ًزم افشار چبح چک ٍ هغبیزت ثبًکی رادیکبل

ًزم افشار غذٍر چک ٍ هغبیزت ثبًکی دٍلتی رادیکبل ً ،زم افشاری است کِ چک ّبی پزداختی ٍ اسٌبد دریبفتی ادارات

ٍ سبسهبى ّب را هذیزیت هی ًوبیذ ّ .ذف اغلی ایي ًزم افشار چبح هغوئي ٍ ثذٍى خظ خَردگی اًَاع چک هی ثبضذ.
در کٌبر ایي هَضَع ًگْذاری سَاثك چک  ،اػالم ّطذار چک ّبی سزرسیذ ضذُ  ،هغبیزت ّبی ثبًکی ٍ چبح تبییذیِ
ثبًک  ،چکْبی پیَست ثِ ّوزاُ لیست پیَستی  ،چبح فیص ّبی ثبًکی  ،لبثلیت ضویوِ فبیل ثزای چک ّبی پزداختی
ٍ ایجبد اًَاع گشارش ثب ّز پیچیذگی جْت کبرثزاى گٌجبًذُ ضذُ است.

راحتی کبر ثب ًزم افشار ٍ ٍجَد راٌّوب  ،ثبػث ّز چِ کبرآهذتز ضذى ًزم افشار ٍ سَْلت کبرثزی آى ضذُ استّ .ن
اکٌَى ثسیبری اس هزاکش دٍلتی ٍ خػَغی در حبل استفبدُ اس ایي ًزم افشار هی ثبضٌذ .

اهکبًبت ًزم افشار غذٍر چک ٍ هغبیزت ثبًکی رادیکبل


اهکبى تؼزیف حسبة ّبی ثبًکی ثِ ّوزاُ دستِ چک ّبی آى ثذٍى هحذٍدیت



اهکبى ثجت تؼزیف گزٍُ حسبة ّب  ،کذ ّبی کل ٍ هؼیي



اهکبى تؼزیف ضزح ّب ٍ تَضیحبت لبثل استفبدُ در چک ّب



ًگْذاری کلیِ اعالػبت هزثَط ثِ چکْب ثِ ّوزاُ دفتز کبهل چک



اهکبى تؼزیف عزف حسبة ثب کلیِ اعالػبت ثبًکی ( ضوبرُ حسبة  ،ضوبرُ کبرت  ،ضوبرُ ضجب )



لبثلیت تؼزیف  3سوت ٍ اهضبء ثزای ّز حسبة ثبًکی ثػَرت هجشا



لبثلیت تؼزیف اًَاع الگَ ثزای چبح چک ثب لبثلیت اسکي تػَیز چک ثزای تٌظیوبت چبح چک



اهکبى چبح  /پزفزاص چک ثب فًَتْبی هتٌَع



هبصٍل عزاحی چبح اختػبغی ثب لبثلیت کبرثزی آسبى تَسظ کبرثز



تجذیل هجلغ ٍ تبریخ ثِ حزٍف ثِ غَرت خَدکبر



چبح هجلغ ثِ حزٍف ثِ غَرت خَدکبر ( ثِ ریبل ٍ تَهبى ثِ غَرت لبثل تٌظین )



اهکبى چبح خظ تیزُ ثز رٍی ػجبرت "حَالِ کزد" در چک ّب ثِ هٌظَر ػذم خزج چک تَسظ
گیزًذُ آى



اهکبى چبح چک ثذٍى تبریخ



چبح تبییذ ثِ ثبًک هغبثك ثب درخَاست ٍ آرم یب لَگَی اختػبغی سبسهبى هزثَعِ



چبح فزم ضجب ثزای ارسبل ثػَرت ضویوِ ثزای چک ّبی پزداختی



لبثلیت رًٍَضت اس چک ّبی پزداختی ثزای تسزیغ در ثجت اعالػبت



اهکبى ثجت ضوبئن ثِ تؼذاد ًبهحذٍد ثزای چک ّبی پزداختی (ًظیز فبکتَر  ،رسیذ پزداخت ٍ )...



لبثلیت ثجت لیست پیَست ثِ اسای ّز چک پزداختی (کبرثزد در رداخت چٌذیي فبکتَر ثب یک چک ،
حمَق ٍ ) ...



ثجت ٍاریشی حَالجبت ثِ حسبة ثبًکی ثب ًگْذاری هطخػبت ٍ تفکیک ضذُ ثزاسبط ضْزستبى یب
عزف حسبة



چبح رسیذ دریبفت ٍ پزداخت چک ثب آرم یب لَگَی اختػبغی



گذاضتي کٌتزلْبی خبظ جْت غذٍر چک سبسهبًی هبًٌذ حذالل ٍ حذ اکثز هجلغ چک ٍ کٌتزل ضوبرُ
چک



تْیِ گشارش در لبلت لیست ّبی هطخع ثب لَگَی سبسهبى هزثَعِ



ایجبد الیِ اهٌیتی چبح ارلبم جْت جلَگیزی اس ّزگًَِ تخلف در ارلبم چبح ضذُ



گزفتي هغبیزت ثبًکی ثب استفبدُ اس فبیل اعالػبت ثبًک ثػَرت اتَهبتیک



گشارش چک ّبی ٍ غَل ضذُ ٍ ،غَل ًطذُ ٍ ثبعل ضذُ



گشارضبت ٍیضُ هذیزیتی خبظ ادارات ٍ سبسهبًْبی دٍلتی



گشارش چکْبی ثیي راّی ٍ فزم هغبیزت



یبددآٍری چک ّبی پزداختی ثب تٌظیوبت اختػبغی



گشارش رٍساًِ چک ّب ثػَرت کلی ٍ تفکیکی ثز اسبط حسبة ثبًکی



گشارش خالغِ حسبة اضخبظ  ،گزٍّْبی حسبة ٍ کذ ّبی کل ٍ هؼیي ثب فیلتز ّبی هتفبٍت



گشارش کلیِ چکْبی پزداختی ٍ دریبفتی ٍ حَالجبت ثب اهکبى خزٍجی Excel ،PDF



لبثلیت هحبسجِ ضوبرُ ضجب حسبة ّبی ثبًکی ثػَرت آفالیي (سفبرضی سبسی ثز اسبط درخَاست
هطتزیبى)



هحیظ ٍ راٌّوبی کبهال فبرسی

سبیز اهکبًبت


تٌظیوبت ثزًبهِ



سبسگبر ثب کلیِ پزیٌتزّب



تْیِ ٍ ثبسیبثی پطتیجبى



تؼزیف کبرثز ٍ تؼییي سغح دستزسی



اهکبى استفبدُ چٌذ کبرثز در یک ضجکِ



گشارش جبهغ اس ریشکبرکزد کبرثزاى در سیستن



لبثلیت سفبرضی سبسی ًزم افشار ثز اسبط درخَاست هطتزی



لبثلیت ًػت در ٍیٌذٍس ّبی Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 ,
 , Server2012 , Server2016سزٍرّبی هجبسی ًظیز VM

