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استفاده از نرم افزار  CRYSTAL REPORT 2011جهت تهيه گزارشات

مزایای مجموعه نرم افزارهای گروه شرکتهای داده پردازی آرین سيستم


یكپارچه و جامع بودن نرم افزار ها



پشتيباني رایگان تا  6ماه پس از فروش و نصب

 نصب و آموزش نرم افزار های فوق به صورت رایگان
 خدمات و پشتيباني تا  01سال پس از فروش و نصب
 قابليت استفاده به صورت سينگل و شبكه بدون محدودیت تعداد کاربران
 قابليت پيشتيباني از طریق مودم به صورت On Line
 تعيين سطوح دسترسي به امكانات نرم افزار برای کاربران توسط مدیر سيستم
 استفاده از محيط ساده جهت تسریع در ثبت و گزارشگيری از اطالعات
 امكان استفاده نرم افزارها از راه دور
 امكان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان


امكان استفاده به صورت )( HOLDING BASE

 Convert اطالعات از سایر نرم افزار ها
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ویژگيهای عمومي نرم افزار حسابداری مالي
















تعريف حسابهاي گروه  ،کل  ،معين  ،تفصيلي  ،مرکز يک و مرکز دو به صورت درختواره اي
تعريف حسابها بدون محدوديت ارقام کدينگ و کنترل ماهيت حسابها در صدور سند حسابداري
تعريف شرح هاي استاندارد براي هر يک از حساب هاي
تعريف حسابهاي معين با ويژگيهاي تعدادي  ،ارزي  ،پيگيري و بودجه اي
تعريف گروه هاي تفصيلي با قابليت شماره گذاري اتوماتيک هر يک از گروه هاي تفصيلي
قابليت کپي و ادغام اسناد حسابداري
قابليت اسكن و آرشيو از اسناد و ضمائم اسناد حسابداري
قابليت تعريف و تغيير فرمت هاي پرينت اسناد حسابداري به دلخواه کاربران
ثبت و ذخيره اسناد حسابداري به صورت پيش نويس و سند عادي
مرتب سازي  ،جابجايي  ،کنترل و تاييد گروهي اسناد حسابداري
قابليت کنترل ماهيت حسابها جهت تاييد اسناد حسابداري
تهيه ترازنامه و صورت حساب سود و زيان به صورت کامالً پارامتريک
قابليت انتقال اسناد حسابداري از يک  DataBaseبه  DataBaseديگر
صدور سند خالصه و بستن حسابهاي موقت و دائمي و صدور سند افتتاحيه و اختتاميه به صورت کامالً اتوماتيک
انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهاي  Officeو قابليت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :

Excel ,Word ,Html ,Text , PDF, Rich text format , Tab-Separated text
 گزارش مرور حسابها در کليه سطوح حسابهاي به صورت ماتريسي ( گروه  ،کل  ،معين  ،تفصيلي  ،مراکز يک و دو )















گزارشات مقايسه اي براي چند سال مالي  ،چند فصل و چندين ماه مختلف
گزارشات ماتريسي ( سهم بري ) در کليه سطوح حسابها
گزارشات جامع حسابداري به صورت تحليلي و ماتريسي
گزارشات تجزيه سني حسابها
گزارشات دفاتر حسابداري کل  ،معين  ،تفصيلي ،مرکز يک و دو
گزارشات دفاتر قانوني کل  ،روزنامه به صورت خالصه سند روزانه و ماهيانه در سطح حسابهاي کل و معين
گزارش از گردش حسابها در کليه سطوح حسابها
محدوده گذاري در گزارش مرور حسابها براساس عوامل حسابها و اسناد حسابداري
اصالح اسناد حسابداري در گزارش مرور حسابها با رعايت سطوح دسترسي کاربران
قابليت تغيير و اصالح فرمت گزارش هاي حسابداري به دلخواه کاربران
قابليت تهيه گزارش از حسابها به صورت چند سطحي و چند ستوني
جستجوي سريع در مورد هريک از پارامترهاي نرم افزار هاي حسابداري مالي
قابليت تهيه گزارشات به دو زبان فارسي و التين
تهيه گزارشات دلخواه به صورت الیه ای در نرم افزار گزارش ساز
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نمودار مجموعه نرم افزارهای یکپارچه گروه
شرکتهای داده پردازی آرین سیستم

ردیابی کاال و
محصول
فروش و
حسابداری فروش

اطالعات ردیابی و
مشخصه های شناسایی محصول

خرید و تدارکات
اطالعات خرید کاال

اطالعات خرید کاال
جهت تسویه
بدهی

انبار و
حسابداری انبار

اطالعات واقعی نرخ و مصرف مواد

درخواست خرید کاال
ارسال اسناد
حسابداری
انبار و اطالعات
مصرف مواد

خزانه داری
(دریافت و پرداخت)
اطالعات
پرداختهای
ماهیانه
حقوق پرسنل

ارسال اطالعات دستور
تحویل و حواله فروش کاال

اطالعات
قراردادهای
پیمانکاران

ارسال اسناد حسابداری فروش

ارسال اسنادحسابداری

ارسال اسناد
حسابداری
حقوق و دستمزد

حسابداری مالی

بهای تمام
شده

اطالعات هزینه های
سربار،دستمزد و مواد

اطالعات
نرخ
اسنادحسابداری بهای تمام شده استاندارد
مواد،
دستمزد
و سربار

بودجه و
گزارشات

ارسال اسناد
استهالک و هزینه
استهالک دارایی ها

حقوق و دستمزد
اموال و دارایی
ثابت

برنامه ریزی
تولید و مواد
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اطالعات Bomو
تولید و تحویل
ایستگاههای
کاری

