ًرم افسار چاج چک رادیکال

ًرم افسار چاج چک رادیکال  ،تراي هذیریت چک ّاي پرداختي ٍ چاج تر رٍي اًَاع دستِ چک ّاي تاًکي تَليذ شذُ

است .ایي ًرم افسار چک ّاي ّاي شوا را تا ظاّري زیثا چاج گرفتِ ٍ تاعث جلَگيري از جعل چک هي شَد ٍ اهٌيت
چک ّاي صادر شذُ را تاال هي ترد ٍ از تسياري سَء استفادُ ّا در زهيٌِ صذٍر چک جلَگيري هي ًوایذ.

یکي از ترجستِ تریي اهکاًات ًرم افسار چاج چک رادیکال اهکاى طراحي قالة چاپي ّر دستِ چک در هحيطي
گرافيکي ٍ سادُ هي تاشذ  .تطَریکِ کارتر هي تَاًذ تِ سادگي آیتن ّاي چک را در هحل ّاي هرتَطِ قرار دادُ ٍ قالة
هَرد ًظر خَد را طراحي ًوایذ ّ .وچٌيي تراي سَْلت کار اهکاى ٍارد ًوَدى تصَیر ترگ چک ( تصَیر اسکي شذُ )
تِ هحيط طراحي ًيس در ًظر گرفتِ شذُ است تا کارتر تراحتي آیتن ّاي چک را تر رٍي تصَیر در جاّاي خَد قرار
دّذ.

اطالعات پایِ ًرم افسار


تعریف تاًک ّا



تعریف شرح ّاي تکراري کِ در ٌّگام صذٍر چک استفادُ هي شَد



تعریف اشخاص



تعریف حساب ّاي تاًکي تِ ّوراُ هشخصات کاهل



تعریف دستِ چک ّاي هرتثط تا حساب ّاي تاًکي

عوليات هرتثط تا چک


تعریف الگَّا تراي ّر یک از دستِ چک ّا در هحيطي تا کارتري آساى



اهکاى تعييي اًذازُ ٍ فًَت جْت عثارات رٍي چک تِ صَرت جذاگاًِ



اختصاص الگَ تِ حساب تاًکي



ثثت اطالعات چک پرداختي قثل از چاج چک



تغيير ٍضعيت چک صادر صادر شذُ تِ چک تاطل شذُ



چاج چک تا فًَت ّاي دلخَاُ



تثذیل هثلغ ٍ تاریخ تِ حرٍف تِ صَرت خَدکار



چاج هثلغ تِ حرٍف تِ صَرت خَدکار (تِ ریال ٍ تَهاى تِ صَرت قاتل تٌظين )



اهکاى چاج پرفراش تر رٍي چک



اهکاى چاج خط تيرُ تر رٍي عثارت "حَالِ کرد" در چک ّا تِ هٌظَر عذم خرج چک تَسط گيرًذُ
آى



اهکاى چاج چک تذٍى تاریخ



اهکاى درج تَضيحات اضافي در زهاى چاج چک



اهکاى چاج رسيذ پرداخت چک



اهکاى جستجَ چک تر اساس پاراهترّاي ٍارد شذُ چک



چاج ليست چک ّاي پرداخت شذُ

سایر اهکاًات


سازگار تا کليِ پریٌترّا



هحيط ٍ راٌّواي کاهال فارسي



پشتيثاى گيري ٍ تازیاتي اطالعات



اهکاى استفادُ چٌذ کارتر در یک شثکِ



قاتليت ًصة در ٍیٌذٍز ّاي Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012
 , , Server2016سرٍرّاي هجازي ًظير VM

