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نرم افزار انبار و حسابداری انبار

عــدم تعریــف واحدهــای فرعــی و ضرایــب متفــاوت 

ــا انبــار  کاال،  نداشــتن اطالعــات بخــش هــای مرتبــط ب

ــی از مشــکالت حســابداری  و قابلیــت صــدور اســناد امان

ــت.  ــوده اس ــا ب ــرکت ه ــار ش انب

ــه  ــک کاال ب ــه تفکی ــری ب ــزارش گی ــی و گ ــت ردیاب قابلی

عنــوان راه حــل حســابداری انبــار مطــرح مــی شــود 

ــن سیســتم  ــار آری ــابداری انب ــار و حس ــزار انب ــرم اف ــه ن ک

ــد و  ــروش، خری ــش ف ــی داده از بخ ــت فراخوان ــا قابلی ب

تــدارکات، امــکان ردیابــی کاال از مبــدا تــا مقصــد را فراهــم 

مــی کنــد. همچنیــن گــزارش کاردکــس منفــی و عملیــات 

امانــی ســازندگان کــه سیســتم انبــار را بــه عنــوان مرجــع 

کاالهــای فرســتاد شــده تعریــف مــی کنــد از ویژگــی هــای 

ــن اســت. ــار آری ــزار انب ــرم اف ــرد ن منحصــر بف

12 نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار آرین سیستمنرم افزار انبارداری و حسابداری انبار آرین سیستم

https://www.ariansystem.net/software/inventory/
https://www.ariansystem.net/software/inventory/
https://www.ariansystem.net/software/inventory/


ویژگیهای نرم افزار انبارداری و حسابداری انبار
• استفاده از نرم افزار انبار و معرفی کاال با تعین ویژگی فنی، شماره فنی، بارکد کاال، نوع کاال، شرح کاال به فارسی 

و التین و تعیین حداقل و حداکثر موجودی و نقطه سفارش کاال
• قابلیــت تعریــف چندیــن واحــد فرعــی بــرای هــر کاال در نــرم افــزار انبــار بــا ضرایــب متفــاوت و اســتفاده از 

واحدهــای فرعــی در کلیــه صــدور اســناد انبــار
• معرفی انبار با استفاده از نرم افزار حسابداری انبار برای تعیین نوع انبار و تخصیص کاال به انبارهای مختلف

• معرفی گروه کاال و طبقه کاال و تعریف درخت محصول به صورت درختواره ای در نرم افزار انبار
• استفاده از نرم افزار انبار برای قیمت گذاری کاال به روش میانگین FIFO در سطح گروه کاال برای حواله های انبار

• معرفــی مراکــز هزینــه و پــروژه و مراکــز پــروژه در نــرم افــزار حســابداری انبــار و ایســتگاه هــای کاری جهــت 
اســتفاده در حوالــه هــای انبــار

• استفاده از نرم افزار انبار برای تعریف نوع درخواست کاال و صدور سند درخواست کاال از انبار
• استفاده نرم افزار انبار از یک یا چند سند مرجع جهت صدور اسناد انبار

• صدور سند موجودی اول دوره در نرم افزار انبار بر اساس موجودی سال قبل یا انبارگردانی سال قبل
• صدور اسناد رسید موقت انبار و کنترل و ثبت اطالعات بازرسی کاال در نرم افزار حسابداری انبار

ــار خارجــی و  ــی، رســید انب ــار داخل ــد شــامل رســید انب ــرای صــدور اســناد خری ــار ب ــزار انب ــرم اف ــری ن • بکارگی
ــد خارجــی ــی و برگشــت از خری ــد داخل برگشــت از خری

• بکارگیری نرم افزار انبار برای صدور اسناد تولید شامل رسید انبار محصول مرکز هزینه و پروژه و...
• بکارگیری نرم افزار انبار برای صدور اسناد فروش شامل حواله فروش، برگشت از حواله فروش، حواله فروش ضایعات

• بکارگیــری نــرم افــزار حســابداری انبــار بــرای صــدور اســناد مصــرف شــامل حوالــه مصــرف مرکــز هزینــه و 
پــروژه، برگشــت از مصــرف مرکــز هزینــه و پــروژه

• بکارگیــری نــرم افــزار حســابداری انبــار بــرای صــدور اســناد امانــی شــامل رســید انبــار امانــی ، اســترداد انبــار 
امانــی، ارســال انبــار امانــی و دریافــت انبــار امانــی

• بکارگیری نرم افزار حسابداری انبار برای صدور اسناد انبار به انبار شامل انبار به انبار صادره و انبار به انبار وارده
• بکارگیــری نــرم افــزار حســابداری انبــار بــرای صــدور اســناد تعدیــالت و تبدیــل کاال و اصــالح اســناد ریالــی 

شــدهو تعدیــل کلیــه ریــال هــا همــان کاال
ــار در کاردکــس کاال و صــدور  ــزار حســابداری انب ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــار ب ــی اســناد انب • قابلیــت اصــالح ریال

ــار اتوماتیــک اســناد حســابداری انب
ــی و صــدور ســند کســری و  ــر عملیــات انبارگردان ــرای مدیریــت ب ــار ب ــرم افــزار حســابداری انب • اســتفاده از ن

ــار و صــدور تــگ انبارگردانــی اضافــات انب
• قابلیــت نــرم افــزار حســابداری انبــار بــرای تعریــف پارامترهــای متنــوع جهــت ردیابــی کاال و محصــول توســط 

نــرم افــزار ترخیــص کاال
• کنتــرل اســناد صــادره انبــار در ســطح انبــار هــا و اســناد رســید و حوالــه انبــار و اســناد رســید و حوالــه انبــار در 

نــرم افــزار حســابداری انبــار

مشخصات فنی نرم افزار 
انبارداری و حسابداری انبار

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

انبار 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 استهالک و 
هزینه استهالک 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
پــالک 66 ، ســاختمان آرین سیســتم
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