
13/000/000 ریال           شبکه (10 کاربر)   

6/000/000 ریال           تک کاربره   

نر مافزاري مناسب جهت نگهداري اطالعات اموال و دارای یهاي ثابت  قابل استفاده در

کارخان هها و شرک تهاي بزرگ بازرگانی، مراکز تحقیقاتی، آموزشی، درمانی و پشتیبانی و تجهیز، پیمانکاران و کارگا ههاي تابعه

                                محاسبه، نگهداري ذخیره استهالك و ارزش دفترينگهداري اطالعات کامل دارای یهاي ثابت             

                                      نگهداري اطالعات واگذاري یا نا مگذاري و مفقود يها    محاسبه استهالك با روش قانون مالیا تها    

                           گزارشات کارت و لیست دارای یهاي ثابت   نگهداري اطالعات کامل جاب هجایی دارای یهاي ثابت    

نگهداري اطالعات: نگهداري اطالعات دارای یهاي ثابت و تهیه پرونده 

کاملی از اموال موجود از جمله اطالعات مربوط به نام، کد، عکس، محل 

استقرار، مرکز هزینه و ... .

محاسبات استهالك: محاسبه و نگهداري ارزش دفتري و ذخیره 

استهالك دارای یهاي ثابت با قابلیت بررسی و مشاهده محاسبات 

انجا مشده، امکان طراحی فرمت اسناد حسابداري مورد نظر، پی شنمایش 

آ نها و سپس تأیید جهت ارسال به نر مافزار Cyber Account ،براي 

صدور اسناد حسابداري مربوط به هریک از دور هها در مراحل خرید، 

امکان محاسبه استهالك به دو روش نزولی و مستقیم، استهالك دور هاي 

طبق باز ههاي زمانی مورد نظر کاربر (ساالنه، ماهانه )، انتقال به انبار، 

تعمیرات، فروش و ... .

طبق هبندي اطالعات: طبق هبندي و گرو هبندي دارای یهاي ثابت موجود 

به صورت طبقات دارای یهاي مختلف همراه با اطالعات اختصاصی آ نها 

(همانند امالك و مستغالت، وسایط نقلیه، ماشی نآالت و ... ) و همچنین 

نگهداري اطالعات اموال در سطوح ن امحدود. 

نگهداري سایر اطالعات: نگهداري اطالعات مربوط به جاب هجای یها، 

عملیات واگذاري، نا مگذاري، مفقود يها،پیداشد هها، تعمیرات و اجزاء یا 

قطعات مربوط به اموال. 

چاپ بارکد: امکان طراحی و چاپ شماره مربوط به دارایی به 

صورت بارکد و الصاق آن بر روي دارایی.

گزارشات متنوع: گزارشات متنوعی از جمله گزارش کارت 

مشخصات دارای یها، لیست دارای یها، گزارشات انتقال اموال، 

گزارشات مربوط به محاسبات استهالك با رو شهاي قانون مالیا تها 

به صورت (ساالنه، مـاهـانه و...)، گزارشات کامـلی از وضعیـت 

دارای یهاي ثابت موجود بر اساس محل استقرار، مرکز هزینه و ... در 

برنامه قابل تهیه م یباشد. همچنین امکان گزار شگیري به صورت 

نمودار در برنامه موجود است.

حفظ و ایمنی اطالعات: وجود رمزهاي ورود و سطوح دسترسی 

به اطالعات، ثبت تغییرات انجا مشده توسط کاربران و امکان 

استفاده از برنامه فقط با وجود قفل سخ تافزاري آن از موارد 

پی شبینی شده جهت ایمنی اطالعات است. همچنین عالوه بر تهیه 

پشتیبانی از اطالعات توسط کاربر، امکان تنظیم و زما نبندي 

عملیات پشتیبانی اتوماتیک وجود دارد.

سایر امکانات: دسترسی به سایر امکانات از جمله استفاده از 

ماشین حساب، دفتر تلفن، تقویم شمسی یا میالدي، ارسال 

گزارشات به Excel و مشخ صکردن فیلدهاي خاص براي ارسال 

بهExcel، امکان طراحی انواع گزارشات به صورت شخصی با 

فیلدهاي دلخواه کاربر.

حسابداري اموال و دارایی ثابت
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فـارس شـایگان نمـایندگى فـروش محصوالت شــایـگـان سیـسـتـم در استان فـارس   

10 خط)      همراه: 09339650523-09173116081 ) 32360052

شیراز، خیابان هدایت غربى، حد فاصل خیابان 7تیر (20 مترى سینما سعدى) و فلسطین (باغشاه)
نبش کوچه 8، ساختمان 125، طبقه 2، واحد 3

WWW.FARS-SHYGUN.COM info@FARS-SHYGUN.COM             
تلفن:




