نرم افزار حسابداری فرداد
ویژه کسب و کارهای متوسط

تفـاوت در یکپارچگی اسـت
کاملا یکپارچه مدیریت کنید
ً

درباره فرداد
ش ــرکت ف ــرداد یک ــی از ش ــرکتهای گ ــروه داده پ ــردازی آری ــن سیس ــتم م ــی باش ــد ک ــه ب ــا ه ــدف تولی ــد
نـــرم افـــزار هـــای جامـــع بـــرای کســـب و کارهـــای متوســـط و کوچـــک در ســـال  1395آغـــاز بـــه فعالیـــت
نمـــوده اســـت.
ایــن شــرکت بــا تولیــد پکیــج نــرم افــزار ی بــا برنــد تجــار ی نــرم افــزار حســابدار ی فــرداد بــرای
انــواع شــرکتهای بازرگانــی ،تولیــدی ،خدماتــی و پیمانــکار ی ،تنــوع محصــوالت گــروه داده پــرداز ی
آریــن سیســتم را کامــل تــر نمــوده اســت.

راهکارهای نرم افزاری گروه داده پردازی آرین سیستم
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راهکار نرم افزار ArianERP

راهکار نرم افزار فرداد

ایــن راهــکار شــامل نــرم افزارهای فراینــد محور

ایـن راهـکار به صـورت پکیج نرم افـزاری بوده

بــوده و بــرای صنایــع و شــرکتهای بــزرگ

و بـرای شـرکتهای بازرگانی ،تولیـدی ،خدماتی

و ســازمانهای دولتــی ارائــه مــی گــردد.

و پیمانـکاری کوچک و متوسـط ارائه می گردد.

نرم افزار حسابداری فرداد

نرم افزار حسابداری فرداد
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بسته
بازرگـانی

برخی از امکانات
پوشـش کلیه عملیـات دریافت و پرداخـت از قبیل
نقـد  ،چک  ،حوالـه بانکی
محاسـبه سـود و زیـان فـروش محصـوالت در هر
بازه زمانـی
کنترل دقیق موجودی انبار ها با تعیین حداقل
موجودی و نقطه سفارش
گزارشـات متنـوع فـروش  ،انبـار  ،حسـابداری و
دریافـت و پرداخـت
تهیه فایلهای بیمه  ،مالیات  ،خرید و فروش فصلی
تهیه صورتهای سود وزیان و ترازنامه
عملیـات بسـتن حسـابهای پایان سـال به شـکلی
بسـیار سـاده و اتوماتیک
کنتـرل حسـاب مشـتریان و تامیـن کننـدگان بـه
صـورت آنـی و در لحظـه

این بسـته شـامل زیرسیستم های
با بسته حسابداری بازرگـانی
ایــن قابلیــت بــه شــما داده مــی شــود  ،تــا کلیــه
عملیــات روزانــه خریــد و فــروش خــود را ثبــت
و بررســی نمــوده و ســود و زیــان هــر مرحلــه از
فــروش خــود را محاســبه نمائیــد  .بــا تهیــه
گزارشــات متنــوع و جامــع ایــن نــرم افــزار  ،کنتــرل

ذیل اسـت :
سیستم حسابداری
سیستم دریافت پرداخت
سیستم فروش و مشتریان
سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی

دقیــق تــری بــر روی کســب و کار خــود مــی توانیــد
داشــته باشــید .
بــا اســتفاده از ایــن بســته نــرم افــزاری  ،مــی توانیــد
اشــراف کاملــی بــر روی کســب و کار و ســود و زیــان
خــود داشــته باشــید .
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بسته
تولیـدی

برخی از امکانات
پوشـش کلیه عملیـات دریافت و پرداخـت از قبیل
نقـد  ،چـک  ،حواله بانکی
محاسـبه سـود و زیـان فـروش محصـوالت در هـر

با بسته حسابداری تولیـدی

بازه زمانـی
محاسـبه قیمـت تمـام شـده مـواد اولیـه مصرفی

بــا بســته حســابداری تولیــدی  ،شــما مــی توانیــد

درمحصـوالت

کنتــرل هــای تولیــد و ورود و خــروج محصــوالت

کنتـرل دقیـق موجـودی انبار هـا با تعییـن حداقل

خــود را افزایــش دهیــد و بهــای تمــام شــده

موجـودی و نقطه سـفارش

محاســبه نمائیــد  .موجــودی انبــار هــا تحــت

گزارشات متنوع فروش  ،انبار  ،حسابداری و دریافت

محصــوالت خــود را بــه صــورت دقیــق تــری
کنتــرل شــما خواهــد بــود و بــا ثبــت رســید تولیــد،
خروجــی هــای مــواد اولیــه را مــی توانیــد بــر
اســاس آنالیــز محصــول ثبــت نمائیــد .بــا اســتفاده
از ایــن بســته نــرم افــزاری از اتــاف منابع موسســه
خــود جلوگیــری نمــوده و بهــره وری ســازمان خــود
را افزایــش خواهیــد داد .

و پرداخت
تهیه فایلهای بیمه  ،مالیات  ،خرید و فروش فصلی
تهیه صورتهای سود وزیان و ترازنامه
عملیـات بسـتن حسـابهای پایـان سـال به شـکلی
بسـیار سـاده و اتوماتیک
کنترل حساب مشتریان و تامین کنندگان به صورت
آنی و در لحظه

این بسـته شـامل زیرسیستم های
ذیل اسـت :
سیستم حسابداری مالی
سیستم فروش
سیستم انبارتولیدی و تامین کنندگان
سیستم دریافت و پرداخت
سیستم حقوق دستمزد
سیستم ردیابی کاال و محصول
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بسته
خدمـاتی

برخی از امکانات
پوشش کلیه عملیات دریافت و پرداخت از قبیل
نقد ،چک ،حواله بانکی
تعیین لیست قیمت خدمات و استفاده از آن در
صدور پیش فاکتور و فاکتور فروش
صدور فاکتور فروش خدمات و صدور سند اتوماتیک
حسابداری آن
تسـویه فاکتـور فروش هـای صادر شـده و کنترل
بـازه زمانی تسـویه فاکتورها
تهیه فایلهای خرید و فروش فصلی
تهیه صورتهای سود و زیان و ترازنامه
عملیات بستن حسابهای پایان سال به شکلی بسیار
ساده و اتوماتیک

این بسـته شـامل زیرسیستم های
ذیل اسـت :

بسته حسابداری خدمـاتی

سیستم حسابداری مالی

بــا بســته حســابداری خدماتــی ایــن قابلیــت به شــما

سیستم فروش خدماتی

داده مــی شــود تــا کلیــه عملیــات دریافــت و پرداخــت
و فــروش خدمــات خــود را در قالــب نــرم افــزاری

سیستم دریافت و پرداخت

کاربر پســند ثبــت نمائیــد .
بــا ایــن نــرم افــزار مــی توانیــد تخفیفــات متعــدد و
لیســت قیمتهــای متناســب بــا خدمــات و مشــتریان
خــود تعریف نماییــد و کنترلهای حســابهای مشــتریان
خــود را افزایــش دهیــد.
بــا گزارشــات متنوعــی کــه از ایــن بســته نــرم افــزاری
تهیــه مــی نماییــد روابــط تجــاری خــود با مشــتریان
خــود را کنتــرل نمــوده و شــفافیت بیشــتری نســبت
بــه کســب و کار خــود خواهیــد داشــت.
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بسته
پیمانـکاری

برخی از امکانات
پوشـش کلیه عملیـات دریافت و پرداخـت از قبیل
نقـد ،چک ،حوالـه بانکی
محاسـبه سـود و زیـان قراردادهـای پیمانکـاری

با بسته حسابداری پیمانـکاری

در هر بازه زمانی
کنتـرل دقیـق موجـودی انبـار بـه تفکیک پـروژه،

بســته حســابداری پیمانــکاری ،قابلیــت مدیریــت

حداقـل موجـودی و نقطـه سـفارش

پــروژه هــای متعــدد را بــه ســادگی بــه شــما ارائــه

گزارشات متنوع انبار ،حسابداری و دریافت و پرداخت

بــر اســاس قراردادهــای متعــدد ،تامیــن کننــدگان

تهیه فایلهای بیمه  ،مالیات  ،خرید و فروش فصـلی

و محاســبه قیمــت تمــام شــده پــروژه بــه راحتــی

تهیه صورتهای سود وزیان و ترازنامه

مــی دهــد  .امــکان ثبــت هزینــه هــای هــر پــروژه

در ایــن بســته نــرم افــزاری در اختیــار شــما قــرار
خواهــد گرفــت.
ثبــت قــرارداد هــای پیمانــکاری  ،صــدور صــورت
وضعیــت و محاســبه کســورات صــورت وضعیــت از
امکانــات دیگــر ایــن بســته نــرم افــزاری مــی باشــد
کــه به ســادگی نیــاز نــرم افــزاری شــرکتهای پیمانکاری

عملیات بستن حسابهای پایان سال به شکلی بسیار
ساده و اتوماتیک
کنترل حساب پیمانکاران و کارفرمایان به صورت آنی
و در لحظه

کوچــک و متوســط را بــر طــرف مــی نمایــد .

این بسـته شـامل زیرسیستم های
ذیل اسـت :
سیستم حسابداری
سیستم دریافت پرداخت
سیستم حقوق و دستمزد
سیستم پیمانکاری
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ویژگی های
سیستم حسابداری مالی

ویژگی های

سیستم های نرم افزار فرداد

• تعريف حسابهای گروه  ،کل  ،معين  ،تفصيلی  ،به صورت درختواره ای
• قابليت افزايش تعداد سطوح حسابداری تا  7سطح

• تعريف حسابها بدون محدوديت ارقام کدينگ و کنترل ماهيت حسابها در صدور سند حسابداری

• تعريف شرح های استاندارد برای هر يک از حساب ها

• تعريف حسابهای معين با ويژگيهای تعدادی  ،ارزی  ،پيگيری و بودجه ای

• تعريف گروه های تفصيلی با قابليت شماره گذاری اتوماتيک هر يک از گروه های تفصيلی

• قابليت کپی و ادغام اسناد حسابداری

• قابليت تعريف و تغيير فرمت های پرينت اسناد حسابداری به دلخواه کاربران

• ثبت و ذخيره اسناد حسابداری به صورت پيش نويس و سند عادی
• مرتب سازی  ،جابجايی  ،کنترل و تاييد گروهی اسناد حسابداری
• قابليت کنترل ماهيت حسابها جهت تاييد اسناد حسابداری

• صدور صورت وضعيت پيمانكاری به تفكيك پروژه و قرارداد و صدور سند حسابداری آن با تعيين کسورات قانونی
• قابليت انتقال اسناد حسابداری از يک  Databaseبه  Databaseديگر

• صدور سند خالصه و بستن حسابهای موقت و دائمی و صدور سند افتتاحيه و اختتاميه به صورت کامالً اتوماتيک
• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای  Officeو قابليت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :
Excel, Word, PDF, Rich text format, Tab-Separated text

• گزارش مرور حسابها در کليه سطوح حسابها به صورت ماتريسی (درسطح گروه  ،كل  ،معين  ،تفصيلي)
• گزارشات مقايسه ای برای چند سال مالی  ،چند فصل و چندين ماه مختلف

• گزارشات جامع حسابداری به صورت تحليلي و ماتريسی
• گزارشات دفاتر حسابداری کل  ،معين  ،تفصيلی

• گزارشات دفاتر قانونی کل  ،روزنامه به صورت خالصه سند روزانه و ماهيانه در سطح حسابهای کل و معين

• گزارش از گردش حسابها در کليه سطوح حسابها

• محدوده گذاری در گزارش مرور حسابها براساس عوامل حسابها و اسناد حسابداری
• اصالح اسناد حسابداری در گزارش مرور حسابها با رعايت سطوح دسترسی کاربران
• قابليت تغيير و اصالح فرمت گزارش های حسابداری به دلخواه کاربران

• قابليت تهيه گزارش از حسابها به صورت چند سطحی و چند ستونی

• جستجوی سريع در مورد هريک از پارامترهای نرم افزار های حسابداری مالی
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ویژگی های
سیستم انبار و تامین کنندگان
• معرفــي کاال بــا تعييــن شــماره فنــی ،بارکــد کاال ،نــوع کاال و شــرح کاال بــه فارســی و التیــن و تعييــن حداقــل و

• تعريف مشتريان و طبقه بندی مشتريان براساس نوع مشتری

• قابليــت تعريــف چنديــن واحــد فرعــی بــرای هــر کاال بــا ضرايــب متفــاوت و اســتفاده از واحــد هــای فرعــی در

• تعريــف ليســت قيمــت فــروش هــای متفــاوت بــرای هــر يــک از کاال بــر اســاس نــوع فــروش  ،طبقه مشــتريان

• معرفي انبار با تعيين نوع انبار و تخصيص کاال به انبارهای مختلف

• معرفي بازاريابها و فروشنده ها و تعريف دوره های بازاريابی

حداکثــر موجــودی و نقطــه ســفارش کاال
کليــه صــدور اســناد انبــار

• تعريف انواع فروش به صورت ارزی و ريالی
و مراکــز فــروش و نحــوه پرداخــت

• معرفي گروه کاال و قيمت گذاری کاال به روش ميانگين تعريف درخت محصول به صورت درختواره ای

• تعريف خدمات  ،طبقه خدمات و ليست قيمت خدمات

• صدور درخواست توليد بر اساس سفارش توليد و ثبت مواد مصرفی هر سفارش

• تعيين اعتبار و کنترل اعتبار مشتريان

• صدور سند موجودی اول دوره بر اساس موجودی سال قبل يا انبار گردانی سال قبل

• تعريف دوره های تخفيف به صورت درصدی  ،مبلغی و تعدادی بر اساس فاکتور و رديف فاکتور

• صدور اسناد خريد شامل رسيد انبار داخلی  ،رسيد انبار خارجی و برگشت از خريد داخلی و برگشت از خريد خارجی

• معرفی عوامل افزاينده و کاهنده در اسناد فروش (تخفيفات  ،عوارض  ،هزينه حمل و )...

• تسهيم عوامل خريد ( هزينه حمل  ،تخفيف  ،عوارض و  )...بر روی تک تک کاالها و خدمات از سند فاکتور خريد

• صدور فاکتور فروش براساس پيش فاکتور فروش

• صدور اسناد فروش شامل حواله فروش  ،برگشت از حواله فروش

• کنترل  ،ابطال و برگشت از ابطال اسناد فروش

• صدور سند فاکتور خريد و برگشت از خريد کاال بر اساس رسيد انبار و تعيين ماليات و عوارض ارزش افزوده
• صدور رسيد توليد  ،و حواله مصرف برای شرکتهای توليدی

• صدور اسناد انبار به انبار شامل انبار به انبار صادره و انبار به انبار وارده

• مديريت بر عمليات انبارگردانی و صدور سند کسری و اضافات انبار و صدور تگ انبارگردانی

• صدور پيش فاکتور فروش با تعيين تاريخ اعتبار برای کاال و خدمات
• محاسبه پورسانت بازاريابها و فروشنده ها

• قابليت استفاده از بارکد خوان جهت تسريع در عمليات فروش

• قابليت طراحی  ،تغييرات و اصالح فرمت چاپ اسناد فروش توسط کاربران

• تهيه گزارش خريد فصلی  -صورت معامالت ( 169مكرر) ق .م.م و تهيه گزارش اظهارنامه ارزش افزوده خريد

• صدور اسناد حسابداری فروش به صورت اتوماتيک با حفظ يكپارچگی با نرم افزار انبار و دريافت و پرداخت

• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای  Officeو قابليت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :

• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای  Officeو قابليت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :

• گزارشات موجودی انبار به تفكيک  ،انبار  ،کاال و  ...به صورت تعدادی و ريالی

• گزارشات مرور فروش براساس مشتريان  ،نوع فروش  ،انبار  ،کاال و ...

• کنترل اسناد صادره انبار در سطح انبار ها و اسناد رسيد و حواله انبار

Excel, Word, PDF, Rich text format, Tab-Separated text

• صدور سند حسابداری پورسانت فروش به صورت تجميعی يا براساس هريک از بازاريابها و فروشنده ها
Excel, Word, PDF, Rich text format, Tab-Separated text

• گزارشات موجودی کاالی پايان دوره به صورت تعدادی و ريالی و گردش کاال در سطح انبار  ،گروه کاال

• گزارشات تعدادی و ريالی فروش براساس فاکتور فروش  ،برگشت از فروش  ،پيش فاکتور

• گزارشات اسناد مصرف بر اساس مراکز هزينه  ،کاال  ،گروه کاال و انبار به صورت تعدادی و ريالی

• گزارشات مقايسه ای برای چند سال مالی  ،چند فصل و چندين ماه مختلف به تفكيك مشتری  ،انبار  ،کاال و ...

• گزارشات اسناد خريد بر اساس کاال  ،تامين کنندگان  ،گروه کاال  ،انبار به صورت تعدادی و ريالی
• گزارشات اسناد فروش بر اساس کاال  ،انبار ،گروه کاال و خريداران به صورت تعدادی و ريالی

• گزارش وضعيت بدهی مشتريان براساس طبقات مشتری و مشتری و انواع فروش

• گزارشات درصدی فروش برای چند سال مالی  ،چند فصل و چندين ماه مختلف به تفكيك مشتری  ،انبار  ،کاال و ...

• گزارشات اسناد توليد بر اساس مراکز توليد  ،کاال  ،گروه کاال و انبار به صورت تعدادی و ريالی

• گزارشات سود و زيان کاال و گردش کاالی فروش رفته بر اساس هر يک از عوامل فروش

• جستجوی سريع در مورد هريک از پارامترهای نرم افزار های انبار

• گزارش فروش فصلی صورت معامالت ( 169مكرر) ق .م.م و تهيه گزارش اظهارنامه ارزش افزوده فروش

• گزارشات کاردکس کاال و آناليز گردش کاال و اقالم راکد به صورت تعدادی و ريالی
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ویژگی های
سیستم دریافت و پرداخت
• تعريف صندوق های متفاوت و انتصاب صندوقدار

ویژگی های
سیستم حقوق و دستمزد
• معرفی پرسنل و مشخصات شناسنامه ای پرسنل و ايجاد يک بانک اطالعاتی کامل از کليه اطالعات پرسنلی

• تعريف تنخواه داران و صدور سند صورت خالصه تنخواه و کنترل مانده و سقف تنخواه

• تعريف انواع استخدام و احكام سازمانی و حقوقی و صدور احكام به صورت گروهی و انفرادی

• تعريف دسته چک و مديريت بر دسته چكهای مختلف در حساب های جاری مختلف

• تعريف و ثبت ورود و خروجهای روزانه و دريافت اطالعات کارکرد پرسنل از دستگاه کارت ساعت زنی

• تعريف بانک و شعب بانک و حساب جاری به صورت ريالی و ارزی

• تعريف انواع وام و شرايط دريافت وام و تخصيص وام به پرسنل و تعديل وام پرسنل

• قابليت چاپ چک با امكانات ويژه جهت تنظيم چاپ چک در قالبهای متفاوت به صورت پارامتريک برای کليه بانكها

• تعريف انواع ماموريتها  ،مرخصی ها  ،ماموريت  ،مرخصی  ،اضافه کاری

• ثبت عمليات دريافت و پرداخت صندوق ( نقد و چک پول )

• ورود اطالعات استقرار کارکنان و معرفی محل های پرداخت حقوق

• استقرار اسناد خزانه از قبيل موجودی نقد اول دوره  ،اسناد نزد صندوق و بانک  ،موجودی اول دوره بانک و ...

• ثبت عمليات دريافت اسناد  ،واگذاری اسناد و وصول چک ( واگذاری به اشخاص  ،بانكها  ،ساير صندوقها و ) ...

• معرفي عوامل حقوق شامل مزايا  ،کسورات  ،تعهدات کارفرما و جداول مالياتی و تقويم کاری
• محاسبات حقوق و مزايا منطبق با نظام قانون کار

• ثبــت عمليــات صــدور چــک و دريافــت و پرداخــت وجــوه از طريــق حســابهای بانكــی و انتقــال از يــك حســاب

• محاسبات حقوق و مزايا  ،عيدی و ذخيره عيدی  ،بازخريد سنوات و مرخصی

• قابليت صدور يک چک برای چندين حساب متفاوت

• تهيه ديسكت بانک  ،ديسكت بيمه و ماليات

بــه حســاب بانكــی ديگــر

• کنترل اسناد خزانه از قبيل صندوق  ،تنخواه  ،اسناد دريافتنی و پرداختنی  ،بانک و ...

• صــدور اســناد حســابداری عمليــات دريافــت و پرداخــت شــامل دريافــت و پرداخــت صنــدوق  ،دريافــت و

• صدور اسناد حسابداری شامل حقوق  ،مساعده  ،عيدی  ،سنوات و به صورت اتوماتيک
• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای  Officeو قابليت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :
Excel, Word, PDF, Rich text format, Tab-Separated text

پرداخــت اســناد  ،صــورت خالصــه هــای تنخــواه  ،واگــذاری و وصــول اســناد  ،صــدور چــک و اعالمیــه هــای
واريــزی و برداشــت و انتقــال بــه حســاب جــاری ديگــر
• قابليت صدور يک فقره چک به حسابهای معين و اشخاص متفاوت و متعدد

• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای  Officeو قابليت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :
Excel, Word, PDF, Rich text format, Tab-Separated text

• گزارش هزينه های صورت خالصه تنخواه براساس مراکز هزينه و نحوه پرداخت
• گزارش دريافت و پرداخت های صندوق براساس نحوه دريافت و پرداخت

• گزارشات ليست حقوق و دستمزد بر اساس محلهای پرداخت  ،شعب بيمه  ،دارايی و ...

• گزارشات احكام کارگزينی و احكام حقوقی و گزارش ليست پرداخت  ،ليست ماليات و ليست بيمه
• گزارشات قابل طراحی و گزارشات حسابرسی بر اساس انواع استخدام و محلهای خدمت و ...
• گزارشات فيش حقوق و طراحی فرمت فيش حقوق و ساير گزارشات حقوق به دلخواه کاربران
• گزارشات پرسنلی از مشخصات شناسنامه ای و ساير پارامترهای کارگزينی

• گزارشات متنوع از مشخصات پرسنلی از قبيل اطالعات شناسنامه ای و ...

• گزارش اسناد دريافتی  ،اسناد واگذار شده  ،اسناد وصول شده و اسناد برگشت شده در بازه های زماني متفاوت
• گزارش موجودی بانک  ،اسناد در جريان وصول و اسناد وصول شده
• گزارش صورت مغايرت بانكی

• جستجوی سريع در مورد هريک از پارامترهای سيستم دريافت و پرداخت
• پيگيری و تعيين وضعيت اسناد از زمان دريافت تاکنون

15
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ویژگی های
سیستم اموال و دارائیهای ثابت
• امكان تعريف اموال با شماره پالک قديم و جديد و مشخصات کامل

ویژگی های
سیستم تولید و آنالیز محصول
• امكان تعريف مرکز هزينه و ايستگاههای کاری

• امكان تعريف قوانين استهالک و نرخ های استهالک دارایيها و تعيين روش استهالک برای هر گروه دارايی

• امكان ثبت آناليز مصرف مواد BOM

• امكان معرفی جمعدار اموال

• امكان ثبت درخواست مصرف مواد برای خط توليد

• امكان تعريف گروه و طبقه دارایيها

• صدور سند استقرار دارايی ثابت و صدور سند خريد

• امكان ثبت درخواست توليد محصول

• امكان ثبت اسناد رسيدهای توليد محصول بر اساس سندهای درخواست توليد

• صدور سند مستهلک نمودن  ،فروش  ،اسقاط نقل و تغيير وضعيت دارايی ثابت

• امكان ثبت مصرف مصرف مواد به تفكيک مراکز توليد و ايستگاههای کاری

• محاسبه استهالک دارايی ها بر اساس شماره پالک  ،گروه اموال به روشهای مختلف (نزولی  ،مستقيم و )...

• امكان کنترل و رديابی انحرافات مصرف مواد و توليد

• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای  Officeو قابليت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :

• کنترل موجودی انبار محصول بر اساس پيش فاکتور های فروش

• صورت برداری دارايی ثابت و بيمه گروهی داراييها
• صدور سند حسابداری اسناد اموال و دارايی ثابت

Excel, Word, PDF, Rich text format, Tab-Separated text

• امكان کنترل مصرف مواد در خط توليد با آناليز محصول
• امكان ثبت مصرف مواد با الگوی آناليز محصول

• گزارشات مرور دارايی ها براساس گروه داراييها  ،طبقه داراييها  ،محل استقرار و مرکز هزينه

• گزارشات خريد  ،توليد  ،اهداء  ،دريافت از انبار  ،استقرار دارایيها براساس مرکز هزينه  ،گروه دارايی و ...
• گزارشات فروش  ،اسقاط  ،تجزيه  ،براساس مراکز هزينه گروه دارايی
• گزارش کارت دارايی ثابت

• گزارشات دارايی ثابت براساس استفاده کنندگان و محل استفاده
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ویژگی های
سیستم مدیریت هوشمند پیام

ویژگی های عمومی و فنی
انواع بسته نرم افزاری فرداد

• امكان تعريف قالب پيام دلخواه

• امكان ايجاد پيام از رويدادهای سيستمی در لحظه وقوع مانند تاييد پيش فاکتور يا تاييد فاکتور مشتری

• امــكان ايجــاد پيــام تجميعــی (خالصــه گــزارش) از رويدادهــای سيســتمی بــه صــورت زمانبنــدی شــده ماننــد

مشخصات فنی نرم افزار حسابداری فرداد

• امــكان اســتفاده از پارامترهــای سيســتمی مرتبــط بــا هــر موضــوع پيــام در تعريــف الگوهــا ماننــد نام مشــتری

• زبان برنامه نويسی C#.NET

• امــكان اســتفاده از بعضــی پارامترهــای محاســباتی سيســتمی مرتبــط بــا هــر موضــوع پيــام در تعريــف الگوهــا

• پایگاه داده SQL Server 2017 / SQL Server 2008 R2

• امكان ارسال پيامک بصورت فردی يا گروهی

• کاربران اجرایی محيط Win7/ Win8 / Win10

• قابليت استفاده از امكانات ارسال پيامک در نرم افزار حضور و غياب برای کنترل ورود و خروج پرسنل

• دارای آخرین بروز رسانی 2021

متنــی شــامل جمــع فاکتورهــای هــر مشــتری در پايــان هــر روز

در درخواســتهای فروش

ماننــد مانــده موجــودی کاال در انبــار

• قابليــت اســتفاده از امكانــات ارســال پيامــک در نــرم افــزار اتوماســيون اداری درصــورت وجــود نامه خوانده نشــده

• روش برنامه نويسی Object Oriented

• سرور اجرايی محيط Windows Server 2008 R2 , 2012 , 2016
• استفاده از نرم افزار  CRYSTAL REPORTجهت تهيه گزارشات

در کارتابــل نامه

• قابليــت اســتفاده از امكانــات ارســال پيامــک در نــرم افــزار فــروش بــرای اطــاع رســانی مشــتريان اعــم از

صورتحســابهای تســويه نشــده و ...

• قابليت تنظيم ارسال پيامک در رده های کنترلی هر فرايند

• قابليــت اســتفاده از امكانــات ارســال پيامــک در نــرم افــزار دريافــت و پرداخــت جهــت اطــاع رســانی بــه
پيمانــكاران و تاميــن کننــدگان

• قابليــت اســتفاده از امكانــات ارســال پيامــک در نــرم افــزار حقــوق و دســتمزد جهــت اطــاع رســانی بــه پرســنل

در خصــوص احــكام کارگزينــی و ...

برخی از ویژگیهای مهم نرم افزار حسابداری فرداد
• يكپارچه و جامع بودن نرم افزار ها

• سهولت در کاربری با طراحی فرمهای کاربرپسند
• دارای  2کاربر رايگان

• دارای پشتيبانی آنالین از طريق پرتال مشتريان
• دارای يكسال پشتيبانی رايگان محصوالت

• قابليت تبديل نرم افزار حسابداری فرداد به نرم افزار ArianERP
• آموزش نرم افزار های فوق به صورت رايگان در محل فروشنده
• خدمات و پشتيبانی تا  10سال پس از فروش و نصب
• قابليت استفاده به صورت سينگل و شبكه

• تعيين سطوح دسترسی به امكانات نرم افزار برای کاربران توسط مدير سيستم
• استفاده از محيط ساده جهت تسريع در ثبت و گزارشگيری از اطالعات

• امكان استفاده نرم افزارها از راه دور (در صورت وجود اينترنت يا اينترانت)
• دارای شبكه گسترده فروش و پشتيبانی نرم افزار در سطح کشور
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ویژگی های زیرسیستم امکانات پیشرفته
• امــکان مشــاهده مغایــرت هــای اســناد ثبــت شــده در تمامــی نــرم افــزار هــا از جملــه حــوزه هــای مالــی  ،حوزه

ویژگی های

زیرسیستم های نرم افزار فرداد

بازرگانــی  ،حــوزه نیروی انســانی

• امــکان مشــاهده ســریال هــای موجــود در سیســتم کــه در اســناد اســتفاده نشــده انــد و یــا مشــاهده

مغایــرت هــای مربــوط بــه دیتابیــس جــاری یــا محــل تابــع جــاری و یــا تمــام دیتابیــس هــا
• قابلیت تکمیل فرم دستور پرداخت زمانی در بخش حسابداری

• قابلیــت ایجــاد فــرم پــروژه پیمانــکاری  ،ســاختمانی و  ...بــا امــکان ثبــت کارکــرد شــرکت در ایــن فــرم  ،کــه

مــی توانــد شــامل مراکــز پــروژه ،کــد پــروژه و شــرح آن هــم باشــد.

• قابلیــت ثبــت فــرم دریافــت امــوال امانــی و یــا اهدایــی بــا امــکان ثبــت اموالــی کــه از شــخص یــا اشــخاص

بــه صــورت امانــت دریافــت مــی شــود

• قابلیت تنظیم اسناد با امکان ویرایش عنوان سند ،اسم مورد نظر و عامل مصرف
• امکان ثبت کاهش یا افزایش ارزش اموال

• قابلیت ثبت سیستمی نحوه دریافت و پرداخت در تمامی فرم های خزانه
• امکان دریافت اطالعات از فایل گسترده اکسل
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ویژگی های زیر سیستم ردیابی کاال و محصول

ویژگی های زیر سیستم ارزی

• امکان ردیابی محصوالت در زیر سیستم های انبار ،خرید و فروش با امکان  8نوع ردیابی مختلف

• امكان تعريف نرخ ارز های متفاوت

• قابلیــت مشــاهده گــردش هریــک از محصــوالت ردیابــی دار و شناســایی گزارشــات موجــودی انبــار بــه تفکیــک
ردیابــی بــرای هــر محصــول

• قابلیــت تعریــف چــارت ســازمانی فــروش بــه صــورت طبقــه بنــدی شــده بــا امــکان اعمــال محدودیــت بــر
اســاس فروشــنده

• امكان تعريف حساب بانكی ارزی با ارزهای متفاوت
• امكان تعريف صندوق ارزی

• امكان تعريف تنخواه گردان ارزی

• امكان صدور پيش فاکتور و فاکتور فروش با نرخ ارزهای متفاوت

• امکان تعریف فرمول محاسبه پورسانت در دوره های بازاریابی

• امكان دريافت اسناد دريافتی خزانه با نرخ های ارز متفاوت

• قابلیت گزارش گیری بدهی تامین کنندگان و قابلیت مشاهده و فیلترینگ آنها

• امكان ثبت فاکتور خريد با نرخ ارزی های متفاوت

• امکان تعریف و تعیین انواع ردیابی در سیستم

• قابلیــت تعریــف شــخص بــه عنــوان بازاریــاب یــا فروشــنده در سیســتم و ســربرگ اســناد فــروش و امــکان
محاســبه پورســانت اشــخاص

• امــکان تعییــن اعتبــار مشــتری بــه صــورت اتوماتیــک ،هنــگام صــدور فاکتــور فــروش و جلوگیــری از صــدور
فاکتــور فــروش بــا مبلغــی بیــش از اعتبــار مشــتری

• امــکان تعریــف ردیابــی کاال و تعییــن نــوع ردیابــی مــورد نظــر (انتخابــی ،تاریــخ شمســی ،تاریــخ میــادی،

• امكان صدور چک با نرخ ارزهای متفاوت

• امكان صدور اسناد حسابداری فاکتور فروش با نرخ ارز ثبت شده در فاکتور فروش
• امكان صدور اسناد حسابداری فاکتور خريد با نرخ ارز ثبت شده در فاکتور فروش

• امكان صدور اسناد حسابداری دريافت و پرداخت با نرخ ارز ثبت شده در فاکتور فروش

• قابليت گزارشات ارزی در فرم مرور حسابهای حسابداری

حرفــی و)...

• امــکان گــزارش گیــری مقایســه ای فــروش بــر اســاس تعــداد و ارزش ریالــی در مــاه ،فصــل و ســال هــای

مختلــف و بــر حســب عوامــل مختلــف ماننــد مشــتری ،کاال ،انبــار و ...

• امکان تعریف انواع فرمول های پیشرفته محاسبه پورسانت بازاریاب در فاکتورهای فروش

• قابلیــت درج اتوماتیــک عوامــل دوره ای بــه جــای ثبــت دســتی بــا توجــه بــه شــروط مختلــف ( نــوع فــروش،
مشــتری و )...و عوامــل افزاینــده و کاهنــده (تخفیــف ،مالیــات ،عــوارض و )..در فاکتــور فــروش

• امکان گزارش گیری از پورسانت بازاریاب بر اساس فاکتورها و مبلغ پورسانت محاسبه شده برای هر بازاریاب
• امکان تخصیص ردیابی به کاالی تعریف شده در سیستم
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