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نرم افزار حسابداری ساختمان سازی و پیمانکاری ساختمان

 

منبع :  

نویسنده : گروه تحریریه آرین سیستم

موضوع : نرم افزارحسابداری مالی

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.

--------------------------------------------------------

www.ariansystem.net

نرم افزار حسابداری ساختمان سازی و پیمانکاری ساختمان 

آیا در هر لحظه از میزان سود و زیان قرارداد و پروژه های خود مطلع هستید؟ داشتن نرم افزار حسابداری 
ساختمان سازی نیاز اصلی شرکت های فعال در زمینه پیمانکاری ساختمان است. چرا که با توجه به رشد 
سریع ساخت و ساز جهت مدیریت همزمان پروژه ها به مدیران و مهندسان ساختمان سازی کمک به 

سزایی می کند.

با استفاده از یک نرم افزار حسابداری پروژه های ساختمانی با کاربری آسان و امکانات فراوان ، به راحتی 
می توانید در زمان انجام پروژه ابتدا قیمت تمام شده را محاسبه و با احتساب هزینه های اولیه و نهایی ، 

تصمیمات بهتری را در طول انجام پروژه ساختمان سازی بگیرید. 

نرم افزار حسابداری پروژه های ساختمانی

مدیریت مالی و اجرایی برای کسانی که در امور ساختمانی و پیمانکاری در پروژه های متعددی فعالیت می 
کنند ، از دغدغه های همیشگی است. شاید از خود بپرسید چگونه می توان صورت وضعیت پروژه و 
قرارداد پیمانکاری ساختمان را به آسانی ارائه کرد یا اینکه آیا امکان آگاهی از میزان گردش مالی 
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در هر یک از پروژه ها وجود دارد؟

در جهت پاسخگویی به نیاز بسیاری از کارفرمایان و مهندسان فعال در زمینه ساختمان سازی ، نرم افزار 
حسابداری پیمانکاری طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. پس از مشخص شدن پروژه ها با استفاده 
از نرم افزار حسابداری ساختمان سازی ، امکان دسته بندی حساب ها برای تهیه گزارش لحظه ای از 
گردش مالی و یا ثبت پیمانکاران و کارگران به همراه قراردادشان در هر پروژه وجود دارد. برای بهره از 

امکانات ، نرم افزار حسابداری ساختمان از بخش های مختلف زیر تشکیل شده است :

• مشخصات شرکت	

• سهام شرکت	

• مشخصات سهامداران	

• مشخصات کارگاه ها	

• گردش مالی و صورت سود و زیان حسابداری ساختمان 	

• برآورد هزینه های ساخت	

• قرارداد پیمانکاری ساختمان	

• ثبت کارکنان انتقالی ما بین کارگاه های پیمانکاری ساختمان	

• قرار داد مشارکت کنندگان در ساختمان سازی و ...	

امکانات نرم افزار حسابداری ساختمان سازی

شرکت های ساختمان سازی و پیمانکاری برای انجام پروزه های پیمانکاری ساختمان نیاز به یک نرم 
افزار حسابداری مالی کارآمد و یکپارچه همچون نرم افزار حسابداری ساختمان سازی دارند. نرم افزار 
حسابداری پروژه های ساختمانی تخصصی که دارای امکانات خاص ثبت حسابداری و تجزیه و تحلیل 
صورت های مالی ، شناخت درآمد و تغییر برآوردهای پیمانکاری ساختمان سازی باشد و امکانات زیر را 

نیز در بر بگیرد :

• امکان پیش بینی قیمت تمام شده پروژه و حسابداری ساختمان سازی	

• در طول انجام پروژه قابلیت کنترل قیمت تمام شده	
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• کاربری آسان ، محیط جذاب کاربری نرم افزار حسابداری ساختمانی	

• محاسبه هزینه و انحراف بهای تمام شده ساختمان سازی	

• صدور فاکتور و سرعت باالی پردازش اطالعات نرم افزار حسابداری ساختمان سازی	

• تهیه صورت وضعیت موقت و نهایی پیمانکاری ساختمان و ...	

از مشکالت عدم استفاده و خرید نرم افزار حسابداری پیمانکاری ساختمان خبر دارید؟!

شما مهندس عزیز ! اگر در حرفه خود با مشکالت زیر مواجه هستید ، می توانید با استفاده از نرم افزار 
حسابداری ساختمان سازی کلیه موارد مربوط به پروژه خود را مرتفع و به شکل تفکیک شده مدیریت 

نمایید.

نداشتن پشتیبانی از اطالعات اسناد و عملکرد شرکت و همچنین نداشتن مکانی امن برای ذخیره. 1

دشواری مدیریت چک های دریافتی و پرداختی ، وجوه نقدی در هر پروژه. 2

استفاده از نرم افزار حسابداری ساختمان سازی پیچیده با حداقل امکانات و بدون بروزرسانی. 3

عدم آگاهی از گزارش مالی و حسابداری پیمانکاری که منجر به مدیریت ناصحیح بر خرید مصارف . 4
مصرفی پروژه می شود

تحمیل هزینه های هنگفت خسارت های پروژه به دلیل عدم آگاهی از وضعیت عملیات مالی . 5
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و اتوماسیون مالی اداری صنعتیتولید کننده نرم افزارهای یکپارچه ArianERP

داده پردازی آرین سیستم

داده پردازی آرین سیستم

آیا شما هم آرین سیستم را می شناسید ...

افزار  نرم  تولید  و  سازی  همگام  هدف  با  سیستم  آرین  پردازی  داده  گروه 

مدیریت منابع سازمان )ArianERP( و با شعار انعطاف پذیری بسیار باالی نرم 

افزار آرین سیستم فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق تحلیلهای مختلف، نیاز مشتریان 

را به خوبی شناسایی نموده است. پشتکار و دقت این شرکت تا حدی بوده که توانسته است با 

در افزار  نرم  مشاوره  و  خدمات  ارائه  جهت  در  بزرگ  گامی  خود،  فعالیت  از  دهه  دو  از  کمتر  گذشت 

تولید محصوالت جامع و یکپارچه آرین سیستم بر اساس یک برنامه استراتژیک اطالعاتی انجام گرفته است و تالش شده است 

با تکنولوژی های روز دنیا ، حداکثر انتظارات و نیاز مشتریان خود در تمام حوزه های صنعتی را پاسخگو باشد و به بهترین شکل 

بتواند به کاربران خود خدمات مفید ارائه دهد. شما نیز میتوانید به راحتی با درخواست دمو محصول خود را سفارش دهید:

نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار انبار و حسابداری انبار

نرم افزار فروش و حسابداری فروش

نرم افزار خزانه داری - دریافت و پرداخت

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

نرم افزار حقوق و دستمزد

تماس با آرین سیستم

آدرس : تهران ، خیابان خرمشهر ، خیابان عربعلی ، خیابان ششم پالک 66

https://www.ariansystem.net : تلفن : 43027-021  فکس : 02188549360  سایت

نرم افزار پرسنلی و احکام

 نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار آرشیو و بایگانی اسناد

نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت

نرم افزار CRM - مدیریت ارتباط با مشتریان

نرم افزار BPMS - مدیریت فرایند کسب و کار

حوزه نرم افزار ERP بردارد.

محصوالت آرین سیستم
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