طبقه بندی

شرح امکانات
ّطذاس سشسسیذ چک ّای ٍاسدُ ٍ غادسُ ٍ تاسیخ تسَیِ فاکتَسّای خشیذ ٍ فشٍش تػَست خَدکاس ٍ قاتل تٌظین
ًوایص اطالػات قیوت(قیوت اًثاس ،قیوت آخشیي خشیذ ،قیوت آخشیي فشٍش ،قیوت آخشیي فشٍش تِ طشف حساب ،هیاًگیي قیوت اًثاس
ٍ قیوت استقشا دس اًثاس) دس ٌّگام غذٍس فاکتَس خشیذ ٍ فشٍش
ًوایص هیضاى تذّکاسی یا تستاًکاسی طشف حساب دس فاکتَس فشٍش تػَست قاتل تٌظین
قاتلیت تٌظین هتي پاًَضت اسٌاد خشیذ ،فشٍش ،دسیافت ،پشداخت ٍ ...
قاتلیت اتػال تِ تاسکذ خَاى ٍ فیص پشیٌتش ٍ چاج تاسکذ
قاتلیت اًجام سشیغ ٍ آساى ػولیات فشٍش(غذٍس فاکتَس فشٍش ،ثثت دسیافت ،چاج فاکتَس فشٍش ٍ ایجاد فاکتَس فشٍش جذیذ تػَست
خَدکاس)
هٌَی دستشسی سشیغ تِ قسوتْای پش کاستشد

ویژگیها

اهکاى خشج کشدى چک ّای هطتشیاى
قاتلیت رخیشُ دس قالة فایل( )Excelدس توام قسوتْای تشًاهِ
اهکاى جستجَ ٍ فیلتش آساى دس توام قسوتْای تشًاهِ
اهکاى تْیِ ٍ تاصیاتی ًسخِ پطتیثاى تػَست خَدکاس ٍ ّطذاس تْیِ ًسخِ پطتیثاى تػَست قاتل تٌظین
قاتلیت هحاسثِ خَدکاس هالیات ٍ ػَاسؼ تش اسصش افضٍدُ تػَست قاتل تٌظین
قاتلیت هحاسثِ سَد فاکتَس فشٍش ٍ گضاسش سَد فاکتَسّای فشٍش
قاتلیت کٌتشل هَجَدی اًثاس تِ ٌّگام غذٍس ٍ ٍیشایص اسٌاد جْت جلَگیشی اص هٌفی ضذى هَجَدی کاال دس اًثاس
قاتلیت تٌظین تؼذاد اسقام کذ کاال ٍ خذهات تیي  4تا  16سقن
اهکاى چاج دس اًذاصُ ّای  ٍ A4، A5اًَاع کاغز ّای فیص پشیٌتش
ساصگاس تا ًسخِ ّای ٍیٌذٍص Xp ٍ Vista،7 ،10،8.1،8
تؼشیف اطالػات هالک ًشم افضاس تش اساس هَاسد دسخَاستی داسائی
تؼشیف ٍاحذ ّای اًذاصُ گیشی
تؼشیف طشف حساب
گشٍُ تٌذی طشف حساب
تؼشیف تاًک ّا
تؼشیف حساتْای تاًکی
تؼشیف دفتشچِ ّای چک

اطالعات پایه

تؼشیف هَاسد ّضیٌِ
تؼشیف کاال ٍ خذهات
تؼشیف تاسکذ کاال
گشٍُ تٌذی کاال ٍ خذهات
تؼشیف هقادیش اٍلیِ کاال
تؼشیف قیوت فشٍش کاال
تؼشیف هقادیش اسصش افضٍدُ ٍ حذ ًػاب هؼاهالت کَچک
تؼشیف هتي پاًَضت اسٌاد
ثثت ّضیٌِ ّا ٍ اهکاى پشداخت ّضیٌِ تػَست ّوضهاى
دسیافت تػَست ًقذ ،تاًک ٍ چک

عملیات

پشداخت تػَست ًقذ ،تاًک ،چک سٍص ،چک هذت داس ٍ چک اضخاظ
تؼشیف ٍ جستجَی طشف حساب دس اسٌاد دسیافت ٍ پشداخت
لیست اسٌاد دسیافت ٍ پشداخت
اهکاى جستجَ دس لیست اسٌاد دسیافت ٍ پشداخت تش اساس تاسیخًَ ،ع سٌذ ٍ طشف حساب

لیست چک ّای دسیافتی
اهکاى جستجَ دس چک ّای دسیافتی تش اساس تاسیخ دسیافت ،تاسیخ سشسسیذ چک ،پشداخت کٌٌذُ ٍ ٍضؼیت چک
ػولیات چک ّای دسیافتی (ػَدتٍ ،اگزاسی تِ تاًکً ،قذ کشدى ،تشگطتٍ ،اخَاست اص تاًک ،استشداد چک پشداخت ضذُ تِ دیگشاى،
ٍغَل)
غذٍس چک(سٍص ٍ هذت داس)
لیست چک ّای غادسُ
اهکاى جستجَ دس چک ّای دسیافتی تش اساس تاسیخ پشداخت ،تاسیخ سشسسیذ چک ،دسیافت کٌٌذُ ٍ ٍضؼیت چک
ػولیات چک ّای غادسُ(استشداد چک غادسُ ،اػالم سشسسیذ چک هذت داس)
خشیذ کاال ٍ خذهات
تشگطت خشیذ
فشٍش کاال ٍ خذهات
چاج فاکتَس فشٍش تالفاغلِ پس اص رخیشُ فاکتَس فشٍش تػَست خَدکاس
ًوایص فشم دسیافت تالفاغلِ پس اص رخیشُ فاکتَس فشٍش تػَست خَدکاس
ایجاد فاکتَس فشٍش جذیذ تالفاغلِ پس اص رخیشُ فاکتَس فشٍش تػَست خَدکاس
دسج تاسیخ سٍص جاسی تػَست خَدکاس ٌّگام ایجاد فاکتَس فشٍش جذیذ
اًتخاب طشف حساب هطخع ضذُ تَسط کاستش ٌّگام ایجاد فاکتَس فشٍش جذیذ
تشگطت فشٍش
پیص فاکتَس
عملیات

تثذیل پیص فاکتَس تِ فاکتَس فشٍش
اًجام دسیافت ٍ پشداخت اص سٍی اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش ٍ تشگطت خشیذ ٍ فشٍش
تؼشیف ٍ جستجَی طشف حساب دس اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش ٍ تشگطت خشیذ ٍ فشٍش
تؼشیف ٍ جستجَی کاال ٍ خذهات دس اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش ٍ تشگطت خشیذ ٍ فشٍش
دسج دسغذ تخفیف تشای ّش سطش اص اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش
دسج هثلغ تخفیف تشای ّش سطش اص اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش
دسج ضشح تشای ّش سطش اص اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش ٍ تشگطت خشیذ ٍ فشٍش
دسج تخفیف کلی تشای اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش
ًوایص اطالػات هشتَط تِ قیوت کاال ٍ خذهات(هَجَدی اًثاس ،قیوت آخشیي خشیذ(فشٍش) ،قیوت آخشیي خشیذ(فشٍش) اص ایي
فشٍضٌذُ(خشیذاس) ،قیوت آخشیي فشٍش ،قیوت اًثاس ،قیوت استقشاس دساًثاس)
اًتخاب ًحَُ تسَیِ اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش(ًقذی ٍ چک تاًکی ٍ  ٍ )...تؼییي تؼذاد سٍصّای تسَیِ
پیوایص تش اساس ضواسُ سٌذ دس تیي اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش ٍ تشگطت خشیذ ٍ فشٍش
چاج فاکتَس سسوی داسائی دس اًذاصُ ّای A5 ٍ A4
چاج فاکتَس فشٍش تا فیص پشیٌتش
ًوایص هاًذُ تذّکاسی تا تستاًکاسی دس اًتْای فاکتَس فشٍش
هحاسثِ سَد فاکتَس فشٍش تِ دٍ سٍش(تش اساس آخشیي قیوت خشیذ یا هیاًگیي قیوت اًثاس)
هحاسثِ خَدکاس اسصش افضٍدُ دس اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش ٍ تشگطت خشیذ ٍ فشٍش
لیست اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش
اهکاى جستجَ دس لیست اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش تش اساس تاسیخًَ ،ع سٌذ ،طشف حساب ٍ ًحَُ تسَیِ
گضاسش خالغِ خشیذ تِ تفکیک کاال ٍ فشٍضٌذُ
گضاسش خالغِ فشٍش تِ تفکیک کاال ٍ خشیذاس

گزارشات

گضاسش سیض خشیذ ٍ فشٍش کاال
کاستکس کاال
گضاسش هَجَدی تؼذادی کاال

گضاسش هَجَدی سیالی کاال
گضاسش گشدش طشف حساب
گضاسش گشدش حساب تاًکی
گضاسش گشدش ٍجَُ ًقذ غٌذٍق
گضاسش تذّکاساى ٍ تستاًکاساى
گضاسش دسیافت ٍ پشداخت
گضاسش سیض دسیافت ٍ پشداخت
گضاسش لیست چک ّای پشداختی
گضاسش غَست هؼاهالت فػلی ضاهل :خشیذ ٍ فشٍش
گزارشات

تْیِ فایل  TTMSتشای اسائِ تِ اداسُ داسائی
اظْاسًاهِ هالیات تش اسصش افضٍدُ
گضاسش ًحَُ تسَیِ فاکتَسّای خشیذ ٍ فشٍش
گضساش سَد فاکتَسّای فشٍش
گضاسش خالع فشٍش هاّاًِ تِ ّوشاُ ًوَداس دس قسوت چاج
گضاسش خالع فشٍش هاّاًِ تِ تفکیک کاال ٍ خذهات
گضاسش خالع فشٍش سٍصاًِ تِ ّوشاُ ًوَداس دس قسوت چاج
گضاسش خالع فشٍش سٍصاًِ تِ تفکیک کاال ٍ خذهات
گضاسش خالغِ ػولیات سٍصاًِ
هحاسثِ سَد ٍ صیاى
کسشی اًثاس

سال مالی

اضافی اًثاس
اًتقال هَجَدی اًثاس تِ سال تؼذ
تغییش سال هالی
یادآٍسی(سشسسیذ چکْای دسیافتی ٍ پشداختی ،سشسسیذ تسَیِ فاکتَسّای خشیذ ٍ فشٍش ٍ تْیِ ًسخِ پطتیثاى)
تاسکذ(ًوایص یا ػذم ًوایص ستَى هشتَط تِ تاسکذ دس اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش)
چاج(اًذاصُ کاغز پیص فشؼ تشای چاجً ،وایص یا ػذم ًوایص هاًذُ تذّکاسی تا تستاًکاسی دس اًتْای فاکتَس فشٍش ،چاج فاکتَس فشٍش
تالفاغلِ پس اص رخیشُ فاکتَس فشٍش تػَست خَدکاس ٍ تؼذاد چاج فاکتَس فشٍش)
اسصش افضٍدُ(هحاسثِ یا ػذم هحاسثِ اسصش افضٍدُ تػَست خَدکاس دس اسٌاد خشیذ ٍ فشٍش)

تنظیمات

تْیِ ًسخِ پطتیثاى( تؼییي هحل رخیشُ ساصی ًسخِ پطتیثاى ٍ تْیِ ًسخِ پطتیثاى ٌّگام خشٍج اص تشًاهِ تػَست خَدکاس)
فشٍش(ًوایص فشم دسیافت تالفاغلِ پس اص رخیشُ فاکتَس فشٍش تػَست خَدکاس ،ایجاد فاکتَس فشٍش جذیذ تالفاغلِ پس اص رخیشُ
فاکتَس فشٍش تػَست خَدکاس ،دسج تاسیخ سٍص جاسی تػَست خَدکاس ٌّگام ایجاد فاکتَس فشٍش جذیذ ،اًتخاب طشف حساب هطخع
ضذُ تَسط کاستش ٌّگام ایجاد فاکتَس فشٍش جذیذ ٍ سَد فاکتَس فشٍش تش اساس آخشیي قیوت خشیذ یا هیاًگیي قیوت اًثاس)
اًثاس(کٌتشل هَجَدی اًثاس دس ٌّگام غذٍس یا ٍیشایص اسٌاد ،تٌظین تؼذاد اسقام کذ کاال ٍ خذهات(تیي  4تا  16سقن))
تغییش کلوِ ػثَس
تْیِ ًسخِ پطتیثاى
تاسگزاسی ًسخِ پطتیثاى

مدیریت

تغییش تػَیش پس صهیٌِ
حزف تػَیش پس صهیٌِ
ًوایص یا ػذم ًوایص هٌَی ػوَدی
ًوایص هٌَی کلیذّای هیاًثش

چاج تاسکذ(کاغز )A4
ابزار

چاج تاسکذ(لیثل پشیٌتش)
دفتشچِ تلفي

