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نرم افزار حسابداری مالی یکپارچه

صــدور بــه موقــع اســناد حســابداری، گزارشــگیری دقیــق 

از محاســبات مالــی و تعریــف ســطوح مختلــف حســابداری 

در ثبــت صــورت هــای مالــی از نیــاز هــای اساســی واحــد 

ــف کدینگ هــای  ــا تعری ــزاری کــه ب ــرم اف ــی اســت. ن مال

ــان  دلخــواه، تعریــف ســرفصل حســاب هــا و عملیــات پای

ــای  ــت ه ــاب در فرم ــرور حس ــات م ــد گزارش ــال، بتوان س

مختلــف اعــم از آمــاری و مقایســه ای را در اختیــار مدیــران 

قــرار دهــد مــی توانــد نیــاز واحــد مالــی را برطــرف ســازد. 

نــرم افــزار حســابداری مالــی آریــن سیســتم دارای قابلیــت 

تعریــف کدینــگ هــای حســابداری دلخــواه بــوده و 

ــت  ــا قابلی ــطح 4 ب ــا از س ــاب ه ــرور حس ــگیری م گزارش

ــا ســطح 13 حســابداری اعــم از تفصیلــی )ثابــت  ارتقــاء ت

ــا  ــد. ســرفصل حســاب هــا ب و شــناور( را فراهــم مــی کن

ــوده  ــه ب ــل تابع ــر مح ــاس ه ــر اس ــازی ب ــت جداس قابلی

ــی را  ــت و دائم ــای موق ــاب ه ــتن حس ــات بس ــه عملی ک

می تــوان در هرمحــل تابعــه مســتقل از محــل تابــع هــای 

دیگــر انجــام داد.
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ویژگیهای نرم افزار حسابداری مالی یکپارچه
• تعریف حساب های گروه، کل، معین، تفصیلی، سطح 5 و سطح 6 و سطح 7 به صورت درختواره ای
• تعریف حساب ها بدون محدودیت ارقام کدینگ و کنترل ماهیت حساب ها در صدور سند حسابداری

• تعریف شرح های استاندارد برای هر یک از حساب ها در نرم افزار حسابداری
• تعریف حساب های معین با ویژگی های تعدادی، ارزی، پیگیری و بودجه ای

• تعریف گروه های تفصیلی با قابلیت شماره گذاری اتوماتیک هر یک از گروه های تفصیلی
• قابلیت کپی و ادغام اسناد حسابداری

• قابلیت اسکن و آرشیو از اسناد و ضمائم اسناد حسابداری
• قابلیت تعریف و تغییر فرمت های پرینت اسناد حسابداری به دلخواه کاربران

• ثبت و ذخیره اسناد حسابداری به صورت پیش نویس و سند عادی
• مرتب سازی، جابجایی، کنترل و تایید گروهی اسناد حسابداری

• قابلیت کنترل ماهیت حساب ها جهت تایید اسناد حسابداری
• قابلیت انتقال اسناد حسابداری از یک پایگاه داده اطالعاتی به پایگاه داده دیگر

• صدور سند خالصه و بستن حساب های موقت و دائمی و صدور سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت کاماًل اتوماتیک
• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای Office و قابلیت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت

Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab-Separated text
• گــزارش مــرور حســاب هــا در کلیــه ســطوح حســاب هــای بــه صــورت ماتریســی در ســطح گــروه، کل، معیــن 

و تفصیلــی ســطح 5 ، ســطح 6 و ســطح 7
• گزارشات مقایسه ای برای چند سال مالی، چند فصل و چندین ماه مختلف

• گزارشات ماتریسی سهم بری در کلیه سطوح حساب ها
• گزارشات جامع برنامه حسابداری به صورت تحلیلی و ماتریسی

• گزارشات تجزیه سنی حساب ها
• تهیه گزارشات از افراد تحت تکفل پرسنل

• تهیه گزارشات مدارك و مقاطع تحصیلی پرسنل
• تهیه گزارش از کلیه پستهای سازمانی و پستهای سازمانی تخصیص یافته و تخصیص نیافته

• تهیه گزارش از شغل ها و چارت سازمانی
• قابلیت تغییر کلیه گزارشات نرم افزار کارگزینی به دلخواه کاربران

• و تهیه گزارشات متنوع از بانک اطالعات پرسنل
• گزارشات دفاتر حسابداری کل، معین، تفصیلی، سطح 5 ، سطح 6 و سطح 7

• گزارشات دفاتر قانونی کل، روزنامه به صورت خالصه سند روزانه و ماهیانه در سطح حساب های کل و معین
• گزارش از گردش حساب ها در کلیه سطوح حساب ها

• محدوده گذاری در گزارش مرور حساب ها بر اساس عوامل حساب ها و اسناد حسابداری
• اصالح اسناد حسابداري در گزارش مرور حساب ها با رعایت سطوح دسترسي کاربران

• قابلیت تغییر و اصالح فرمت گزارش های حسابداری به دلخواه کاربران
• قابلیت تهیه گزارش از حساب ها به صورت چند سطحی و چند ستونی

• جستجوی سریع در مورد هریک از پارامترهای نرم افزارهای حسابداری مالی
• تهیه گزارشات از افراد تحت تکفل پرسنل

• تهیه گزارشات مدارك و مقاطع تحصیلی پرسنل
• تهیه گزارش از کلیه پستهای سازمانی و پستهای سازمانی تخصیص یافته و تخصیص نیافته

• قابلیت تغییر کلیه گزارشات نرم افزار کارگزینی به دلخواه کاربران و تهیه گزارشات متنوع از بانک اطالعات پرسنل
• تهیه گزارش از شغل ها و چارت سازمانی

• قابلیت تغییر کلیه گزارشات نرم افزار کارگزینی به دلخواه کاربران
• و تهیه گزارشات متنوع از بانک اطالعات پرسنل

مشخصات فنی نرم افزار 
یکپارچه مالی  حسابداری 

C#.NET زبان برنامه نویسی •
Object Oriented روش برنامه نویسی •

SQL Server 2017 پایگاه داده •
Windows Server 2019 محیط اجرایی سرور •

win7 / win10 محیط اجرایی کاربران •
Microsoft IIS 10  وب سرور •

https , api پروتکل •
  CRYSTAL REPORT اســتفاده از نــرم افزارهــای •
Stimulsoft ، Fast report جهت تهیه گزارشــات
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مزایای مجموعه نرم افزارهای 
آریـن سیستم

• قابلیــت اســتفاده بــه صــورت ســینگل و شــبکه بــدون 
ــداد کاربران ــت تع محدودی

ــه صــورت  • قابلیــت پشــتیبانی از طریــق مــودم ب
برخــط )آنالیــن(

ــزار  ــرم اف ــات ن ــه امکان ــی ب ــطوح دسترس ــن س • تعیی
ــتم ــر سیس ــط مدی ــران توس ــرای کارب ب

ــت و  ــط ســاده جهــت تســریع در ثب • اســتفاده از محی
ــات ــگیری از اطالع گزارش

• امکان استفاده نرم افزارها از راه دور
• امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان

)HOLDING  BASE( امکان استفاده به صورت •
• Convert اطالعات از سایر نرم افزارها

• یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها
• پشــتیبانی رایــگان تــا 6 مــاه پــس از فــروش و نصــب
• نصــب و آمــورش نــرم افزارهــای آریــن سیســتم بــه 

صــورت رایــگان

• خدمات و پشتیبانی تا 10 سال پس از فروش و نصب

سازمان فروش آرین سیستم
 43027-021

چارت مجموعه نرم افزارهای یکپارچه
آرین سیستم

خزانه داری
)دریافت و پرداخت(

ردیابی کاال 
و محصول

فروش و
حسابداری فروش

برنامه ریزی
تولید و مواد

بودجه و
گزارشات

بهای تمام شده

حسابداری مالی

حقوق و دستمزد

انبار و
حسابداری انبار

امـوال و
دارایی ثابت

خرید و تدارکات

اطالعات خرید کاال
جهت تسویه بدهی

ارسال اسناد حسابداری انبار 
و اطالعات مصرف مواد

ارسال اسناد
حسابداری فروش

اطالعات نرخ 
استاندارد مواد، 
دستمزد و سرباز

اطالعات پرداخت های 
ماهیانه حقوق پرسنل

ارسال اسناد حسابداری 
حقوق و دستمزد

اطالعات هزینه های 
سربار، دستمزد و مواد

اسناد حسابداری 
بهای تمام شده

ارسال اسناد استهالك و 
هزینه استهالك دارایی ها

اطالعات ردیابی و مشخصه های 
شناسایی محصول

ارسال اطالعات دستور 
تحویل و حواله فروش

Bom اطالعات
و تولید و تحویل 

ایستگاه های کاری

اطالعات خرید کاال

درخواست خرید کاال

اطالعات قراردادهای پیمانکاران

ارسال اسناد حسابداری

اطالعات واقعی
نرخ و مصرف مواد
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تهـــران، خیابـان خرمشهـــر )آپادانـا( 
ــم  ــان شش ــی، خیاب ــان عربعل خیاب
پــالك 66 ، ســاختمان آرین سیســتم
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