت چک ها ، یکی از دغدغه های اساسی صادر کنندگان چک ها بوده است.  همواره است ولی

 است که بانک و چک افزار نرم یکی از روش های انجام کارهای مربوط به چک و بانک استفاده از

ی با قابلیت های بسیار چک چاپ افزار نرمتوسط شرکت های نرم افزاری مختلفی ارائه شده است. 

 چک چاپ افزار نرم دانلودکه دارد ، مزایای بسیاری برای سازمان فراهم می کند. هنگام خرید یا 

 د.باید نکاتی را در نظر داشت که در ادامه تعدادی از این نکات را ارائه خواهیم دا

 چک مدیریت افزار نکات مهم قبل از خرید نرم

 نکته مهم زیر توجه کرد: 5باید به  بانک و چک افزار نرم هنگام خرید

  چک باید یکپارچه و با قابلیت انعطاف پذیری باال باشد: ثبت افزار نرم .1

، قابلیت یکپارچگی در  بانک و چک افزار نرم امروزه یکی از دالیل مهم برای استفاده از 

 افزار رمن باید به این نکته توجه کنیم که  بانک افزار نرم دانلودهنگام خرید یا آن است. 

توانایی ایجاد ارتباط بین سیستم های مختلف را داشته باشد. به عنوان مثال  بانک و چک

 ، خرید و فروش داری خزانه سیستمحسابداری ،  بین سیستم چک گیری راس افزار نرم

 و تسهیالت باید ایجاد ارتباط کند.



 محدود:به صورت ناقابلیت تعریف کاربران  .2

باید به آن توجه کرد ، تعداد  بانک و چک افزار نرمکه هنگام خرید  یکی دیگر از نکاتی

است. بسیاری از سازمان های بزرگ ، تعداد کاربران بسیاری زیادی  افزار کاربران این نرم

باید توانایی  بانک و چک افزار نرم ه تعداد آن ها افزوده خواهد شد ،دارند و در آینده هم ب

افزایش کاربران را به صورت نامحدود و رایگان ، همچنین قابلیت تعریف سطح دسترسی 

 اشد.کاربران را داشته بهای مختلف برای 

     مدیریت تمام اطالعات سازمان در یک پایگاه داده: .3

ی باید به آن توجه کرد ، یکپارچگ چک صدور افزار نرمیکی دیگر از نکاتی که هنگام خرید 

پایگاه های داده است. استفاده از یک پایگاه داده به جای چندین پایگاه داده ، گسستگی 

 ذخیره داده های تکراری می شود. مانعهای بین داده ها را از بین می برد و 

 : officeبا نرم افزارهای مختلف  بانک و چک افزار نرم قابلیت ارتباط .4

 چک افزار نرمارائه گزارش از فعالیت ها و برنامه ها در قالب های مختلف ، از ویژگی های 

باید توانایی ارتباط و ارائه گزارش های الزم  چک چاپ برنامهبه حساب می آید.  بانک و

 را داشته باشد. Pdfو هم چنین   Word  ،Excelدر قالب 

 قابلیت پشتیبانی آنالین: .5

امروزه استفاده از اینترنت بسیار گسترش یافته است. استفاده از اینترنت باعث دسترسی 

باید  بانک و چک افزار نرمبه اطالعات در هر زمان و هر مکانی شده است. هنگام خرید 

ز طریق ابه این نکته توجه کرد که این سیستم قابلیت گزارش گیری به صورت آنالین و 

 دستگاه های الکترونیکی مانند تبلت و تلفن همراه را داشته باشد.



امروزه مسائل مربوط به چک و بانک در سازمان های مختلف اهمیت بسیاری دارند ، به همین 

 رایگان دانلودنکته مهم که هنگام خرید یا  5و  بانک و چک افزار نرمه به معرفی دلیل در این مقال

باید به آن توجه شود پرداختیم. امیدواریم استفاده از این مقاله مورد توجه  چک چاپ افزار نرم

   شما قرار گرفته باشد. 

 

 


