مشخصات رنم افزار مالی دریافت چ کاد
 -1مشخصات عمومی
-1-1

کامپايلر نرم افزار چکاد ويژوال استوديو دات نت ) (Visual Studio . Netمي باشد.

-2-1

از پايگاه داده مطمئن  SQL Serverبرخوردار است.

-3-1

استفاده از کريستال ريپورت  2002در گزارش سازی.

-4-1

تحليل نرم افزار بر اساس زبان مدل سازی

-5-1

نرم افزار به دو صورت تک کاربره ) (Singleو شبکه

-6-1

چکاد نرم افزاري ساده با يادگيري آسان و کاربری راحت می باشد .

-7-1

امکان ارتباط از استانداری با هریک از شهرداری ها جهت گزارشگيری .

-2-1

امکان تبدیل سيستم فعلی شهرداری ها به حسابداری تعهدی موضوع نظام جامع مالی شهرداریهای کشور .

-9-1

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

-10-1

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

-11-1

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

-12-1

امکان تهيه نسخه پشتيبان و بازيابي آن .

-13-1

امکان ارسال گزارشات به .Excel ,Word

-14-1

امکان لينک به نرم افزار مالی شرکت چکاد

RUP

.
()LAN

تحت ويندوز مي باشد .

 -2مشخصات سیستم دریافت
-1-2

امکان ثبت سند حسابداری بصورت اتوماتيک برای کليه فعاليتهای دریافت

-2-2

امکان ثبت چندین حساب درآمد برای یک چک

-3-2

امکان تغيير سر رسيد چکها با حفظ سررسيد های قبلی

-4-2

امکان ثبت چکهای عادی و تضمينی

-5-2

امکان تبدیل چکهای عادی به تضمينی و برعکس

-6-2

امکان نقد کردن چکهای دریافتی

-7-2

امکان واگذاری چکهای نزد صندوق به بانک جهت وصول

-2-2

امکان چاپ فيش چکهای واگذاری به بانک به فرمت خود بانک بصورت تکی و یکجا

-9-2

چاپ ليست چکهای واگذارشده به بانک جهت ارائه به بانک

-10-2

امکان وصول چکهایی که به بانک واگذار شده اند
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-11-2

امکان برگشت چکهای نزد صندوق و نزد بانک

-12-2

امکان عودت چکهای برگشت شده و چکهای تضمينی به صاحب چک

-13-2

امکان تهيه گزارش چکهای دریافتی در یک ماه به مدت سر رسيد  5سال جهت ارائه به شورا

-14-2

گزارش چکها به تفکيک وضعيت چک مثل چکهای نزد صندوق  ،چکهای نزد بانک و ...

-15-2

گزارش چکهای چند روز مانده به سررسيد با تنظيم تعداد روز توسط کاربر
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