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ری و  مشخصات رنم افزار کاد    دهیاری نویسی بودهج حسابدا چ  

 مشخصات عمومی -1 

 

 مي باشد.   (Visual Studio . Net)ويژوال استوديو دات نت يلر نرم افزار چکاداکامپ -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)هنرم افزار به دو صورت تک کاربر -1-5

 چکاد نرم افزاري ساده با يادگيري آسان و کاربری راحت می باشد . -1-6

 امکان ارتباط از استانداری با هریک از دهياری ها جهت گزارشگيری . -1-7

 سيستم فعلی دهياری ها به حسابداری تعهدی موضوع نظام جامع مالی دهياری های کشور .امکان تبدیل  -1-2

 امکان تعريف کاربر و تعيين سطح دسترسي براي هر کدام از آنها. -1-9

 گزارش کاربران بر اساس کد و عملکردکاربر با ايجاد محدوديتهاي متنوع. -1-10

 ای سيستم.اخذ تاييديه از کاربر براي خروج و تهيه نسخه پشتيبان بر -1-11

 بازيابي آن .و امکان تهيه نسخه  -1-12

 .Excel ,Wordامکان ارسال گزارشات به  -1-13

 . امکان لينک به ساير نرم افزارهاي اين شرکت ازجمله حقوق و دستمزد ، درآمد ، اموال ، انبار و ... -1-14

 
 پایه مشخصات سیستم حسابداری -2

 
ها مي ابق با سااارفاااالهاي بودجه اي دهياری از مهمترين ويژگي نرم افزار دارا بودن کدينگ حساااابهاي کامط مط يکي -2-1

 باشد.

 . 2،تفايلی  1امکان تعریف سرفال حساب ها درسطح گروه ،کل، معين ، تفايلی  -2-2

 . امکان ثبت سند حسابداری در سه نوع پيش نویس ، موقت ، قطعی -2-3

 وگزارشات با محدوده تاریخی.امکان تعيين زیرنویس سند  -2-4

 . Excel ,Wordباورت یکجا به  حسابداری امکان ارسال کليه اسناد -2-5

 . امکان جستجوی اططعات اسناد حسابداری دریک سند و کليه اسناد -2-6

 ها ، مطابق با رديف سند ، سطح کل ، سند ماهيانه.انواع فرمتها از جمله فرمت دهياری چاپ سند با  -2-7

 ذاري سند و سطر ، ايجاد و حذف سطر مابين سطور.جايگ امکانات کپي و -2-2

 برگشت ثبت يکجاي اسناد. درج سند خالي مابين اسناد ، شماره گذاري مجدداسناد ، ثبت و -2-9

 ،دفاتر حسابها.ي از سند به تعريف حسابهاامکان دسترس -2-10

 بستن حسابها باورت اتوماتيک . امکان افتتاح و -2-11

 حسابداری.کنترل ماهيت حسابها در طي دوره در سند  -2-12

 گزارش دفاتر روزنامه،کل ،معين،تفايلي با ايجاد محدوديتهاي متنوع. -2-13

 ستونی با ايجاد محدوديتهاي متنوع.  2،  6،  4،  2تفايلي با فرمت  ، معين گزارش تراز آزمايشي کل ، -2-14

 
 مشخصات زیر سیستم های ویژه -3

 
 امکان تعریف سرفال های وابسته در سطح گروه و زیر گروه .  -3-1

حالت عدم کنترل ، پيغام ،  3فيش بانکي در سااند حسااابداري زمانيکه ساارفااال بانک بدهکار مي شااود .داراي کنترل   -3-2

 خطا

 . امکان چاپ سند هزینه در سند حسابداری -3-3

 با ايجاد محدوديتهاي متنوع.دفاتر حساب های وابسته گزارش  -3-4

 ايجاد محدوديتهاي متنوع. ستونی با  2،  6،  4،  2با فرمت  حساب های وابستهگزارش تراز آزمايشي  -3-5

 
 و کنترل بودجه مشخصات زیر سیتم بودجه نویسی -4
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   .قبل های دوره مبالغ اتوماتيک درج با ها درآمد پيشنهادی بودجه ثبت امکان -4-1

 .7 شماره فرم در مندرج مشخاات با مطابقبودجه پيشنهادی هزینه های عمرانی  ثبتامکان  -4-2

 . ماوب نمودن بودجه پيشنهادی یکجا و یا تک تک امکان   -4-3

 بودجه . و اصطحيه متمم امکان ثبت -4-4

 حالت ، عدم کنترل ، پيغام ، خطا. 3داراي کنترل اعتبارات در سند حسابداري طبق بودجه و اصطح و متمم ماوب  -4-5

 تهيه دفتر اعتبارات با درصد هزينه شده اعتبارات. -4-6

 . دهياری و بخشنامه هاي فرم هاتهيه تفريغ بودجه براساس  -4-7

در ارائه بيطن به  دهياری هاتهيه گزارشااات آماردرآمد و هزينه ماهانه ،شااش ماهه ،نه ماهه ودوازده ماهه طبق و ايف  -4-2

 شوراي.

 زارش عملکرد آمار درآمد و هزينه  .گ -4-9

 
 کنترل و چاپ دسته چک مشخصات زیر سیستم -5

 
 تعريف دسته چک براي هريک از حساب جاري بانکها . -5-1

 . حسابداری کنترل دسته چک و پيشنهاد آخرين شماره دسته چک درسند -5-2

 گزارش از وضعيت دسته چکها و امکان ابطال چک . -5-3

 خود کاربر.چاپ چک و طراحي انواع چکها توسط  -5-4


