ﻧرم اﻓزار ﻣدﯾرﯾت و ﺣﺳﺎﺑداری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل-ﺻﻧدوق ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﻓروش ﺧودرو

ﻧرم اﻓزار ﺣﺳﺎﺑداري ﻣدﯾرﯾت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل ﮐﯾﺎن ﭘرداز  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ وﯾژه ﻣدﯾرﯾت و ﺣﺳﺎﺑداری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل ﻣﻲ
ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﻧرم اﻓزار ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﻲ و در ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن زﻣﺎن ،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺛﺑت و ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ و ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧرﯾد و ﻓروش ،ﺻدور
اﻧواع ﻣﺑﺎﯾﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫ و ، ...و ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارﺷﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل را اﻧﺟﺎم ﻣﻲ دھد.
ﻧرم اﻓزار ﻣدﯾرﯾت و ﺣﺳﺎﺑداری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل ﮐﯾﺎن ﭘرداز ﻋﻼوه ﺑر اﻣﮑﺎﻧﺎت راﯾﺞ،اﺑزاري ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑراي اﻧﺟﺎم اﻣور
ﺣﺳﺎﺑداري ﻧﯾز ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.

 ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣﺎده  ٧١ﻗﺎﻧون ﻧظﺎم ﺻﻧﻔﯽ
 اﻣﮑﺎن ﺛﺑت و ﺟﺳﺗﺟوی ﺳﻔﺎرش ﻓروش
 اﻣﮑﺎن ﺛﺑت و ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧرﯾد
 اﻓزودن طرف ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﺑدھﮑﺎری ﯾﺎ ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎری اول دوره
 ﺛﺑت و ﭼﺎپ ﻣﺑﺎﯾﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟزﺋﯾﺎت در  ٨ﻣﺎده
 ﺛﺑت و ﭼﺎپ ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﻣﺳﯾون ﺑرای طرﻓﯾن
 ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ارزش اﻓزوده ﻣطﺎﺑق اﺳداﻧدارد داراﯾﯽ
 اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﮐد رھﮕﯾری درﯾﺎﻓت ﺷده از ﺳﺎﯾت
 اﻣﮑﺎن ﺛﺑت و ﻣدﯾرﯾت ﭼﮏ ھﺎی وارده و ﺻﺎدره
 اﻣﮑﺎن ﺛﺑت درﯾﺎﻓت و ﭘرداﺧت وﺟﮫ
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺧدﻣﺎت و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ
 ﺛﺑت ﺧدﻣﺎت و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ
 ﻣﻌرﻓﯽ ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﮐﺎرﺗﺧوان ھﺎ(
 ﮔزارﺷﺎت از ﺑدھﮑﺎران و ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎران در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دﻟﺧواه
 ﮔزارش از ﻗرارداد ھﺎی ﻓروش در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ دﻟﺧواه
 ﮔزارش از ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎھﺎﻧﮫ و ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
 ﮔزارش از درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﮐﻣﺳﯾون ھﺎ

 ﮔزارش از ﺳود و زﯾﺎن
 ﮔزارش از ﺻﻧدوق ھﺎ)داراﯾﯽ ھﺎی ﺟﺎری(
 اﻋﻼم زﻣﺎن ﺳررﺳﯾد ﭼﮏ ھﺎ
 اﻣﮑﺎن ﻣرﺗب ﺳﺎزی ﭼﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت رﯾﺎﻟﯽ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ
 ﮔزارش از دﻓﺗر روزﻧﺎﻣﮫ و ﺗراز ﮐل و ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ
 ﮐﺎرﺑری آﺳﺎن و ﻣﺣﯾطﯽ زﯾﺑﺎ
 اﻣﮑﺎن ﺷﺑﮑﮫ ﮐردن ﻧرم اﻓزار ھﺎ )در ﻧﺳﺧﮫ ﺷﺑﮑﮫ(
 ارﺗﺑﺎط راه دور ﺑﯾن ﻧرم اﻓزار ھﺎ )در ﻧﺳﺧﮫ ﺷﺑﮑﮫ(
 اﻣﮑﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ از آن
 ﺳرﻋت اﺟرای ﺑﺎﻻی ﻧرم اﻓزار

 ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻣر و آﻧﻼﯾن ٢۴ﺳﺎﻋﺗﮫ
 ﻧﺻب و راه اﻧدازی و آﻣوزش راﯾﮕﺎن
 راھﻧﻣﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺗﺎب راھﻧﻣﺎ در درون ﻧرم اﻓزار
 ﻣﺣﯾط ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺗﺎﻧدارد وﻗﺎﺑل ﻧﺻب ﺑر روی اﻧواع وﯾﻧدوxp,7,8.1
 ﺟﺳﺗﺟو در ﻣﺑﺎﯾﻌﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
 اﻣﻧﯾت ﺑﺎﻻ در ﻧﮕﮭداری از اطﻼﻋﺎت ﺛﺑت ﺷده
 اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐردن ﻧرم اﻓزار طﺑق درﺧواﺳت ﻣﺷﺗری
 اﻣﮑﺎن درج اطﻼﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در ﺳرﺑرگ ﮔزارﺷﺎت ﻧرم اﻓزار و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب
 ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ﺗﻌرﯾف ﭼﻧد ﮐﺎرﺑر ﺑﺎ ﺳطﺢ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺗﻔﺎوت

