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کادمالی  مشخصات رنم افزار    چ
 

 مشخصات عمومی -1

 مي باشد.   (Visual Studio . Net)ويژوال استوديو دات نت کامپايلر نرم افزار چکاد -1-1

 .برخوردار است  SQL Serverاز پايگاه داده مطمئن -1-2

 .در گزارش سازی 2002استفاده از کريستال ريپورت  -1-3

 . RUP  تحليل نرم افزار بر اساس زبان مدل سازی  -1-4

 تحت ويندوز مي باشد . (LAN)و شبکه   (Single)نرم افزار به دو صورت تک کاربره -1-5

 .می باشد  بری راحتکار و آسان يادگيري چکاد نرم افزاري ساده با -1-6

 تعيين سطح دسترسي براي هر کدام از آنها. امکان تعريف کاربر و -1-7

 گزارش کاربران بر اساس کد و عملکردکاربر با ايجاد محدوديتهاي متنوع. -1-2

 برای سيستم.اخذ تاييديه از کاربر براي خروج و تهيه نسخه پشتيبان  -1-9

 . و بازیابی آنامکان تهيه نسخه پشتيبان  -1-10

 .Excel ,Wordامکان ارسال گزارشات به  -1-11

 . سيستم حقوق و دستمزدامکان لينک به  -1-12

 
 مالی حسابداری سیستم مشخصات -2

 
ستونی با ايجاد محدوديتهاي   2   6   4   2گزارش تراز آزمايشيي کل   معين تفيييلي و حساه های وابسته با فرمت  -2-1

 باشد.متنوع 

 . 2 تفييلی  1درسطح گروه  کل  معين   تفييلی  حساه هاسرفيل امکان تعریف  -2-2

 . امکان تعریف سرفيل های وابسته در سطح گروه و زیر گروه -2-3

 . ثبت سند حسابداری در سه نوع پيش نویس   موقت   قطعیامکان  -2-4

 امکان تعيين زیرنویس سند وگزارشات با محدوده تاریخی. -2-5

 . Excel ,Wordامکان ارسال کليه اسناد حسابداری بيورت یکجا به  -2-6

حالت عدم کنترل   پيغام    3سييرفيييل بانک بدهکار مي شييود .داراي  زمانيکهکنترل فيش بانکي در سييند حسييابداري  -2-7

 خطا

 . امکان چاپ سند هزینه در سند حسابداری -2-2

 . امکان جستجوی اطالعات اسناد حسابداری دریک سند و کليه اسناد -2-9

   مطابق با رديف سند   سطح کل   سند ماهيانه.چاپ سند با انواع فرمتها  -2-10

 جايگذاري سند و سطر   ايجاد و حذف سطر مابين سطور. امکانات کپي و -2-11

 برگشت ثبت يکجاي اسناد. درج سند خالي مابين اسناد   شماره گذاري مجدداسناد   ثبت و -2-12

 متمم بودجه دفاتر حسابها. امکان دسترسي از سند به تعريف حسابها بودجه و -2-13

 بستن حسابها بيورت اتوماتيک . امکان افتتاح و -2-14

 کنترل ماهيت حسابها در طي دوره در سند حسابداری. -2-15

 با ايجاد محدوديتهاي متنوع.و دفاتر حساه های وابسته گزارش دفاتر روزنامه کل  معين تفييلي  -2-16


