
 نسخه 9

قابل استفاده درشرک تهاي بازرگانی، خدماتی و پخش، مراکز بزرگ فروش، امور نشر و کتاب، پیمانکاري

نر مافزاري مناسب جهت

کلیه عملیات حسابداري، انبارداري، خرید و فروش، کنترل چک، حسا بهاي ارزي و امانی، نمایندگان فروش

حسابداري چهارسطحی                        دفتر چک و چک نگار          سررسید هوشمند، دفتر تلفن 

 خرید و فروش (با امکان بارکد)           گزارشات متنوع                 انبارداري، سفارشات، مغایرت حسا بها

ارتباط مستقیم با دستگاه کار تخوان بانکی تعیی نشده در برنامه

 قابلیت اتصال به ترازوهاي دیجیتالی

 سازگار با انواع سخ تافزارها مانند چاپگر، بارکدخوان و ... 

 ارسال و دریافت اطالعات بین شرک تها (چارت حسا بها، کاالها، اسناد و فاکتورها)

 امکان تعریف نوار ابزار براي دسترسی سریع به آیتم هاي پرکاربرد

 ارسال پیامک از بخ شهاي مختلف برنامه از طریق سامانه پیامکی تعیی نشده

 سیستم چندارزي

 فعالی تهاي پروژ هاي و پیمانکاري

گزارشات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و س هماهه خرید و فروش (فصلی)

امکانات بهینه جهت استفاده در مانیتورهاي تاچ اسکرین

 قفل سخ تافزاري
بانک اطالعاتی

Sql Server  
راهنماي آموزشی

قابل نصب بر روي

 انواع ویندوزها
نسخه هاي تک و شبکه نسخ ههاي تک و چند زبانه

فـارس شـایگان نمـایندگى فـروش محصوالت شــایـگـان سیـسـتـم در استان فـارس   

32360052 ( خط) 10     همراه: 09339650523-09173116081

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



نگهداري حسا بها: در  Cyber Account  تعداد ن امحدود حسا بهاي مشتریان، نمایندگان، بان کها، هزین هها، درآم دها، صندوق، اسناد 

پرداختی و دریافتی و... قابل تعریف و نگهداري است. اطالعات حسا بها در چهارسطح و اطالعات مراکز هزینه (Job Costing) نیز در دو 

سطح طبق هبندي م یشوند. عالوه بر صدور سند مستقیم م یتوان از اسناد دریافت و پرداخت نقد و چک جهت صدور سند استفاده نمود. 

امکان ایجاد سند موقت و تبدیل آ نها به سند دائم، بستن اتوماتیک حسا بها در پایان دوره مالی و استفاده از تفصیلی واحد یا شناور نیز 

در برنامه وجود دارد. 

خرید و فروش با عملیات اتوماتیک حسابداري و انبارداري:

در  Cyber Account  کلیه عملیات مالی و انبار به صورت اتوماتیک بوده و با صدور فاکتورهاي خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، 

پی شفاکتور فروش و سفارش خرید و فروش، ثبت انبار و اسناد انجام م یشود. امکان تعریف محاسبه سود فروش و درصد نمایندگان 

فروش نیز پی شبینی شده است و فرم فاکتو رها و اسناد و ... نیز توسط کاربر قابل طراحی اس   ت. در کلیه فاکتو رها، اسناد، حسا بها و 

کاالها م یتوان فیلدهاي اضافی تعریف و از این فیل دها در طراحی گزار شها استفاده نمود. همچنین امکان تعریف تاریخ س ررسید براي 

فاکتو رها و گزارشات فاکتو رهاي معوق وجود دارد. وجود ارتباط بین برگ ههاي دریافت و پرداخت با فاکتورها، به کاربر این امکان را م یدهد 

که لیست دریافت و پرداخ تها براي یک فاکتور را داشته و یا از طریق برگه دریافت یا پرداخت، چند فاکتور را تسویه نماید. م یتوانید 

براي ورود و خروج کاال، عالوه بر فاکتورهاي خرید و فروش کاال از رسید و حواله انبار استفاده نمایید. همچنین از حواله انبار میتوان براي 

صدور فاکتور مصرف (کاالهاي مصرفی و هزینه اي)  استفاده نمود. با کمک انتقال بین انبارها و حواله انبار، میتوان فاکتور ضایعات را نیز 

صادر نمود. امکان استفاده از سریال و گارانتی، درج اتوماتیک مالیات بر ارزش افزوده و محاسبات الزم، ارتباط با دستگاه توزین، امکان 

ارتباط مستقیم با دستگاه کار تخوان بانکی، انتخاب کاال در فاکتور توسط عکس پیوستی و شرایط ارسال فاکتور با اطالعات خودرو و راننده 

از دیگر امکانات برنامه است.          

موجودي انبار: در  Cyber Account  اطالعات مربوط به انبا رها (تعداد ن امحدود)، کا الها (به تعداد نامحدود) از قبیل نام و کد کاال، نقطه 

سفارش، اطالعات فنی، 21 بارکد، پنج سطح قیمت فروش و ... نگهداري شده و گزارشات متنوعی از کا الها و انبا رها از قبیل گردش 

موجودي، وضعیت خرید و فروش هر کاال، انبار گردانی، مغایر تها و ... قابل تهیه است. با استفاده از امکان انبارگردانی مانده واقعی 

موجود در انبار با تعداد مانده موجود در سیستم مقایسه شده و مانده واقعی هر کاال در سیستم وارد م یشود. ایجاد کاالها با ویژگ یهاي 

متنوع ب ه صورت انبوه و تغییر قیمت فروش گروهی از دیگر امکانات برنامه است.

دفتر چک:  Cyber Account  سابقه چ کها را بطور کامل نگهداري کرده و امکان جستجو و دستیابی به اطالعات مختلف چک از جمله 

چ کهاي پا سشده، برگشتی، در جریان و ... وجود دارد. امکانات گوناگونی از جمله چاپ چک، تعیین سقف چ کهاي دریافتنی وپرداختنی، 

را سگیري، هشدار چ کهاي سررسید شده، تعریف دسته چ کها و ... نیز در برنامه وجود دارد.

دفتر قسط: امکان فروش اقساطی، دفتر قسط دریافتی یا پرداختی با گزارشات و چاپ فر مهاي مختلف از دیگر امکانات حسابگر م یباشد. 

تهیه گزارشات آماري ، نمودارهاي سه بعدي و جستجوي اطالعات:

  Cyber Account  با بیش از 1500 نوع گزارش متنوع از اطالعات موجود در بخ شهاي مختلف برنامه جهت نمایش و یا چاپ با امکان 

فرمو لنویسی، امکان مناسبی براي دستیابی به اطالعات از جهات مختلف مالی، مدیریتی، برنامه فروش و ... ایجاد کرده است. گزار شهاي 

بسیار متنوع مالی نظیر دفاتر حسابداري، انواع ترا زها، ترا زنامه و صورت سود و زیان نیز قابل تهیه م یباشند.

دور ههاي مالی و شرک تهاي متعدد مستقل: Cyber Account  با قابلیت نصب به تعداد ن امحدود م یتواند اطالعات موسسات مختلف را 

بصورت مجزا روي یک کامپیوتر یا یک شبکه نگهداري نماید. همچنین امکان استفاده از دور ههاي مالی مختلف به نحوي که هر لحظه اطالعات 

سا لهاي قبل نیز قابل دسترسی باشد؛ ارسال و دریافت اطالعات بین شرک تها جهت تسریع کار و بازنمودن چندین شرکت به صورت 

ه مزمان موجود است.

حفظ و ایمنی اطالعات: Cyber Account  با قفل سخ تافزاري ارائه م یشود و با تعیین سطح دستیابی و رمز ورود، استفاده هر کاربر از 

برنامه محدود م یگردد. همچنین عالوه بر تهیه پشتیبانی از اطالعات توسط کاربر، امکان تنظیم و زما نبندي عملیات پشتیبانی اتوماتیک 

وجود دارد.

سایر امکانات: سیستم چندارزي، ثبت تغییرات انجا مشده توسط کاربران، تخته کلید اعداد، امکانات بهینه جهت استفاده در مانیتورهاي 

تا چاسکرین،  ماشی نحساب، دفتر تلفن، سررسید هوشمند و تقویم شمسی و میالدي، ورود اطالعات به زبان انگلیسی و فارسی، کپی 

اسنــاد، ارسال گزارشات به Excel، ارسال SMS  از طریق سامانه پیامکی تعیی نشده، پیوست عکس و فای لهاي مربوطه در برنامه و ... از 

سایر امکانات Cyber Account  است.
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