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 ساده ، زیبا و کاربر پسند
مدرن ، پایدار و انعطاف پذیر
ویژه سیستم عامل ویندوز
تک کاربره و تحت شبکه



تولید شده  است که با ساختار مدرن  ویندوز Multi-Tier   مجموعه حاضر یک بسته نرم افزاري کاملا یکپارچه ، جامع ، کارامد ، اتوماتیک و مبتنی بر

و هدف از ارائه آن برقراري اتوماسیون به معنی حقیقی و در جهت ایجاد تسهیلات در زمینه مدیریت اطلاعات مالی ، تجاري و صنعتی می باشد.
 

و با در نظر گرفتن نیازهاي اساسی کاربران تضمین کیفیت مهندسی نرم افزار و و مبانی و اجراي اصول با استفاده از تکنولوژي روز       این محصول
اطلاعات ، طراحی و تولید شده است. در این سیستم تمامی بخشهاي مختلف با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند   در زمینه مدیریت ، نگهداري و امنیت

و انجام عملیات در هر بخش ، تاثیر خود را به طور مستقیم بر روي سیستم حسابداري که در مرکز قرار دارد ، اعمال می نماید.

کاربران به دستآورده است.  سودآور   سیستم  در پکیج هاي  و  ارائه شده و در سالیانگذشته محبوبیت بسیار زیادي نزد کلاسیک Accounting

مالی ، تجاري و صنعتی فراهم می کند.  براي مدیریت و ساماندهی اطلاعات   این محصول کارآمد ، به ساده ترین روش کلیه امکانات مورد نیاز را
و کاربر پسند ، محصول حاضر را در جایگاهی ویژه قرار داده است. این سیستم محیط کاري بسیار زیبا همراه با یادگیري آسان     سادگی کاربري و
به صورت کاملا خودکار و بسیار دقیق عمل می کند ، از اینرو و با در نظر گرفتن ساختار ساده و اصولی آن ، شرایط مناسبی براي بالا بردن سطح

نظارت مدیران و افراد حسابدار و تسریع و خلاصه سازي روال ثبت اطلاعات فراهم می گردد.

مدیریت پیش فاکتورها و سفارشات
 صورتحساب ها و بازگشت از خرید و فروش

يانبارداري ، بها تمام شده ، تولید و ساخت ، فرمول ها
حسابداري مالی ، خزانه داري ، اموال ، دفاتر قانونی

پرسنلی ، احکام کارگزینی ، حقوق و دستمزد
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