
Assembling قابل استفاده در واحدهاي تولیدي و صنعتی، اموربست هبندي، مونتاژ و

نسخه 9، محاسبات قیمت تما مشده و ضایعات Cyber Account با تمامی امکانات 

حسابداري چهارسطحی(صنعتی)         دفتر چک و چک نگار                         تعریف اجزا محصول و محاسبه قیمت تما مشده 

 خرید، فروش و انبارداري                  گزارشات متنوع  و دفتر تلفن              محاسبه حقوق کارمزدي

 مرکز هزینه و تفصیلی واحد (شناور)

 سرشکن کردن هزین ههاي تولید بر روي محصوالت

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

 کلیدهاي میانبر و دسترسی سریع

حسابداري تجزیه کاالي خریدار يشده به محصوالت جدید (مناسب صنایع بست هبندي) 

  قابلیت خروجی از گزار شها با فرمت Excel، PDF  و ...

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

نر مافزاري یکپارچه براي مدیریت مالی و تامین فرآیندهاي تولید

 قفل سخ تافزاري
بانک اطالعاتی

Sql Server  
راهنماي آموزشی

قابل نصب بر روي

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

نسخه 9

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

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



سایبر اکانت صنعتی تمامی امکانات Cyber Account  را داراست:

حسابداري، انبارداري، خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداري و انبارداري، پی شفاکتور، سفارش خرید و فروش، دریافت و پرداخت، اسناد موقت و دائم، 

دفتر چک همراه با ضمایم چک و انتقال اطالعات چ کها بین شاخ ههاي مختلف برنامه، دفتر قسط، حسا بهاي ارزي، مرکز هزینه، تفصیلی شناور، فاکتور سریع فروش، 

سریال کاال، مدیریت ارسال کاالها در فاکتور، کنترل موجودي انبار، ارسال پیام کوتاه از طریق سامانه پیامکی تعیی نشده، پرداخت سریع با اتصال به دستگاه کار تخوان 

بانکی، پیوست تصویر اسناد مانند چک، سند و ... به ردیف مربوطه، نمایندگان فروش، تعیین تاریخ سررسید براي فاکتورها و هشدار فاکتورهاي معوق، امکان تهیه لیست 

سیاه، گزار شهاي کاربردي از بخ شهاي مختلف حسابداري، انبارداري، خرید، فروش، گزارشات آماري و دفتر چک همراه با امکان انواع جستجو و تعریف فیلدها توسط 

کاربر، پارامترهاي متنوع، ارسال و دریافت اطالعات بین شرک تها، نگهداري اطالعات در دور ههاي مالی متعدد، امکان تعریف شرکت به صورت نامحدود و ...

انجام مراحل تولید محصول و عملیات اتوماتیک حسابداري و انبار:

در Cyber Account  صنعتی امکان تعریف فرمول مواد تشکیل دهنده محصول  (B.O.M) به تعداد ن امحدود و از انبارهاي مختلف وجود دارد و با تولید محصول کلیه 

عملیات حسابداري تولید و انبارداري محصول و مواد، بطور اتوماتیک توسط حسابگر صنعتی انجام م یگیرد. با صدور حواله تولید، کاالها از انبار مواد اولیه به انبار کاالهاي 

در جریان ساخت منتقل م یشود و توسط رسید انبار تولید، کاالهاي در جریان ساخت به کاالي ساخت هشده تبدیل م یشوند و پس از تولید به انبار محصوالت انتقال

م ییابند.

محاسبه قیمت تمام شده:

در Cyber Account صنعتی امـکان تعـریف و تسـهیم هزین ههاي مستــقـیم و هزین ههاي سربار و محاسبه قیمت تما مشده محصول همراه با اعمال قیمت تما مشده 

جدید نیز وجود دارد. یک محصول در Cyber Account صنعتی م یتواند ب هصورت ترکیبی از مواد و محصول نیمه ساخته که آ نها نیز به نوبه خود از محصوالت 

نیم هساخته دیگر تشکیل شد هاند تعریف شود. همچـنین در مرحـله محـاسبه قیـمت تـما مشـده کـاالي در جــریان ساخت با فرمو لبند يهاي مختلف قابل تعریف 

است و قیمت تما مشده م یتواند ب هصورت مرحل هاي و چندین بار طی یک دوره مالی محاسبه گردد. امکان تغییر قیمت محصوالت از روي ریز مواد از دیگر امکانات برنامه 

م یباشد.

گزارش محاسبه قیمت تما مشده محصوالت نیز بصورت جزئی براي هر محصول به تفکیک عوامل تشکیل دهنده قیمت تما مشده قابل تهیه است. جهت کنترل مناسب 

مدیران بر هزین ههاي تولیدي، م یتوان سهم هر یک از هزین ههاي مواد اولیه، دستمزد، هزین ههاي مستقیم و هزین ههاي سربار را بر روي بهاي تما مشده به تفکیک 

گزار شگیري نمود.

محاسبه حقوق کارمزدي و هزین ههاي ثابت: 

حقوق کارمزدي براي آن دسته از مراکز تولیدي کاربرد دارد که بر اساس تابعی از حجم تولید محصوالت به کارگران یا پیما نکاران براي برو نسپاري کردن بخشی از کار 

حقوق پرداخت م یکنند؛ Cyber Account  صنعتی حقوق کارمزدي کارکنان واحد تولیدي را با یک بار معرفی بصورت اتوماتیک محاسبه م ینماید. 

محاسبات تجزیه: 

با استفاده از قابلیت تجزیه یا تفکیک در نر مافزار صنعتی م یتوانید خرید کلی و فل هاي کاال را به کاالهاي با کیفی تهاي متفاوت تجزیه، بست هبندي و عرضه نمایید. این کار 

بر اساس تجزیه مواد به چند کاالي جدید همراه با تعیین نرخ تما مشده و یا نرخ پایه (بازار) براي محصوالت مناسب صنایع بست هبندي و یا تولیدي بر اساس تفکیک و 

غربال انجام م یپذیرد.

برنامه ریزي مواد جهت تولید: 

Cyber Account  صنعتی با گزارشات متنوع مواد مورد نیاز جهت تولید، سقف تولید بر اساس مواد موجود در انبار، همچنین نقطه و میزان سفارش مواد مورد نیاز را 

تعیین م یکند.

تهیه گزارشات آماري ، نمودارهاي سه بعدي و جستجوي اطالعات:

گزار شهاي بسیار متنوع مالی نظیر دفاتر حسابداري، انواع ترا زها، ترا زنامه، صورت سود و زیان و گزار شهاي اختصاصی حسابداري صنعتی مانند مواد مورد نیاز جهت 

تولید محصول، مصرف استاندارد مواد اولیه در محصوالت، گزار شهاي تولید، قیمت تما مشده، حقوق کارمزدي و ... در حسابگر صنعتی 9 قابل تهیه م یباشند. نر مافزار با 

محاسبه دقیق بهاي تمام شده محصوالت و گزارشات تخصصی به مدیریت این ابزار را در اختیار وي قرار م یدهد تا بتواند برنام هریزي مناسبی براي تولید و هزین ههاي 

مجموعه داشته باشد.

دور ههاي مالی و شرک تهاي متعدد مستقل:

 Cyber Account  صنعتی با قابلیت نصب به تعداد ن امحدود م یتواند اطالعات موسسات مختلف را ب هصورت 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، وجود دارد.  

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

دسترسی سایرین به اطالعات بدون رمز ورود غیر ممکن است. همچنین عالوه بر تهیه پشتیبانی از اطالعات توسط کاربر، امکان تنظیم و زما نبندي عملیات پشتیبانی 

اتوماتیک وجود دارد.

سایر امکانات: سیستم چند ارزي، ثبت تغییرات انجا مشده توسط کاربران، تخته کلید اعداد، امکانات بهینه جهت استفاده در مانیتورهاي تا چاسکرین، ماشی نحساب، 

دفتر تلفن، س ررسید هوشمند و تقویم شمسی و میالدي، ورود اطالعات به زبان انگلیسی و فارسی، کپی اسنــاد، ارسال گزارشات به Excel  و ... از سایر امکانات 

Cyber Account  صنعتی نسخه 9 است. 
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