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ها براي اینکه بدانند در کجاي مسیر ترسیم شده براي رسیدن به اهداف خود قراردارند نیاز به 

ها را از  داشتن این اطالعات بدون داشتن نرم افزاري مناسب میسر نبوده و صاحبان شرکت

 در اصناف گوناگون نرم افزار حسابداري پیشرو با توجه به اینکه سالیان سال 

هاي فراوانی در  براي کلیه اصناف بوده و قابلیت

جهت کمک به مدیران براي داشتن اطالعاتی درست و در نتیجه گرفتن تصمیم هاي مناسب در چارچوب اهداف شرکت 

  :امکانات موجود در این نرم افزار به شرح ذیل میباشد

اي، زیرگروه  صورت گروه ترازنامه طور جداگانه به

استفاده از تمامی این سطوح اختیاري (  ٦، تفصیلی، تفصیلی شناور و تفصیلی سطح 

صورت جداگانه یا مجموع   به از نرم افزار امکان تعریف چند شرکت و صدور سند جهت هر شرکت و گزارشگیري

  امکان تعریف ارزهاي مختلف و صدور سند ارزي در هر آرتیکل و گزارشگیري از آن

  به صورت استاندارد

  ها و کنترل آن در هنگام تعریف حساب

  هاي استاندارد جهت تسریع در عملیات ورود اطالعات و صدور اسناد
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ها براي اینکه بدانند در کجاي مسیر ترسیم شده براي رسیدن به اهداف خود قراردارند نیاز به  ها و سازمان

داشتن این اطالعات بدون داشتن نرم افزاري مناسب میسر نبوده و صاحبان شرکت.دارندداشتن اطالعات مالی 

نرم افزار حسابداري پیشرو با توجه به اینکه سالیان سال . سازد رسیدن به اطالعات مناسب محروم می

براي کلیه اصناف بوده و قابلیت تجربه شده و جواب خود را به خوبی پس داده است، نرم افزاري مناسب

جهت کمک به مدیران براي داشتن اطالعاتی درست و در نتیجه گرفتن تصمیم هاي مناسب در چارچوب اهداف شرکت 

امکانات موجود در این نرم افزار به شرح ذیل میباشد. بوده و به همین جهت به کلیه شرکت ها در هر رده پیشنهاد میگردد

طور جداگانه به تا هشت سطح به در سیستم حسابداري ها بندي حساب

، تفصیلی، تفصیلی شناور و تفصیلی سطح ٢اي، کل، معین، معین

 

  سندتعریف انواع سند و امکان گزارشگیري به تفکیک انواع 

امکان تعریف چند شرکت و صدور سند جهت هر شرکت و گزارشگیري

  ها

امکان تعریف ارزهاي مختلف و صدور سند ارزي در هر آرتیکل و گزارشگیري از آن

به صورت استاندارد ورهد دوره و پایان صورت میان امکان صدور سند تسعیر ارز به

و کنترل آن در هنگام تعریف حسابسیستم حسابداري ان تعیین تعداد کد در هر یک از سطوح 

  )دوره دوره یا پایان بدهکار یا بستانکار میان(ها  کنترل ماهیت حساب

 در ایام تعطیلمالی تقویم هوشمند جهت جلوگیري از صدور سند 

  امکان رزرو کد اسناد مالی

هاي استاندارد جهت تسریع در عملیات ورود اطالعات و صدور اسناد رحامکان تعریف و استفاده از ش

  

 

 
ها و سازمان تمامی شرکت

داشتن اطالعات مالی 

رسیدن به اطالعات مناسب محروم می

تجربه شده و جواب خود را به خوبی پس داده است، نرم افزاري مناسب

جهت کمک به مدیران براي داشتن اطالعاتی درست و در نتیجه گرفتن تصمیم هاي مناسب در چارچوب اهداف شرکت 

بوده و به همین جهت به کلیه شرکت ها در هر رده پیشنهاد میگردد

بندي حساب تهدس •

اي، کل، معین، معین ترازنامه

 )باشد می

تعریف انواع سند و امکان گزارشگیري به تفکیک انواع  •

امکان تعریف چند شرکت و صدور سند جهت هر شرکت و گزارشگیري •

ها شرکت

امکان تعریف ارزهاي مختلف و صدور سند ارزي در هر آرتیکل و گزارشگیري از آن •

امکان صدور سند تسعیر ارز به •

ان تعیین تعداد کد در هر یک از سطوح امک •

کنترل ماهیت حساب •

تقویم هوشمند جهت جلوگیري از صدور سند  •

امکان رزرو کد اسناد مالی •

امکان تعریف و استفاده از ش •

http://www.behpishro.com
http://www.behpishro.com


    

 ٣  www.behpishro.com

  هاي برنامه

  به صورت استاندارد صورت دستی یا اتوماتیک

  در یک سیستم

  صورت دستی یا اتوماتیک

  )undo(در برنامه توسط کاربر  هشده و یا تغییر کرد

 در نرم افزار شده توسط آنها و کارهاي انجام

ایش ترین سطح تا سند و امکان ویر هاي مختلف از باالترین سطح تا پایین

 ٦هاي درختی، گزارش  دفاتر، روزنامه، ترازنامه، سود و زیان، گزارش

، یا نسبت به ٢سطح کل، معین،معینامکان گزارشگیري از یک حساب تفصیلی نسبت به حساب هاي دیگر در 

  در نرم افزار حسابداري
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  طور موازي  ي دلخواه و کار با آنها به هاي مالی با بازه تعریف دوره

هاي برنامه ي گردش حساب به همراه جزئیات گردش در تمامی قسمت مشاهده

  سطر یا سند با استفاده از انواع فیلترهاهر جستجو در سطح 

صورت دستی یا اتوماتیک  ی یا ادغام اسناد در یک سند واحد بهامکان کپ

در یک سیستمهاي یک سند به سند دیگر  امکان کپی و انتقال آرتیکل

صورت دستی یا اتوماتیک  ي سند بر اساس تاریخ به سازي شماره

  حسابداري استفاده از کد عطف جهت ردگیري اسناد

  scannerبا استفاده از در برنامه ایم به یک سند اضافه کردن ضم

  حسابداري اي در اسناد امکان تأیید یک یا دو مرحله

  به صورت گروهیحسابداري تأیید اسناد 

  از طریق فایلحسابداري ارسال و دریافت سند 

شده و یا تغییر کرد هاي حذف و یا آرتیکل حسابداري امکان بازگرداندن اسناد

و کارهاي انجاممالی ي ورود و خروج کاربران به سیستم  امکان مشاهده

  در سیستم قابلیت گزارشگیري به دو زبان انگلیسی و فارسی

هاي مختلف از باالترین سطح تا پایین مشاهده گزارش(ها  گزارش مرور حساب

  )سند در همان گزارش

دفاتر، روزنامه، ترازنامه، سود و زیان، گزارش(حسابداري استاندارد درهاي متنوع  گزارش

  ...)و ی، مقایسه تراز آزمایشی دو سال ستونی آزمایش

 گزارش ماتریسی و نموداري

امکان گزارشگیري از یک حساب تفصیلی نسبت به حساب هاي دیگر در 

 تفصیلی شناور

 هاي حسابداري موجود امکان طراحی وتغییر گزارش

  ساز پویا هاي جدید در سیستم گزارش امکان ساخت گزارش

  هاي برنامه امکان نمایش گردش حساب در تمام قسمت

در نرم افزار حسابداري قابلیت گزارشگیري به دو زبان انگلیسی و فارسی

  

تعریف دوره •

مشاهده •

جستجو در سطح  •

امکان کپ •

امکان کپی و انتقال آرتیکل •

سازي شماره مرتب •

استفاده از کد عطف جهت ردگیري اسناد •

اضافه کردن ضم •

امکان تأیید یک یا دو مرحله •

تأیید اسناد  •

ارسال و دریافت سند  •

امکان بازگرداندن اسناد •

امکان مشاهده •

قابلیت گزارشگیري به دو زبان انگلیسی و فارسی •

گزارش مرور حساب •

سند در همان گزارش

گزارش •

ستونی آزمایش

گزارش ماتریسی و نموداري •

امکان گزارشگیري از یک حساب تفصیلی نسبت به حساب هاي دیگر در  •

تفصیلی شناور

امکان طراحی وتغییر گزارش •

امکان ساخت گزارش •

امکان نمایش گردش حساب در تمام قسمت •

قابلیت گزارشگیري به دو زبان انگلیسی و فارسی •
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