نرم افزار تجزیه و تحلیل صورت های مالی تلفیقی آرین سیستم
مشخصات فنی نرم افزارهای آرین سیستم
زبان برنامه نویسی C#.NET
روش برنامه نویسی Oriented Object
پایگاه داده SQL Server 2017
محیط اجرایی سرور Windows server 2016
محیط اجرائی کاربران WinXp/win7/ Win10
پروتکل (Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4
استفاده از نرم افزار  CRYSTAL REPORT 2011جهت تهیه گزارشات
مزایای مجموعه نرم افزارهای گروه شرکتهای داده پردازی آرین سيستم
یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها
پشتیبانی رایگان تا  6ماه پس از فروش و نصب
نصب و آمورش نرم افزارهای آرین سیستم به صورت رایگان
خدمات و پشتیبانی تا  10سال پس از فروش و نصب
قابلیت استفاده به صورت سینگل و شبکه بدون محدودیت تعداد کاربران
قابلیت پشتیبانی از طریق مودم به صورت Line On
تعیین سطوح دسترسی به امکانات نرم افزار برای کاربران توسط مدیر سیستم
استفاده از محیط ساده جهت تسریع در ثبت و گزارشگیری از اطالعات
امکان استفاده نرم افزارها از راه دور
امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان
امکان استفاده به صورت ()BASE HOLDING
 Convertاطالعات از سایر نرم افزارها
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ویژگی های عمومی نرم افزار صورت های مالی آرین سیستم
انعطاف پذیری باال بر اساس سلیقه هر کاربر در سفارشی سازی فرم های سیستم آرشیو سنواتی دوره
های مالی
قابلیت اتصال و ارتباط با هر نرم افزار موجود در حوزه مالی و تهیه صورتهای مالی به صورت کامال
مکانیزه
تحلیل و شماره گذاری صورت های مالی و یاداشت های همراه
ردیابی نتایج محاسبات ارقام و تهیه صورت های مالی بدون نیاز به بانک اطالعاتی تا سطح سند
امکان محاسبه فرم های خاص از جمله فرم های ذخایر حق بیمه ،ذخیره خسارت معوق ،ذخیره
ریسک های منقضی شده و..
تعیین دوره محاسبات شامل سال جاری ،سال قبل و میان دوره قبل و یا هربازه زمانی دلخواه کاربر
ارتباط حسابهای مربوط به هر سرفصل موجود در صورتهای مالی با -قابلیت اتصال به سایر نرم
افزارهای حسابداری
قابلیت تهیه صورت های مالی اساسی چهارگانه ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت جریان وجه نقد
به روش غیر مستقیم ،صورت سود و زیان جامع
امکان تهیه صورتهای مالی تجمیعی و تلفیقی به صورت آنالین و در لحظه
اتصال به سرور کارفرما به نرم افزار صورت های مالی با دسترسی به طور خودکار جهت مشاهده و
ارسال اطالعات مالی به صورت اتوماتیک و یا دستی
ت های مالی جهت محاسبه شاخص های مالی و
قابلیت فرمول نویسی برای هر یک از ارقام صور 
اقتصادی
ارتباط مکانیزه سیستم صورتهای مالی با سایر سیستم های عملیاتی شرکت با هرنوع دیتابیس
خواندن اسناد حسابداری و تهیه گزارشات صورت های مالی در محیط هیای ،�WORD،XML،PDF
 EXCELLو یا STIMUL
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بهکارگیری متغیرهای مختلف در تعریف فرمول خودکار جهت سهولت راهبری سیستم توسط کاربر از
قبیل مانده مبلغ ،مقدار سال قبل ،مقدار سال جاری ،مقدار ثابت ،مقدار توضیحی ،شماره یادداشت و ...
امکان اخذ هر گونه گزارش بر اساس آخرین اقالم از صورتهای مالی و به صورت نموداری و ارائه کتابچه
کامل صورتهای مالی
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نمودار مجموعه نرم افزارهای یکپارچه گروه
شرکتهای داده پردازی آرین سیستم

سازمان فروش آرین سیستم
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