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نماینده برتر سپیدار سیستم
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سپیدار همکاران سیستم نرم افزاری یکپارچه ویژه کسب و کارهای کوچک
است  .این نرم افزار با توجه به نیاز شرکت ها در حوزه های خدماتی ،بازرگانی
 ،تولیدی و پیمانکاری تولید شده است .از رفع نیازهای مشتریان و در نهایت
رضایت آنها همواره مهمترین دغدغه شرکت سپیدار می باشد .بنابراین در این
مقاله با آخرین تغییرات نسخه های به روزرسانی و امکانات اضافه شده به نرم
افزار سپیدار در دو سال اخیر با توجه به درخواستهای مشتریان آشنا خواهید
شد.
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سیستم دارایی ثابت (سیستمی قدرتمند جهت مدیریت دارایی)
یکی از مهمترین درخواست های کاربران سپیدار ،کمک به مدیریت بهتر اموال و دارایی های ثابت بوده
است  .سیستم دارایی ثابت سپیدار همکاران سیستم  ،یک سیستم جامع و یکپارچه است که تمامی امکانات
زیر را برای مدیریت دارایی ها در اختیار کاربران قرار می دهد:
• امکان تعریف طبقه و گروه دارایی به صورت درختواره ای به همراه کدینگ پیشنهادی
• امکان تعریف محل استقرار به صورت درختواره ای و گزارش گیری و قابلیت تغییر محل استقرار
• امکان استفاده از آخرین جدول قوانین استهالک برای تعیین نرخ و روش محاسبه استهالک دارایی
ها
• امکان پالک گذاری دارایی ها به صورت دستی یا اتوماتیک متناسب با الگوی دلخواه
• گزارش گیری دقیق و لحظه ای برای مدیریت هر پالک دارایی با کمک کارت دارایی

• گزار ش گیری با مرور چندساله به همراه خالصه عملکرد دارایی ها به تفکیک طبقه  ،گروه و
مراکز هزینه

• امکان استقرار دارایی های ثابت به همراه اجزای هر پالک دارایی با استفاده از اکسل
• امکان ثبت فاکتورخرید دارایی

• امکان تهیه گزارشات قانونی از خرید و مخارج پس از تحصیل و فروش دارایی ها در TTMS
و VAT

• امکان ثبت و تحصیل دارایی های طی دوره به صورت مستقیم یا با تسهیم بهای تمام شده
فاکتورهای خرید مرتبط دارایی

• امکان ثبت مخارج پس از تحصیل دارایی به صورت مستقیم یا با تسهیم بهای تمام شده فاکتورهای
خرید مرتبط مربوط به مخارج دارایی

• امکان محاسبه استهالک و صدور سند حسابداری آن به صورت تجمیعی یا ماهانه

• امکان انجام تمام عملیات های دارایی ثابت به صورت گروهی با استفاده از فرم عملیات دارایی
• امکان تغییر نرخ و روش محاسبه استهالک دارایی ها متناسب با آخرین بخشنامه قانونی ارائه شده

• امکان فروش  ،حذف  ،اسقاط دارایی و محاسبه و شناسایی سود و زیان ناشی از حذف ،فروش ،
اسقاط دارایی
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• امکان بالاستفاده کردن و استفاده مجدد  ،نقل و انتقال مراکز هزینه ،تحویل گیرنده دارایی های
ثابت

زیر سیستم فروش پیشرفته
با توجه به درخواستهای مشترک کاربران در سیستم سپیدار جهت تکمیل فرایند فروش ،زیر سیستم فروش
پیشرفته به بسته فروش اضافه شد .این زیر سیستم تمامی امکانات زیر را در اختیار شما قرار می دهد:
• امکان تعریف بسته محصول
• امکان درج کاالی هدیه در فاکتورفروش و برگشتی

• امکان تعریف انواع مدل های تخفیف پلکانی و خطی
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• اعالمیه قیمت پارامتریک براساس گروه مشتری ،ردیابی  ،تخفیف در بازه های مختلف
• امکان تعیین بازاریاب در پیش فاکتور  ،فاکتور فروش

• امکان تعریف مدل های مختلف پورسانت و محاسبه پورسانت به ازای هر بازاریاب
• امکان چاپ و تسویه حساب پورسانت

• امکان صدور خروج انبار از روی پیش فاکتور
• امکان ثبت پیش دریافت روی پیش فاکتور
• امکان رزرو موجودی در انبار

• امکان ارسال و دریافت انواع مدل های تخفیف از طریق اکسل

برای داشتن سیستم دارایی ثابت و زیر سیستم فروش پیشرفته شما باید امکان آن را خریداری و به قفل خود
اضافه نمایید .برای اطالعات بیشتر کافی است با شماره تماس  88552034تماس برقرار نمایید
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امکانات عمومی سپیدار

• امکان پیوست مدارک و اسناد برای تمامی فرم های سپیدار
• امکان تکثیر از حقوق دسترسی کاربران

• ستاره دار شدن تب یادداشت در فرم هایی که یادداشت دارد

• تسهیل جستجوی حساب معین  ،تفصیلی  ،کاال با تایپ بخشی از عنوان یا کد به هنگام انتخاب
معین یا تفصیلی یا کاال
• امکان تکثیر از گزارشات دانلود شده از کلوب مشتریان

• تفکیک حقوق دسترسی برای تب های گزارش فعالیت های روز

امکانات جدید سیستم حسابداری

• اضافه شدن ستون مانده در خط ارزی در تب گردش مرور حسابها

• صدور سند تسعیر ارز و اختتامیه به تفکیک شماره و تاریخ پیگیری
• اضافه شدن امکان دفترکل برمبنای اسناد کل و گزارش دفتر روزنامه برمبنای اسناد کل به فهرست
سندکل

• اضافه شدن ستون عنوان کامل والد در انتخاب گر ستون به هنگام انتخاب معین در سند حسابداری

امکانات جدید سیستم دریافت و پرداخت
• اضافه شدن فرمت چک بانک صیاد

• اضافه شدن تب چک های پرداختی سررسید نشده به گزارش فعالیت های روز
• امکان تسویه حساب طرف حساب برای فاکتور فروش و محاسبه پورسانت

• امکان ارتباط رسید دریافت هایی که قبالً ثبت شده به تسویه حساب فاکتور فروش
• امکان ارسال و دریافت رسید دریافت و اعالمیه پرداخت

امکانات جدید سیستم مشتریان و فروش
• ثبت کاالی تکراری در پیش فاکتور
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• نمایش آخرین قیمت خرید  ،قیمت فروش  ،قیمت فروش به مشتری در فاکتور فروش
• اضافه شدن ستون ایران کد در انتخاب گر ستون فاکتور و فاکتور برگشتی
• تفکیک دسترسی تب سود و زیان فروش در مرور فروش
• اضافه شدن مرور جامع طرف حساب

• اضافه شدن مانده در خط در تب اقالم مرور جامع طرف حساب
• نمایش گروه مشتری در تب اقالم مرور فروش

• اضافه شدن تب فاکتورهای برگشتی فاقد برگشت خروج به گزارش فعالیت های روز

امکانات جدید سیستم تامین کنندگان و انبار
• امکان انتقال بین انبار

• امکان مرتب سازی تگ انبارگردانی براساس تگ یا کد کاال،نام کاال به ترتیب صعودی یا نزولی
• اضافه شدن تخفیف درصدی در سطح قلم برای فاکتور خرید و فاکتور خرید خدمات
• اضافه شدن امکان حذف کلی اضافات در فاکتورخرید  ،فاکتورخرید خدمات

امکانات جدید سیستم سفارش کار

• امکان انتقال سفارش کارهای باز به سال مالی بعد
• اضافه شدن فرایند راه اندازی سفارش کار

امکانات جدید سیستم حقوق و دستمزد

• اضافه شدن ستون مرکزهزینه جاری در فرم اطالعات ماهانه
• امکان نمایش مرخصی رفته شده در فیش حقوقی
• اضافه شدن دیسکت بانک توسعه تعاون

• تفکیک حساب معین هزینه بیمه بیکاری در تنظیمات حقوق و دستمزد تب بیمه تامین اجتماعی
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