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نرم افزار خزانه داری )دریافت و پرداخت(

ــوه  ــارف وج ــع و مص ــات مناب ــه اطالع ــی ب ــدم دسترس ع

ــی  ــات اوراق مال ــاوت و اطالع ــای متف ــدوق ه ــد، صن نق

ــا  ــه داری را ب ــد خزان ــردان، واح ــواه گ ــک و تنخ ــد چ مانن

مشــکل عــدم یکپارچگــی در عملیــات دریافــت و پرداخــت 

روبــرو کــرده اســت. بــرای رفــع ایــن مشــکل، نــرم افــزاری 

ــی و  ــراودات مال ــی م ــی ردیاب ــاز اســت کــه توانای مــورد نی

تعریــف کلیــه حســاب هــای بانکــی، صــدور چــک و تنخواه 

ــا  ــن سیســتم ب ــه داری آری ــزار خزان را داشــته باشــد. نرم اف

کنتــرل نقدینگــی ســازمان هــا، عــالوه بــر امــکان صــدور 

ــت و  ــات دریاف ــت عملی ــا و ثب ــزی ه ــرل واری ــناد، کنت اس

ــه  ــال ب ــت اتص ــا قابلی ــه و ب ــت گرفت ــت را در دس پرداخ

سیســتم بانکــی، مدیریــت حســاب هــای ارزی و ریالــی را 

اجــرا خواهــد کــرد.
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ویژگیهای نرم افزارخزانه داری )دریافت و پرداخت(
• تعریف منابع و مصارف وجوه نقد در نرم افزار خزانه داری

• تعریف صندوق های متفاوت و انتصاب صندوقدار
• تعریف تنخواه داران و صدور سند صورت خالصه تنخواه وکنترل مانده و سقف تنخواه

• تعریف بانک و شعب بانک و حساب جاری به صورت ریالی و ارزی
• تعریف دسته چک در برنامه چک و مدیریت بر دسته چکهای مختلف در حساب های جاری مختلف

• چاپ چک با امکانات جهت تنظیم چاپ چک در قالبهای متفاوت به صورت پارامتریک برای کلیه بانکها
• استقرار اسناد خزانه نرم افزار کنترل موجودی از قبیل موجودی نقد اول دوره ، اسناد نزد صندوق و بانک و ...

• صدور اسناد دستور پرداخت و دستور دریافت وجه
• ثبت عملیات دریافت و پرداخت صندوق بصورت نقد و چک پول

• ثبت عملیات دریافت اسناد، واگذاری اسناد و وصول چک اعم از واگذاری به اشخاص، بانکها ، سایرصندوقها و ...
• ثبت عملیات صدور چک و رسید دریافت وجه، دریافت و پرداخت وجوه از طریق حسابهای بانکی

• قابلیت صدور یک چک برای چندین حساب متفاوت
• کنترل اسناد خزانه نرم افزار تنخواه گردان از قبیل صندوق، تنخواه ، اسناد دریافتنی و پرداختنی، بانک و ...

• صــدور اســناد حســابداری عملیــات دریافــت و پرداخــت شــامل دریافــت و پرداخــت صنــدوق، دریافــت و پرداخــت 
اســناد، صــورت خالصــه هــای تنخــواه، واگــذاری و وصــول اســناد، صــدور چــک و اســناد واریــزی و برداشــت و 

انتقــال بــه حســاب جــاری دیگــر در نــرم افــزار خزانــه داری
• قابلیت صدور یک فقره چک با نرم افزار صندوق و نرم افزار چک و بانک به حسابهای معین و اشخاص متفاوت و متعدد 

• گزارش هزینه های صورت خالصه تنخواه براساس مراکز هزینه و نحوه پرداخت
• گزارش دریافت و پرداخت های صندوق براساس نحوه دریافت و پرداخت

• گزارش اسناد دریافتی، اسناد واگذار شده، اسناد وصول شده و اسناد برگشت شده در بازه های زمانی متفاوت
• گزارش موجودی بانک، اسناد در جریان وصول و اسناد وصول شده

• دانلود نرم افزار بانک و گزارش صورت مغایرت بانکی
• گزارشات نموداری از منابع و مصارف به صورت ماهیانه و مقایسه ای

• گزارشات متنوع تحلیلی از منابع و مصارف وجوه نقد
• جستجوی سریع در مورد هریک از پارامترهای سیستم دریافت و پرداخت و سیستم اتوماسیون صرافی

• پیگیری و تعیین وضعیت اسناد نرم افزار چک و بانک از زمان دریافت تاکنون

مشخصات فنی نرم افزار 
خزانه داری )دریافت و پرداخت(

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 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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