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 مشخصات اصلی نرم افزار

  وزن، دستمزد، عیار، وزن سنگ، قیمت کل سنگ(جواهر ثبت مشخصات( 

 امکان ثبت اجرت به صورت مبلغ ثابت و درصدي. 

 ثبت انواع سکه ها 

  در فاکتور) همانند تعمیر طال(امکان ثبت خدمات 

 سکه و ) طالي ساخته نشده(اي از موجودي طال، صندوق طال  گزارش لحظه ،. ... 

  حساب هاي بانکیگزارش لحظه اي از موجودي صندوق ریالی و 

 ،و امانی برگشت از خرید، برگشت از فروش صدور انواع فاکتور خرید، فروش. 

  فاکتور  ، طالي مشتري، بدهکاري ریالی، بدهکاري طال در)نقد، چک و کارت(ثبت دریافت وجه. 

  با کسر مالیات طالي مشتري(ثبت کسورات مالیات بر ارزش افزوده در فاکتورها.( 

  با کسر مالیات هاي پرداخت شده به هنگام خرید(گزارش از حساب ارزش افزوده مخصوص اداره مالیات ( 

  دي، تلفن، آدرسکدملی، کد اقتصا) : مطابق با استاندارد اداره مالیات(ثبت مشخصات ریز مشتري در فاکتور 

  کدملی، کد اقتصادي، تلفن، آدرس ، کدپستی، شماره ثبت و آرم فروشگاه: ثبت مشخصات فروشگاه. 

  دریافت وجه نقد، چک، طال(ثبت تسویه حساب بدهکاري ریالی.( 

  دریافت وجه نقد، چک، طال(ثبت تسویه حساب بدهکاري طال.( 

 ت یکپارچهبستانکاري ریالی و طال به صور/گزارش از بدهکاري. 

 امکان اتصال به دستگاه بارکد خوان و چاپ بارکد براي کلیه کاالها. 

 امکان محاسبه سود ماهانه، ساالنه و یا در بازه زمانی دلخواه. 

 نمودارهاي میله اي سود خالص. 

  
 دیگر امکانات نرم افزار

  معرفی طرفین حساب. 

  و  فیش به صورت نقد، چک،ثبت هزینه ها. ... 

  مشتریانامکان خرج کردن چک هاي.  
 امکان وصول چک به صندوق و حسابهاي بانکی. 

 امکان عودت، برگشت و الوصول سازي چک ها. 

  کاربري آسان  
 پشتیبانی دائم  
 ظاهري زیبا  

 و پشتیبانی رایگان یک سال گارانتی   
 Update و بروزرسانی مستمر 

 امکان سفارشی کردن نرم افزار  
 



  انتقال وجه(امکان واریز و برداشت وجه از حساب و صندوق(. 

 و حساب هاي بانکی ریالی، طال ثبت موجودي اولیه صندوق. 

 اولیه ریالی و طال بستانکاري/ثبت بدهکاري. 

 ثبت موجودي اولیه صندوق و حساب هاي بانکی. 

  و یا کلی در بازه زمانی دلخواه طرفین حسابگزارش از چکهاي وارده و صادره به تفکیک. 

  ي بانکیو حسابها ریالی، طال عملکرد صندوقریز گزارش از. 

 گزارش از فاکتور فی مابین. 

  زینه ها به صورت ماهانه و ساالنهو هگزارش از عملکرد کل سیستم شامل فاکتورها، تسویه حسابها. 

 جستجوي پیشرفته بین کلیه فاکتورهاي صادر شده. 

 ترازنامه سال مالی. 
 
 
 
 

   ) فاکتور هنمون (  
 
 



  تسویه حساب+  خرید/صدور فاکتور فروش 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  معرفی طال و جواهر
  
  
  
  

  بستانکاري ریالی و طال/گزارش از بدهکاري 
  



  
  ، جواهر و سکه هاموجودي طال

  
  

 


