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 بسمه تعالی

با بهره گیری از دانش نوین و هماهنگ با تکنولوژی روز دنیا و با تکیه بر چندین آریانا ارتباطات  شرکت

 افزاار  نرم تولید راستای در درخشان کاری سال سابقه فعالیت در عرصه فن آوری اطالعات و روزمه ی

و سازمان هزای  انا که با رویکرد شرکت آری و بازرگانی سیستم جامع حسابداری مالی ،اداری و مالی های

و یکپارچه ارائه گردیزده   و بصورت یک پکیج نرم افااری استاندارد تهیه و تنظیم شده است هلدینگی

 است.

 ویژه ای از جملهشامل بخش ها ی این نرم افزار 

ایجاد سازمان دلخواه  -1

                کنترل کامل اطالعات پایه -2

مدیریت حسابداری مالی -3

 و حسابداری انبار انبار دیریتم -4

و دارایی ها اموال مدیریت -5

فروش کاال و مدیریت خرید -6

حقوق و دستماد و تایم شیتسیستم  -7

و اعتبارات خاانه داریمدیریت  -8

گاارش ساز حرفه ای با محیطی ساده -9

(برای ارائه بهتر به اداره مالیات و کنترل دفاتر نیاز به نصبنسخه مخصوص دارایی )بدون  -11

 رنامه حسابداری جامع آریاناب

خاانه داری و 

 اعتبارات

مدیریت سیستم و 

 کنترل دسترسی

اموال و دارایی 

 های ثابت

انبار و خرید و 

 فروش

حقوق دستماد 

 وتایم شیت
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 : سیستـــمکلی  وصیات ـخص

 مجاز ریغ یها یدسترس از یریتوانمند در جلوگو  امنیت باال

 (اتهایعمل در عیتسر یبرا انبریم دیکل یدارا)  ساده یطیبا مح کاربر پسند بودن

 کروسافت یما یها استاندارد بر یمبتن بایز و ساده طیمح با استاندارد یطراح 

 جیرا یها طیمح در اجرا تیقابل win xp/win2000/win2003 رابط ها استاندارد نیآخر از یریبا بهره گ 

(user interface)کاربر

 یاستفاده از معمار CLIENT/SERVER  یبا معمار TCP/IP 

 استاندارد و جیرا یاستفاده از فونت ها 

 قدرتمند یا داده گاهیتفاده از پااس SQL Server

  نصب بدون برنامه یاجرا  واسناد و دفاتر  چاپ به ازیائه گزارشات بدون نار یبرا ییدارا ژهیونسخه مخصوص 

سکید فلش ای ید یس یبرو

 محل در آموزش و گانیرا یتلفن یبانیپشت

 زاراف نرم به یدرخواست امکانات افزودن درخواست امکان و یشگیهم یبانیپشت
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 ابداریـحس لیات ـعم

 (…آنها ) دارائی ، بدهی ، سرمایه ، درآمد ، هزینه و  معرفی گروههای مختلف حساب و ماهیت .
 کدینگ تعریف و  انتخاب ،(  سطح چهار  ) تفصیلی ، معین ، کل  ، گروه  معرفی سرفصل حسابها در سطح 

آزاد و دلخواه به  حسابها از سطح هر  افتتاح و
 صدور اسناد حسابداری در سطح کل ، معین و تقصیلی
  طریق از سند صدور هنگام در(  تفصیلی ، معین ، کل  هر حساب ) گروه ،امکان جستجوی کدینگ 

حساب کد یا نام از قسمتی
 سند صدور هنگام در(  تفصیلی ، معین ، کل  ، امکان تعریف سرفصل حساب جدید ) گروه 

گرفتن سند الگو و الگوبرداری از یک سند حسابداری برای صدور اسناد جدید  امکانحسابداری
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 امکان اصالح اسناد حسابداری قبل از ثبت دائم شدن آنها 
 ( تفصیلی ، معین ، کل امکان مشاهده گردش و مانده حساب هر سطح از حسابها  )هنگام 

 سند از شدن خارج به احتیاج بدون حسابداری سند صدور
 امکان درج سند بین اسناد 
 ل اسنادامکان حذف سند از بین اسناد و کاهش اتوماتیک شماره سریا 
 امکان ثبت دائم نمودن اسناد حسابداری و حالت غیر قابل تغییر اسناد 
 تکرار  قابلیت تعریف شرحهای مختلف و پیش شرحهای معمول جهت سهولت و جلوگیری از 

 تکراری شرحهای تایپ
 ( سند تا سند از  یا   تاریخ  چاپ و یا مشاهده اسناد حسابداری ) از تاریخ تا 
  حسابداری به ترتیب تاریخ به همراه شماره سریال گذاری اسناد بطور مرتب کردن اسناد

 اتوماتیک
 مرتب کردن اسناد حسابداری به ترتیب شماره سریال 
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  رحسابداریزاـرم افــات نـزارشـگ

 گزارش اسناد خالی بین اسناد حسابداری 

  ثبت شدهگزارش خالصه اسناد حسابداری ثبت شده و شرح کامل سند و تعداد اسناد 

 قابلیت تغییر توضیحات و شرحهای پاورقی ویا امضاهای ذیل اسناد حسابداری و گزارشات مالی 

  صدور سند افتتاحیه و اختتامیه ، در هر زمان دلخواه

  ها و انتقال مانده ها به سال بعدبستن اتوماتیک حسابها توسط نرم افزار ، مانده گیری حساب

 و تفصیلی و معین ، کل ، روزنامه دفاتر به حسابداری اسناد در شده انجام عملیات کلیه  انتقال اتوماتیک 

 مربوطه حسابهای

 مبلغی یا و  قابلیت جستجوی شرح سند تا  سند از یا تاریخ تا تاریخاز: ) چاپ و یا مشاهده دفتر روزنامه 

 از یا  تاریخ  تا  اریخت از)  استاندارد  تقصیلی ،  چاپ و یا مشاهده دفاترکل ، معین عملیات مالیدر خاص

 (دلخواه مقطع هر تا مالی دوره ابتدای از یا  ( سند تا  سند

 گزارش حسابهای مانده بدهکاریها 

 یهاگزارش حسابهای مانده بستانکار 

 تراز آزمایشی

 سود و زیان و ترازنامه در هر لحظه       

 میانگین نرخ یا و کاال هر خرید رینآخ اساس بر کاال موجودی محاسبات اساس بر  سود و زیان و ترازنامه 

 کاالها خرید
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 ایر امـکانـاتــس

 امکان تهیه دیسکت دارایی برای رسیدگی اسناد و ممیزی دفاتر

 اپراتورها  امکان معرفی کاربر و توانایی محدود کردن محیط کاری و نظارت بر 

 کپی پشتیبان  امکان تهیه  (BACK UP ) رم افزار بر روی دیسک سخت یا بطور اتوماتیک توسط خود ن

 هارد دیسک و یا مسیر دلخواهی که توسط کاربر تعیین می شود

 امکان دریافت اطالعات از سیستم انبارداری و صدور سند حسابداری اتوماتیک 

  دریافتها و پرداختهای صندوق (  )امکان دریافت اطالعات از سیستم صندوق و گردش وجوه نقد 

 در کلیه قسمتهای سیستم دسترسی به ماشین حساب 

 قابلیت تغییر عنوان شرکت در مورد سال مالی فعال 

 امکان کار با چندین سال مالی مختلف 

 ها در سند امکان جابجایی مقادیر بستانکار و بدهکار، کپی، تکرار، مرتب سازی و جابجایی آرتیکل 

 های یک یا چند سند در یک سند امکان کپی تمام یا قسمتی از آرتیکل 
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 زانه داریـلیات های خـعم

  نرم افزار خزانه داری وضعیت وجوه نقد و انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی را کنترل کرده و سیکل دریافت و

 پرداخت را به طور کامل مکانیزه مینماید

 صدور اسناد دریافت پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری 

 ت/پرداخت)نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی( در یک سند واحدامکان استفاده از انواع موارد قابل دریاف 

  پرداخت شده، پاس، عودت و ...( وامکان مدیریت انواع وضعیت اسناد پرداختنی( 

 صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت

 امکان تعیین منابع و مصارف حین صدور سند دریافت پرداخت

 ارزی ریالی امکان انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت

 امکان راس گیری اسناد دریافتنی
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 امکان مغایرت گیری بین صورت حساب بانک و دفتر حساب و تولید گزارشهای مورد نیاز 

 امکان استفاده از شرح پارمتریک جهت صدور اسناد خودکار عملیات دریافت پرداخت

 و فروش جهت مدیریت اسناد دریافت پرداخت با فاکتورهای خریدبهامکان ارتباط 

 

 امکان مدیریت تعهدات اقساطی دریافتی، پرداختی و کنترل تقویم آنها

 تهیه پشتیبان از اطالعات به صورت خودکار

 گزارش اسناد دریافتنی پرداختنی به تفکیک نوع و وضعیت آنها

 گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر

 افتی، پرداختیگزارش تعهدات اقساطی دری

 امکان چاپ چک به صورت ریالی ارزی با تنظیمات دلخواه در ابعاد مورد نظر

 امکان چاپ اسناد دریافت و پرداخت

 امکان ارسال کلیه گزارشها به اکسل
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  و خرید و فروشار ـلیات انبـعم

 (  و ها برگشتی –فروش -صدور فاکتورهای )خرید....

 و خدمات – بار کنترل و ثبت –انتقالی بین انبار  –ن درجه مشتری یتعی– خدماتی فاکتور صدور  

 معرفی گروهی یا جزء به جزء کاالها و اجناس و معرفی هر کاال با کد مخصوص به خود 

  کاال و جنس مختلف در هر انبار انبار و  قابلیت تعریف 

 دی / انتقال اتوماتیک کل مشخصات کاالها و اجناس و مقدارهای ریالی / تعدا 

 ی موجودیها اتوماتیک محاسبه و بعد مالی سال به مالی سال یک از … و اجناس و کاالها  موجودی / کدینگ 

 مالی حسابداری در اتوماتیک های ثبت و جنسی
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  تنظیم و ثبت حواله انبار هنگام خروج و یا فروش کاالها همراه با مشاهده کل عملکرد حساب و کاردکس

ا عدم تخصیص کاال و تخصیص و ی

  تنظیم و ثبت رسید انبار هنگام ورود و یا خرید کاالها به انبار و ثبت اتوماتیک انجام خرید در حسابهای

 انبار و شخص فروشنده

 روئیت و اصالح رسید انبار و اصالح اتوماتیک در همه عملیات سیستم 

 ها و ثبت اتوماتیک در حساب قابلیت ثبت مرجوعیها و برگشت از فروش و برگشت از خرید اجناس و کاال

 کاال در انبار و حسابداری مالی

  قابلیت تهیه گزارش کارت کاال ها )تعدادی ، ریالی ( و کل مشخصات یک کاال از ابتدای ورود به انبار تا

 مقطع زمانی دلخواه
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 و انبار در جودمو کاالهای کل چاپ و مشاهده و(   ریالی  ،  قابلیت تهیه گزارش موجودی انبار ) تعدادی 

 کاالها از یک هر فروش و آنها کامل مشخصات

 قابلیت تهیه گزارش لیست موجودی غیر صفر انبار 

 ( ریالی ،  یتعداد  قابلیت تهیه لیست انبارگردانی و تعیین مغایرات بین حساب کاال   )حسابداری در 

 فیزیکی انبار و کامپیوتر اطالعات و مالی

 دیهای انبار بر اساس کد و یا حروف الفباقابلیت به ترتیب کردن موجو 

 قابلیت جستجوی سریع و یافتن نام انبارها و یا کاالهای معرفی شده از طریق کد و یا قسمتی از نام کاال 

 فروش فاکتور صدور هنگام جدید مشتری حساب افتتاح  امکان 

  فاکتور فروشامکان مشاهده گردش و ریز حساب و یا مانده حساب هر مشتری در هنگام صدور 

 میانگین نرخ ،  امکان تعریف نرخهای فروش به دلخواه کاربر ) نرخ میانگین خرید ، نرخ میانگین فروش 

 آخرین نرخ  ،  دلخواه مشتری به فروش آخرین نرخ ، خرید آخرین نرخ ، اضافه درصدی بعالوه خرید

 (  اختیاری های نرخ ،  فروش

 صدور هنگام در حتی(ریالی یا و تعدادینس و کاال از لحاظ )مشاهده وضعیت موجودی هر انبار و هر ج 

 فروش فاکتور

 

 

 

 

 

 

 

 امکان هرگونه کسورات و یا اضافات به فاکتور فروش کاال 

  ثبت سند اتوماتیک فاکتور فروش در حسابداری مالی و همزمان در حساب مشتری و کسر کردن جنس

 فاکتور شده از انبار کاال

 یا اعتباری یا نسیه  ،  نقد بصورت)  مشتری از  فروش فاکتور مبلغ دریافت  امکان تعریف چگونگی 

(  چک دریافت
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 ) امکان ثبت فاکتورهای برگشتی و مرجوعی کاالها ) برگشت از فروش 

  امکان ثبت و نشان دادن مانده حساب مشتری در پرینت و چاپ فاکتور فروش جهت اعالم مانده مشتری

 به ایشان

  سریع فاکتور فروشامکان جستجوی 

 چاپ برگه تحویل کاال به مشتری 

  فاکتور فروشدر امکان چاپ مشخصات و کد مشتری و آدرس و 

 امکان تنظیم و ثبت پیش فاکتور فروش 

 امکان تنظیم و ثبت فاکتور فروش امانی 

  میانگین امکان تنظیم و صدور فاکتور خرید کاال و یا خدمات به دلخواه کاربر ) نرخ میانگین خرید ، نرخ

فروش ، نرخ میانگین خرید بعالوه درصدی اضافه ، نرخ آخرین خرید کاال ، نرخ آخرین فروش به هر 

 ( اختیاری فروش های نرخ ، فروش آخرین نرخ ،  مشتری دلخواه

 امکان هر گونه کسورات و یا اضافات به فاکتور خرید کاال

 مان در حساب فروشنده و افزودن جنس ثبت سند اتوماتیک فاکتور خرید در حسابداری مالی و همز

 فاکتور شده به انبار کاال

 یا  امکان تعریف چگونگی پرداخت مبلغ فاکتور خرید به فروشنده ) بصورت نقد ، نسیه یا اعتباری 

 فروشنده حساب و مالی حسابداری در همزمان ثبتهای و(  چک دریافت

 ( خرید از شتبرگ)   امکان ثبت فاکتورهای برگشتی و مرجوعی کاال ها 

 امکان بازدید ریز حساب فروشنده و مانده بدهی ما به فروشنده کاال 

 م ، حتی در زمان صدور فاکتور ای نموده خرید بار اولین برای  امکان افتتاح حساب برای فروشنده ای که

 خرید و قابلیتهای بسیار زیاد دیگر

  هنگام صدور فاکتور خریدامکان تعریف انبار و یا محصول جدید در داخل هر انبار در 
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 ی های ثابتـوال و دارایـام لیات ـعم

اموال در لغت به خواسته، امالک و اسباب، کاال و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی است گفته می شود. هر 

وضعیت سازمان دارای اموال و دارایی های مختلفی است که مدیریت اطالعات کامل دارایی ها و آگاهی از آخرین 

دارایی متناسب با ارزش دارایی ها مهم خواهد بود. از سوی دیگر ارائه گزارش اموال هر سازمان بصورت ساالنه به 

سازمان اموال دولتی کشور امری الزامی می باشد. شرکت حساب رایان جهت سهولت کار و نگهداری و مدیریت 

 .، نرم افزار اموال را طراحی نموده استاطالعات اموال سازمانها و تسریع بخشیدن در تهیه گزارشات

 

 رامـوالامـکانـات نــرم افــزا

 ایجاد مرکا اموال 

 تعریف شماره سریال اموال به تفکیک مرکا اموال 

 امکان تعریف فرمت پالك اموال بر اساس کد عملیاتی مرکا 

 ای خاص امکان نسبت دادن کاال به گروه و طبقه 

 مختلف رانلدایجمعداران و تحو فیامکان تعر 

 اطالعات شناسنامه ای اموال به تفکیک گروههای استاندارد اموال ثبت 

 استفاده از شرح دارایی در اطالعات اموال امکان 
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 ثبت گروهی اموال امکان 

 ثبت پالك چاپی برای اموال امکان 

 حذف گروهی استهالك قابلیت 

 برشدن اطالعات مربوط به استهالك به صورت دستی توسط کار افاوده 

 محاسبه استهالك به روش های مستقیم، ناولی امکان 

 صدور سند حسابداری به صورت تجمیعی جهت فروش و استهالك امکان 

 نرخ استهالك نییتع امکان 

 گاارش استهالك بر اساس گاارش کلی اموال و بر اساس تفکیک گروه اموال ارائه 

 دفتر اموال و به همراه اطالعات گاارشگیری بر اساس جائیات اطالعات اموال در گاارش  امکان

 تکمیلی دفتر اموال

 انتقال اطالعات گاارشات به نرم افاار  امکان 

 رندگانیگ لیتحو کیثابت به تفک ییدارا گاارش 

 ها ییگروه دارا ،یینوع دارا کیها به تفک ییدارا گاارش 
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 انی :ـم پشتیبـتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضااای تاایم پشااتیبانی ناارم افاازار شاارکت آماااده    

پاسخگویی به سواالت مشتریان عزیز بصورت تلفنی و 

می  Team Viwerرم افزار خدمت رسانی از طریق ن

 باشد.

 

 
 

 

اعزام نیرو در محل مشتری در صورت عدم حل مشکل از 

 طریق تلفنی یا اینترنتی 
 

بصورت  سه ماهتمامی نرم افزارها بمدت 

 رایگان خدمت رسانی خواهد شد
 


