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 Cyber Web نسخه 9 با برنامه مبتنی بر وب Cyber Account دسترسی آسان به اطالعات نر مافزار حسابگر
مناسب براي شرک تهاي داراي دفاتر و شعب، فروشگا ههاي زنجیر هاي، انبارها و دپوهاي مستقر در نقاط مختلف

نمایندگ یها، صنایع داراي کارگا ههاي تولیدي در مراکز مختلف

با استفاده از نر مافزار Cyber Web تمامی اطالعات واردشده در بانک اطالعاتی حسابگر نسخه 9 و یا باالتر ذخیره شده

 و شرایط مناسبی را براي دسترسی مدیران به وضعیت کارکرد شعب و نقاط مختلف کاري فراهم م یآورد. 

ورود به برنامه از طریق مرورگرهاي اینترنتی

یکپارچگی و استفاده همزمان با نرم افزار حسابگر 9

عملیات مالی، انبارداري، خرید و فروش، دریافت و پرداخت

تعین انواع نقش براي کاربران با تعین دسترسی به امکانات                      

Real Time گزارشات متنوع

جلوگیري از ورود در خارج از ساعات کاري

طراحی واکن شگرا

کلیدهاي میانبر اختصاصی

ارسال پیام کوتاه پس از ورودفعا لسازي ورود دومرحل هاي با تخصیص رمز دوم

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:



عملیات روزانه با انجام کلیه امور مالی، انبارداري، خرید و فروش، سفارشـات، برگشت یها، دفت رچـک، دریافت و پرداخت، همراه با قابلی تهاي مهم 

. Cyber Account 9 نر مافزار

تهیه انواع گزارشات موجود در نر مافزار  Cyber Account همراه با امکان تهیه نمودارهاي متنوع به صورت جدول و چارت، در زمین ههاي 

مختلف فروش، موجود يها، دریافت پرداخ تها و ... به تفکیک روزانه، هفتگی، ماهانه.

داشبورد (گزارشات و نمودارهاي مفید و مختصر از وضعیت فروش و مالی شرکت).

مدیریت پیشرفته کاربران جهت دسترسی به بخ شهاي مختلف فعالیت در برنامه از جمله ثبت اطالعات، اصالح اطالعات، گزارشات، اطالعات

 دور ههاي مالی مختلف همراه با محدودیت زمانی، ورود کاربران از نظر ساعات کار (ورود و خروج) و روزهاي کاري. مشاهده فعالیت کاربر و 

امکان فعا لسازي ورود دو مرحل هاي با تخصیص رمز دوم (توکن نر مافزاري).

مدیریت و پیگیري ارسال در فاکتورهاي فروش براي حمل کاالهاي خریداري شده.

بانک اطالعاتی جامع از مشتریان و سایر حسا بهاي موجود با مشخصات کامل و تفکی   کشده همراه با انواع گزارشات کاربردي در دفتر تلفن.

ارسال پیامک از طریق پنل تعیین شده با مدیریت کامل فر مها و قابلیت طراحی قالب در بخ شهاي مختلف فاکتور، ارسال بار، دریافت یا پرداخت.

امکان انبارگردانی با ثبت و ویرایش موارد مغایرت و صدور فاکتور تعدیل.

امکان طراحی گزارشات شخصی متنوع از بخ شهاي مختلف.

نسخه تک زبانه و دو زبانه امکان استفاده با قابلیت تک زبانه (فارسی) و دو زبانه (فارسی و انگلیسی) با تهیه حسابگر 9 چندزبانه. 

مدیریت آن توسط سرپرست.

پارامترهاي کاربردي در بخ شهاي مختلف حسابداري، خرید و فروش، گزارشات و ... .

دفتر تلفن پیشرفته.
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