
نرم افزار حسابدارى ويژن

انواع شركت ها، موسسه ها، پيمانكاران، كارخانجات، كارگاه ها، 
فروشگــاه ها، هتـــل ها، رستــوران ها، بيمارستــان ها، ادارات و ...

قابل استفاده براى : 

تعریف 
شرکت با دفاتر

نامحدود

کـــدینگ
حسابھا در
شش سطح

حسابھای
تفصیلی بصورت

شنــاور

مرور حسابھا
در سطوح
گوناگون

طبقه بندی
حسابھای 
تفصیلی

کدینگ یکتا
برای حسابھای

تفصیلی

شماره گزاری
اسناد بصورت

دلخواه

کپی اسناد
و آرتیکلھای

دلخواه

صدور سند
کل بصورت

روزانه و ماھانه

گزارشھای
تحلیلی

و پیشرفته

تھیه ورودی
و خروجی 

اسناد

W W W . V P G . IR
Tel : 021-52881

کلیدھای
میان بر و سریع
در صدور سند

تھیه فایلھای
پشتیبان و 
بازیابی آنھا



خالصه اى از مهمترين قابليت هاى نرم افزار حسابدارى ويژن

امكان تعريف شركت يا موسسه با دفاتر مالى متفاوت به تعداد نامحدود

قابليت تعيين دسترسى كاربران به اطالعات شركتها و دفاتر دلخواه

قابليت كدينگ حساب تا 6 سطح همراه با سطوح پيگيرى

استفاده از كدينگ پيش فرض و يا دلخواه براى فعاليتهاى مختلف بازرگانى، توليدى و ...

تعريف حسابهاى تفصيلى شناور در سطوح مختلف

تعريف گروه حسابهاى تفصيلى (طبقه بندى حسابهاى تفصيلى)

ايجاد كد تفصيلى يكتا براى حسابهاى تفصيلى در طبقه بندى مختلف

تعريف ارتباط بين حسابهاى معين با حسابهاى تفصيلى طبقه بندى شده

استفاده از كليدهاى ميانبر در همه قسمتهاى نرم افزار بويژه در بخش صدور سند جهت كاربرى آسان

قابليت كپى سند بصورت آرتيكل و يا كل سند

قابليت تعريف و ويرايش شرح هاى پيش فرض به تعداد نامحدود براى هر حساب معين

امكان ذخيره اسناد بصورت پيش فرض جهت صدور مجدد در صورت تشابه عمليات مالى

قابليت بررسى و تاييد اسناد  و برگشت از تاييد (جهت جلوگيرى از تغييرات ناخواسته)

امكان شماره گذارى اسناد بصورت اتوماتيك يا دلخواه

قابليت صدور سند كل بصورت روزانه و ماهانه

گزارش اسناد كل ، روزنامه ، عمومى و دفاتر قانونى مرتبط با آنها

امكان مرور حسابها در سطوح مختلف با قابليت فيلترينگ بصورت تركيبى و پيشرفته

امكان تهيه گزارش مرور حسابها به صورت همزمان به تعداد نامحدود

امكان تعريف و كدينگ حسابها بصورت آسان جهت دريافت گزارشات سود و زيانى و ترازنامه اى

امكان تهيه گزارشات دفاتر روزنامه، معين، كل، فهرست اسناد، ترازنامه، سود و زيان

امكان تهيه گزارش حسابهاى با مانده خالف ماهيت و حسابهاى خالف ماهيت طى دوره

دريافت گزارش تحليلى پيشرفته در 2 ، 4 ، 6 و 8 سطح بر اساس اولويت و فيلترينگ دلخواه

امكان تهيه فايلهاى پشتيبان و بازيابى آنها از داخل نرم افزار

امكان بررسى و مشاهده فعاليت كاربران در نرم افزار

www.vpg.irجهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت                         مراجعه نموده و يا با تلفن 52881-021 تماس بگيريد

امكان تهيه خروجى و ورودى اسناد بصورت گروهى و منتخب با فرمتهاى اكسل ، pdf و ...

قابلت مشاهده يا ويرايش همزمان اسناد به تعداد نامحدود در يك پنجره

کـل




