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 افزار حسابدارینرم 

می تواند در باال بردن  نرم افزار حسابداری امروزه با توجه به انبوه حجم تبادالت مالی، کنترل حساب ها به صورت دستی و دفتری ممکن نیست

  .سرعت در انجام امور مالی و باال بردن دقت واحد مالی یک مجموعه بسیار موثر باشد

قش مهمی را ایفا کند، از این رو ما همینطور یک نرم افزار حسابداری مناسب می تواند در بستن سال مالی و تنظیم گزارشات مالیاتی و مدیریتی ن

  .را به شما پیشنهاد می کنیم بامداد حسابداری نرم افزار

 

 

 

 . را مشاهده می کنید حسابداریدر نرم افزار  گردش کاردر تصویر زیر نمودار 
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 جدول زیر مزایا و ویژگی های نرم افزار حسابداری بامداد را شرح می دهد .

 

 

 

 ها و منافع  مزیت ویژگی نام سیستم

 حسابداری

 ساده بودن صدور سند 
 

کوتاه بودن زمان صدور سند اختتامیه و افتتاحیه و صرفه 
 جویی در زمان 

 محیط های مشابه در اکثر گزارشات و فرم ها  کاربر پسند بودن و راحتی کار با آن 

 جلوگیری از تکرار اسناد مشابه  ایجاد کپی از اسناد با تعداد آرتیکل باال 

ادغام اسناد به صورت انتخابی، بازه ای و 
 ادغام روزانه در یک سند 

 ترکیب اسناد به دلخواه کاربر 

با همراه گزارش گیری بستانکار و بدهکار 
 گروه حساب ها انتخاب 

 راحتی و تسریع در گزارشگیری 

 مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ سند  شماره دهی مجدد جهت مرتب سازی اسناد  

 عدم نگرانی بابت جاماندن اسناد گذشته  درج سند در صورت جا ماندن 

 تعیین تعداد ستون گزارش و فیلتر انواع حساب ها  گزارش گیری آسان 

 ایجاد یادداشت برای کارهای روزهای آتی  امکان یادآوری کارهای روزانه 

ایجاد کپی از سند جهت جلوگیری از صدور دوباره اسناد با  امکان رونوشت از سند 

 تعداد آرتیکل باال 
 گزارش گیری از حساب مشخص در سنوات قبل  امکان گزارش سنواتی 

انتقال اسناد از دیگر سیستم ها و جلوگیری از صدور  ارتباط با دیگر سیستم های بامداد 
 دوباره اسناد 
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 تصویر محیط برنامه ) فهرست حساب ، درخت حساب (

 

 

برای جلوگیری از کدهای حساب در نرم افزار  یلی شناورتفصحساب و امکان استفاده از  سادهباال و محیطی  سرعتایجاد کدینگ حسابداری با 

 در ثبت اطالعاتدقت مشابه و افزایش 

 

 فهرست اسناد ( تصویر محیط برنامه )

 

 

باز شده و امکان اصالح را به شما می  سرعتاسناد را برای شما نمایش می دهد که با دوبار کلیک بر روی سند مورد نظر ، سند به  فهرستی از

 دهد.
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 تصویر محیط برنامه ) صدور سند (

 

می  =خوانی کنید و با کلیک بر روی دکمه ارا فرح کامل آن سطح حساب شرتفضیل ،  یا با تایپ قسمتی از کد معین ومی توانید سادگی  شما به

  باال میرود . خود را در زمان ثبت اسناد دقتمی توانید  اطالعات تکمیلی در پایین پنجرهتوجه به با  . سندتان را تراز کنید سرعتبه  توانید 

 تصویر محیط برنامه ) کزارش تراز پویا (

 

میدهد که در داخل  شماامکان را به  و اینرا نمایش می دهد از پایین ترین سطح تا باال ترین سطح گزارش است که  کامل ترینگزارش تراز پویا 

 کاربر می شود . دقتبخشیدن و باال بردن  سرعتکه این امر باعث را انجام دهید  اصالح اسنادو  مشاهدهخود گزارش تراز پویا عملیات 
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 درباره ما: 

های کوچک و متوسط،  سال سابقه تولید، عرضه و پشتیبانی سیستم های مالی و اداری ویژه شرکت 10شرکت فن آوران دانش آسیا با بیش از 

مداد عرضه می کند. همچنین تجاری بامحصوالتی چون سیستم مالی و حسابداری، فروش، انبارداری، دریافت و پرداخت و حقوق و دستمزد را با نام 

  . خدمات جانبی متنوع دیگری مانند سیستم گزارش ساز، مدیریت کاربران و... در لیست محصوالت شرکت قرار دارند

  .شرکت از محصوالت متنوع ما استفاده کرده و حسابداران کثیری نیز با ما همکاری دارند 700بیش از 

 

 

 

 ه های ارتباطی ما: را
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