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. استفاده میگردداین سیستم در مراکز و موسساتی میخواهند  کنترل بر رو ي اموال و دارایی هاي خود داشته باشند 

در این سیستم میتوان ساختار سازمان، اموال مربوط به سازمان، روشهاي استهالك پذیري، وانواع بیمه راتعریف نمود 

و پس از خرید و یا ایجاد اموال و پالك گذاري بر روي اموال و مشخص نمودن نحوه استهالك  پذیري اموال آنها را 

ن سیستم نحوه نقل و انتقال اموال بین واحدهاي مختلف و همچنین کارت سابقه 

امکانات بیشتر  در . اموال نیز مشخص میباشد و در زمانهاي تعیین شده، استهالك گیري از اموال صورت میپذیرد

  مالیاموال و  يارگروه اموال، نحوه محاسبه استهالك و چگونگی ارتباط آن با سیستم حسابد

  هاي استهالك ناپذیر

  .دارایی ر یک از اجزاءامکان تعریف جزء دارائی و نگهداري بهاي تمام شده تاریخی و استهالك انباشته ه

  انجام عملیات مالی فروش، معاوضه، تعمیر، اسقاط، حذف، و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط

 هاي دلخواه و مشاهده میزان استهالك بر حسب دارایی و گروه دارایی

      

  

www.behpishro.com 

این سیستم در مراکز و موسساتی میخواهند  کنترل بر رو ي اموال و دارایی هاي خود داشته باشند 

در این سیستم میتوان ساختار سازمان، اموال مربوط به سازمان، روشهاي استهالك پذیري، وانواع بیمه راتعریف نمود 

و پس از خرید و یا ایجاد اموال و پالك گذاري بر روي اموال و مشخص نمودن نحوه استهالك  پذیري اموال آنها را 

ن سیستم نحوه نقل و انتقال اموال بین واحدهاي مختلف و همچنین کارت سابقه به واحد مربوطه انتقال داد؛ در ای

اموال نیز مشخص میباشد و در زمانهاي تعیین شده، استهالك گیري از اموال صورت میپذیرد

  :ذیل آمده است

  :456 ی@ و داراAی ا?وال>م ا:9ار 
  مربوطههاي  تعریف ساختار سازمانی و بخش

  ها تعریف مراکز و نوع بیمه و تخصیص آنها به دارایی

  ها تعریف قوانین استهالك و تخصیص آنها به دارایی

  تعریف پرسنل، جمع دار و طرف حساب

  تعریف انواع دارایی و واحدهاي سنجش

  امکان چاپ بارکد و پالك دارایی

  امکان ثبت تاریخ بهره برداري و تاریخ محاسبه استهالك

گروه اموال، نحوه محاسبه استهالك و چگونگی ارتباط آن با سیستم حسابدتعریف 

  والگذاري بر روي ام خرید، تخصیص پالك و قیمت

هاي استهالك ناپذیر قابلیت ثبت نرخ استهالك صفر براي دارائی

امکان تعریف جزء دارائی و نگهداري بهاي تمام شده تاریخی و استهالك انباشته ه

انجام عملیات مالی فروش، معاوضه، تعمیر، اسقاط، حذف، و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط

  امکان انجام دسته اي عملیات بر روي تعداد زیادي از اموال

هاي دلخواه و مشاهده میزان استهالك بر حسب دارایی و گروه دارایی امکان محاسبه استهالك در بازه

  

این سیستم در مراکز و موسساتی میخواهند  کنترل بر رو ي اموال و دارایی هاي خود داشته باشند 

در این سیستم میتوان ساختار سازمان، اموال مربوط به سازمان، روشهاي استهالك پذیري، وانواع بیمه راتعریف نمود 

و پس از خرید و یا ایجاد اموال و پالك گذاري بر روي اموال و مشخص نمودن نحوه استهالك  پذیري اموال آنها را 

به واحد مربوطه انتقال داد؛ در ای

اموال نیز مشخص میباشد و در زمانهاي تعیین شده، استهالك گیري از اموال صورت میپذیرد

ذیل آمده است

 

>م ا:9ار 
تعریف ساختار سازمانی و بخش •

تعریف مراکز و نوع بیمه و تخصیص آنها به دارایی •

تعریف قوانین استهالك و تخصیص آنها به دارایی •

تعریف پرسنل، جمع دار و طرف حساب •

تعریف انواع دارایی و واحدهاي سنجش •

امکان چاپ بارکد و پالك دارایی •

امکان ثبت تاریخ بهره برداري و تاریخ محاسبه استهالك •

تعریف  •

خرید، تخصیص پالك و قیمت •

قابلیت ثبت نرخ استهالك صفر براي دارائی •

امکان تعریف جزء دارائی و نگهداري بهاي تمام شده تاریخی و استهالك انباشته ه •

انجام عملیات مالی فروش، معاوضه، تعمیر، اسقاط، حذف، و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط •

امکان انجام دسته اي عملیات بر روي تعداد زیادي از اموال •

امکان محاسبه استهالك در بازه •
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  )نیمه سال, نیمه ماه , روز شمار 

  تعریف توسط کاربر

  امکان تعریف اجزاي یک دارایی و انتقال آن از یک گروه دارایی به گروه دیگر

  امکان فروش، حذف و اسقاط دارایی و صدور اسناد حسابداري مربوطه

مبلغ بیمه   ,بیمه گر  ,نوع بیمه  ,ثبت اطالعات مربوط به بیمه دارایی ها شامل تاریخ شروع و انقضاء 

  ... مشاهده تاریخچه دارایی شامل زمان خرید، استهالك، نقل و انتقاالت، تغییرات اساسی و

  نگهداري اطالعات اموال چندین شرکت یا سازمان

  و صدور سند اتوماتیک

  امکان ارتباط با سیستم انبار و صدور رسید و حواله اتوماتیک جهت انتقال اموال
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روز شمار ( ثبت تاریخ بهره برداري و تاریخ محاسبه استهالكامکان 

  امکان صورت برداري از اموال

  ها سازي اموال ایجاد شده براساس تاریخ ایجاد آن مرتب امکان 

  امکان تولید، چاپ و ارسال صورتهاي مالی اموال

تعریف توسط کاربر امکان جستجوي پویا بر اساس پارامترهاي مختلف و قابل

  مدیریت بیمه اموال و مشاهده سر رسید بیمه دارایی

امکان تعریف اجزاي یک دارایی و انتقال آن از یک گروه دارایی به گروه دیگر

امکان فروش، حذف و اسقاط دارایی و صدور اسناد حسابداري مربوطه

  تحویل دارایی به بخش یا اشخاص درون سازمان

  ها به صورت درختوارهاراییتعیین محل استقرار د

ثبت اطالعات مربوط به بیمه دارایی ها شامل تاریخ شروع و انقضاء امکان 

  دارایی

مشاهده تاریخچه دارایی شامل زمان خرید، استهالك، نقل و انتقاالت، تغییرات اساسی و

نگهداري اطالعات اموال چندین شرکت یا سازمانامکان استفاده از چندین پایگاه داده جهت 

و صدور سند اتوماتیک اموال مالی امکان ارتباط با سیستم حسابداري

امکان ارتباط با سیستم انبار و صدور رسید و حواله اتوماتیک جهت انتقال اموال

  امکان ارتباط با خرید و فروش 

  امکان ارتباط با سیستم اتوماسیون اداري

  

امکان  •

امکان صورت برداري از اموال •

امکان  •

امکان تولید، چاپ و ارسال صورتهاي مالی اموال •

امکان جستجوي پویا بر اساس پارامترهاي مختلف و قابل •

مدیریت بیمه اموال و مشاهده سر رسید بیمه دارایی •

امکان تعریف اجزاي یک دارایی و انتقال آن از یک گروه دارایی به گروه دیگر •

امکان فروش، حذف و اسقاط دارایی و صدور اسناد حسابداري مربوطه •

تحویل دارایی به بخش یا اشخاص درون سازمان •

تعیین محل استقرار د •

امکان  •

دارایی

مشاهده تاریخچه دارایی شامل زمان خرید، استهالك، نقل و انتقاالت، تغییرات اساسی و •

امکان استفاده از چندین پایگاه داده جهت  •

امکان ارتباط با سیستم حسابداري •

امکان ارتباط با سیستم انبار و صدور رسید و حواله اتوماتیک جهت انتقال اموال •

امکان ارتباط با خرید و فروش  •

امکان ارتباط با سیستم اتوماسیون اداري •
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