نرم افزارحسابداري مالي و خزانه داري

تحت شبکه  /تک کاربر
پایگاه داده MS SQL Server
نصب بر روی ویندوزهای 8 ،7 ،2003 ،2000 ،Vista ،XP
نرم افزار حسابدای مالی و خزانه داری سدنا می تواند در شرکتها ،موسسات ،سازمانها ،ارگانها و مراکززی
مورد استفاده قرار گیرد ،که فعالیت بازرگانی ،تجاری ،اداری ،خزدماتی ،پیمانکزاری و  ...دارنزد ،ایزن نزرم
افزار در دو نسخه ساده و پیشرفته تهیه و وارد بازار شده است.

 - 1نرم افزار حسابداري مالي و خزانه داري سدنا نسخه ساده


طبقه بندي حسابها تا سه سطح :گروه ،كل ،معين و امکان ثبت آنها با ماهيت هاي مختلف



امکان مشاهده درختي حسابها ،جستجو ،ایجاد ،حذف و ویرایش حساابها ،مشااهده گاردو و
مانده آنها



ثبت و كنترل اطالعات مربوط به اشخاص ،شركتها ،مراكز هزینه ،انواع حساابهاي باانکي ،اناواع
مختلف كاربران و تعيين دسترسي آنها



نگهداري اطالعات بانکها ،شعبات بانک و كنترل حسابهاي بانکي و دسته چکهاي آنها



طبقهبندي اسناد به وسيله تعریف نوع سند ،همچون :سند افتتاحيه ،اختتاميه ،اصالحي و . .



ثبت سند در چهار وضعيت پيش نویس ،موقت ،تأیيد شده و دائمي جهت كنترل اسناد



اختصاص دو شماره به سند به نامهاي شماره سند و كد سند( ،شماره سند جهت مرتا

ساا ي

اسناد براساس تاریخ و كد سند جهت بایگاني اسناد)


مرت



موقت سا ي ،تأیيد و دائمي كردن اسناد بصورت گروهي



ثبت و نگهداري شرح هاي پيش فرض براي شرح سند و اختصاص اختصار به شرح ها



سيستم كامل مدیریت چکهاي دریافتني و پرداختني ،هشدار سررسيد چکها



مدیریت گردو چکهاي دریافتني در حالتهاي اسناد دریافتني ،درجریان وصول ،وصاول شاده،

سا ي اسناد برحس

تاریخ و اختصاص شماره سند جدید

مفقود شده و برگشت خورده


مدیریت گردو چکهاي پرداختني در حالتهاي اسناد پرداختني ،پرداخت شده ،مفقاود شاده و
برگشت خورده



ثبت دریافتها و پرداختهاي نقدي و فيش /حواله
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تعریف وكنترل كاربران و تعيين حق دسترسي آنها



تاریخچه استفاده كاربران ا سيستم بصورت خودكار ثبت شده و قابل بررسي مي باشد



تهيه نسخه پشتيبان ا اطالعات و با یابي اطالعات ا نسخه پشتيبان



ثبت اطالعات موسسه (آرم موسسه ،آدرس و )...



تعيين ليست حسابهاي سود و یاني(درآمد و هزینه) جهت گزارشگيري



امکان فعال بودن دوره هاي مالي متوالي بدون محدودیت (مي توان در این دوره ها سند د)



افتتاح یا اختتام دوره مالي بصورت دستي یا بصورت اتوماتيک



امکان ارسال گزارشها به ... , Excel , html , Word



مرور حسابها



انواع گزارشهاي ترا بصورت  6 ،4 ،2و  8ستوني در سطح گروه ،كل و معين



گزارو ترا نامه با فيلتر كردن محدوده مورد نيا



گزارو صورت سود و یان



دفاتركل و معين بصورت ریز و تجمعي (رو انه) ،دفتر صندوق ،دفتررو ناماه و ریاز رو ناماه در
سطح كل و معين بصورت رو انه و ماهانه



كارت حساب اشخاص ،شركتها ،حسابهاي بانکي و مراكز هزینه



گزارو كدینگ حسابها در سطح گروه ،كل و معين



گزارو سند بصورت ریز با فيلتر هاي متنوع



گزارو چکهاي دریافتني و پرداختني با انواع فيلترها



گزارو حسابهاي بانکي ،اشخاص و شركتها

 - 2نرم افزار حسابداري مالي و خزانه داري سدنا نسخه پيشرفته
این نسخه كليه امکانات نسخه ساده را دارد و عالوه بر آن موارد ذیل را نيز شامل مي شود.


طبقه بندي و تعریف حسابها تا دو سطح تفصيل



ثبت و كنترل اطالعات مربوط به پروژه ها و انواع ار ها



نگهداري نرخ تسعير ار هاي مختلف



امکان ادغام اسناد مختلف با توجه به نيا كاربر (امکان حذف یا كپي اسناد ادغام شده)



ثبت تعطيالت رسمي هر دوره براي كنترل كردن تاریخ اسناد



انواع گزارشهاي ترا  6 ،4 ،2و  8ستوني در سطح تفصيل



گزارو دفاتر تفصيل بصورت ریز و تجمعي (رو انه) ،دفتر ریز رو نامه در سطح تفصيل بصاورت
رو انه و ماهانه



گزارو كارت حساب پروژه ها



گزارو كدینگ حسابها در سطح تفصيل



گزارو مانده حسابها (مانده حسابهاي تفصيل در معين هاي مختلف)



گزارو عمليات تفصيل (گردو حسابهاي تفصيلي در معين هاي مختلف)
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