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• کدینگ پیشفرض خدماتی
• ارائهی تخفیف در فاکتور فروش خدمات بهشکل موردی و برای هر قلم یا برای مبلغ کلی
فاکتور فروش
• اطالعرسانی ماندهحساب بانک طبق دفاتر شرکت از طريق پيامک ،در دورههای زمانی مشخص
• تهيهی مغايرت بانكی خودكار برای هر حساب
• چاپ چک و كلر بانک
• تهيهی گزارش آخرين وضعيت چکهای دريافتی و پرداختی
• دريافت و پرداخت از طريق چک ،حواله ،وجه نقد و دستگاه كارتخوان
• تعیین روش پالکگذاری داراییها
• محاسبهی استهالک داراییها با سرعت و دقت باال و قابل اتکا
• تهیهی کارت دارایی و صورت خالصه عمکرد داراییها به تفکیک طبقه ،گروه یا مرکز هزینه
• ابطال فاکتور فروش ثبت شده در سیستم و افزایش کنترلهای داخلی فروش
• استفاده از گزارشهای روزانه و تجميعی برای ثبت دفاتر قانونی
• تکمیل اظهارنامهی مالیاتی با استفاده از گزارشهای تراز آزمایشی ،ترازنامه

مدیریت کارآمد
فروش و خدمات

و صورت سود و زیان
• تهيهی فايلهای قانونی بيمهی تامین اجتماعی و ماليات حقوق پرسنل
• تهیهی دیسکت پرداخت حقوق پرسنل و تسویه حساب کارمندان
ُ
• انجام عمليات پرحجم پايان سال مالی بهشكل خودكار و ساده

بسته نرمافزار خدماتی سپیدار

• امکان ارتباط یکپارچه با سیستم تردد پرسنل سپیدار (پایوفای)
instagram.com/sepidarsystemofficial

linkedin.com/company/sepidarsystem

sepidarsystemofficial

twitter.com/sepidarsystem
sepidarsystem.com

بازرگانی
سپیدار همکاران سیستم
حسابداری
دریافت و پرداخت
حقوق و دستمزد
دارایی ثابت

خدماتی

تولیدی

پیمانکاری

پخش

با سپیدار همکاران سیستم،
هوشمندانه مدیریت کنید

چرا بسته خدماتی سپيدار؟
• تعیین نوع فروش برای خدمات بر اساس پارامترهای مختلف؛ مدیریت فروش خدمات

سـپیدار همـکاران سیسـتم ،مجموعـهای از نرمافزارهـای مالـی اسـت کـه بـا بسـتههای

• تهیهی صورت حساب طرف مقابل ،دقیق و در لحظه؛ ارتباط شفاف با مشتریان

بازرگانـی ،تولیـدی ،خدماتـی و پیمانـکاری ،بـرای مدیریـت هوشـمندانهی شـرکتهای

• تعیین مدلهای گوناگون پورسانت؛ تعریف واسط و محاسبهی خودکار پورسانت برمبنای

متوسـط و کوچـک طراحـی شـده اسـت و متناسـب بـا نیازهـای ایـن کسـبوکارها ،کاربـری
بسـیار سـادهای دارد.
سـپیدار همکاران سیسـتم ،با سـرعت در انجام عملیات و سـهولت دسترسـی به اطالعات،
بـه شـما کمـک میکنـد تـا در زمـان تصمیمگیـری ،گزارشهایـی سـریع ،دقیـق و یکپارچـه
اسـتخراج کنید.

مشتریان و فروش

تسویه یا عدم تسویه فاکتور
• ثبت عملیات مرتبط با چکهای دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافتها و پرداختها
• تهیهی خودکار صورت مغایرت بانکی؛ صرفهجویی در زمان ،جلوگیری از دوبارهکاری و
اشتباهات کاربری
• محاسبهی دقیق و سریع هزینه حقوق پرسنل و استهالک داراییها؛ جزء اصلی بهای تمام
شده خدمات

فروش خدماتی
تامین کنندگان و انبار بازرگانی
تامین کنندگان و انبار تولیدی
حسابداری پیمانکاری
زیرسیستم فروش پیشرفته
سفارشگیری
پخش

بسته خدماتی سپيدار
• ثبت دقیق اطالعات مالی و کنترل میزان ورود و خروج نقدینگی را در اختیارتان قرار میدهد.

بسته خدماتی
سپيدار به شما کمک میکند:

• گزارشهای دقیقی از کسب درآمد خدمات و هزینههای مرتبط ،همچنین عملیات مربوط

• با ثبت اعالميه قيمت ،قیمتهای مختلف فروش هر خدمت را همراه با تخفیفات مورد

به چکهای دریافتی و پرداختی را برایتان فراهم میکند.
• گزارشهای بهلحظهای از فروش خدمات میدهد و میتوانید براساس آن اطالعات مالی
منسجم و بههنگامی داشته باشید.
بسـتهی خدماتـی سـپیدار بـا  5سیسـتم حسـابداری ،دریافـت و پرداخـت ،حقـوق و دسـتمزد،
دارایـی ثابـت و فـروش خدماتـی ،پاسـخگوی شـرکتهای خدماتـی متوسـط و کوچـک اسـت.

نظر مشخص كنيد.
• به سادگی فاکتور فروش خدمات را با توجه به آخرین اعالمیه قیمت تعیین شده ،ثبت و
سند حسابداری آن را به شکل خودکار صادر کنید.
• میتوانید یک یا چند فاکتور را با یک یا چند رسید دریافت از نوع چک ،نقد یا واریز تسویه
کنید.
• فاکتورهای فروش خدمات را بهشکل مستقیم یا از روی پیشفاکتور خدمات ثبت کنید.
• خدمات را با ماليات و عوارض مربوط به آن تعريف و فایل خرید و فروش فصلی و
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کنید.

