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نرم افزاری یکپارچه ویژه کسب و کارهای کوچک سپیدار همکاران سیستم 

ها در حوزه های خدماتی، بازرگانی  است . این نرم افزار با توجه به نیاز شرکت

 نهایت در و مشتریان نیازهای رفع از. است شده تولید  ، تولیدی و پیمانکاری

 این در بنابراین. باشد می سپیدار شرکت دغدغه مهمترین همواره آنها رضایت

 نرم به شده اضافه  امکانات یرات نسخه های به روزرسانی و تغی آخرین با مقاله

 خواهید آشنا مشتریان هایدرخواست به توجه با اخیر سال دو در سپیدار افزار

 .شد
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 ( ییدارا تیریقدرتمند جهت مد یستمیثابت )س ییدارا ستمیس
ثابت بوده  یها ییبهتر اموال و دارا تیریکمک به مد دار،یکاربران سپ یدرخواست ها نیاز مهمتر یکی

امکانات  یاست که تمام کپارچهیجامع و  ستمیس کی،  ستمیهمکاران س داریثابت سپ ییدارا ستمیاست .  س

 دهد: یکاربران قرار م اریها در اخت ییدارا تیریمد یرا برا ریز

 

 یشنهادیپ نگیبه همراه کد یبه صورت درختواره ا ییطبقه و گروه دارا فیامکان تعر •

 محل استقرار رییتغ تیقابل و یریو گزارش گ یمحل استقرار به صورت درختواره ا فیتعر امکان •

 یینرخ و روش محاسبه استهالک دارا نییتع یاستهالک برا نیجدول قوان نیاستفاده از آخر امکان •

 ها

 دلخواه یمتناسب با الگو  کیاتومات  ای یها به صورت دست ییدارا یپالک گذار امکان •

 ییبا کمک کارت دارا ییهر پالک دارا تیریمد یبرا یو لحظه ا قیدق یریگ گزارش •

طبقه ، گروه و  کیها به تفک ییبا مرور چندساله به همراه خالصه عملکرد دارا یریش گ گزار •

 نهیمراکز هز

 با استفاده از اکسل ییهر پالک دارا یثابت به همراه اجزا یها ییاستقرار دارا امکان •

 ییدارا دیثبت فاکتورخر امکان •

  TTMSها در  ییو فروش دارا لیو مخارج پس از تحص دیاز خر یگزارشات قانون هیته امکان •

 VATو 

تمام شده  یبها میبا تسه ای میدوره به صورت مستق یط یها ییدارا لیثبت و تحص امکان •

 ییمرتبط دارا دیخر یفاکتورها

 یتمام شده فاکتورها یبها میبا تسه ای میبه صورت مستق ییدارا لیثبت مخارج پس از تحص امکان •

 ییمرتبط مربوط به مخارج دارا دیخر

 ماهانه ای  یعیآن به صورت تجم  یمحاسبه استهالک و صدور سند حسابدار امکان •

 ییدارا اتیبا استفاده از فرم عمل یثابت به صورت گروه ییدارا یها اتیانجام تمام عمل امکان •

 ارائه شده یبخشنامه قانون نیها متناسب با آخر یینرخ و روش محاسبه استهالک دارا رییتغ امکان •

از حذف، فروش ،  یناش انیسود و ز ییو محاسبه و شناسا ییفروش ، حذف ، اسقاط دارا امکان •

 ییاسقاط دارا
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 یها ییدارا رندهیگ لیتحو نه،یبالاستفاده کردن و استفاده مجدد ، نقل و انتقال مراکز هز امکان •

 ثابت

 

 

 شرفتهیفروش پ ستمیس ریز
فروش  ستمیس ریفروش، ز ندیفرا لیجهت تکم  داریسپ ستمیمشترک کاربران در س یدرخواستهابا توجه به 

 دهد: یشما قرار م اریرا در اخت ریامکانات ز یتمام  ستمیس ریز نیبه بسته فروش اضافه شد. ا شرفتهیپ

 

 بسته محصول فیتعر امکان •

 یدر فاکتورفروش و برگشت هیهد یامکان درج کاال •

 یو خط یپلکان فیتخف یانواع مدل ها فیتعر امکان •
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 مختلف یدر بازه ها فی، تخف یابیرد ،یبراساس گروه مشتر کیپارامتر متیق هیاعالم •

 فاکتور ، فاکتور فروش شیدر پ ابیبازار نییتع امکان •

 ابیهر بازار یمختلف پورسانت و محاسبه پورسانت به ازا یمدل ها فیتعر امکان •

 حساب پورسانت  هیچاپ و تسو امکان •

 فاکتور شیپ یصدور خروج انبار از رو امکان •

 فاکتور شیپ یرو افتیدر شیثبت پ امکان •

 در انبار یرزرو موجود امکان •

 اکسل قیاز طر فیتخف یانواع مدل ها افتیارسال و در امکان •

 

برای داشتن سیستم دارایی ثابت و زیر سیستم فروش پیشرفته شما باید امکان آن را خریداری و به قفل خود 

 تماس برقرار نمایید 88552034اضافه نمایید. برای اطالعات بیشتر کافی است با شماره تماس 

 



 

 

 
www.HesabNegaran.com 

 021 – 88 55 2034تلفن: 

 021 – 88 71 8042 :تلفن

 
 سپید حساب نگاران شرکت

 

 نماینده برتر سپیدار سیستم  

 

 

 داریسپ یامکانات عموم
 داریسپ یفرم ها یتمام یمدارک و اسناد برا وستیپ امکان •

 کاربران یاز حقوق دسترس ریتکث امکان •

 دارد ادداشتیکه  ییدر فرم ها ادداشتیدار شدن تب  ستاره •

کد به هنگام انتخاب  ایاز عنوان  یبخش پی، کاال با تا یلی، تفص نیحساب مع یجستجو لیتسه •

 کاال ای یلیتفص ای نیمع

 انیاز گزارشات دانلود شده از کلوب مشتر ریتکث امکان •

 روز یها تیگزارش فعال یتب ها یبرا یحقوق دسترس کیتفک •

 

  یحسابدار ستمیس دیامکانات جد
 در تب گردش مرور حسابها یاضافه شدن ستون مانده در خط ارز •

 یریگیپ خیشماره و تار کیبه تفک هیارز و اختتام ریسند تسع صدور •

اسناد کل به فهرست  یاسناد کل و گزارش دفتر روزنامه برمبنا یشدن امکان دفترکل برمبنا اضافه •

 سندکل

یدر سند حسابدار نیشدن ستون عنوان کامل والد در انتخاب گر ستون به هنگام انتخاب مع اضافه •

  

 و پرداخت  افتیدر ستمیس دیامکانات جد
 ادیاضافه شدن فرمت چک بانک ص •

 روز یها تینشده به گزارش فعال دیسررس یپرداخت یشدن تب چک ها اضافه •

 فاکتور فروش و محاسبه پورسانت یحساب طرف حساب برا هیتسو امکان •

 حساب فاکتور فروش هیکه قبالً ثبت شده به تسو ییها افتیدر دیارتباط رس امکان •

 پرداخت هیو اعالم افتیدر دیرس افتیارسال و در امکان •

 

 و فروش انیمشتر ستمیس دیامکانات جد
 

 فاکتور شیدر پ یتکرار یکاالثبت  •
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 در فاکتور فروش یفروش به مشتر متیفروش ، ق متی، ق دیخر متیق نیآخر شینما •

 یکد در انتخاب گر ستون فاکتور و فاکتور برگشت رانیشدن ستون ا اضافه •

 فروش در مرور فروش انیتب سود و ز یدسترس کیتفک •

 شدن مرور جامع طرف حساب اضافه •

 شدن مانده در خط در تب اقالم مرور جامع طرف حساب اضافه •

 در تب اقالم مرور فروش یگروه مشتر شینما •

 روز یها تیفاقد برگشت خروج به گزارش فعال یبرگشت یشدن تب فاکتورها اضافه •

 

 کنندگان و انبار نیتام ستمیس دیامکانات جد
 انبار نیامکان انتقال ب •

 ینزول ای یصعود بیکد کاال،نام کاال به ترت ایبراساس تگ  یتگ انبارگردان یمرتب ساز امکان •

 خدمات دیو فاکتور خر دیفاکتور خر یدر سطح قلم برا یدرصد فیشدن تخف اضافه •

 خدمات دی، فاکتورخر دیاضافات در فاکتورخر یشدن امکان حذف کل اضافه •

 

 سفارش کار ستمیس دیامکانات جد
 بعد یباز به سال مال یامکان انتقال سفارش کارها •

 سفارش کار یراه انداز ندیشدن فرا اضافه •

 

 حقوق و دستمزد  ستمیس دیامکانات جد
 در فرم اطالعات ماهانه یجار نهیشدن ستون مرکزهز اضافه •

 یحقوق شیرفته شده در ف یمرخص شینما امکان •

 بانک توسعه تعاون سکتیشدن د اضافه •

 یاجتماع نیتام مهیحقوق و دستمزد تب ب ماتیدر تنظ یکاریب مهیب نهیهز نیحساب مع کیتفک •


