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صندوق، عملیات بانکی، اقساط تسهیالت و ضمانت نامه ها را 
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خزانه دارى
نرم افزار

دارای گواهینامه تایید فنی
شورای عالــی انفورماتیک
و مرکز فنــاوری اطالعات

حسابدارى تسهیالت مالى

عملیات ضمانت نامه ها

مدیریت دریافت و پرداخت



پشتیبانى
آنالین

همراه شما
با کارشناسان

مجرب استقرار

امکان تعریف تعداد نامحدود حسابهای بانکی و شعب، صندوق، دستگاه pos و تنخواه گردان

امکان ثبت سیستمی فرآیندهای دریافت و پرداخت بر اساس عملیات های تعریف شده توسط کاربر

امکان صدور رسید و سند مرکب  در رسیدهای دریافت و پرداخت بصورت همزمان (نقد، چک ، سفته، تضمینی و ...)

امکان ثبت رسیدهای پرداخت با چند حساب (طرف مقابل) بصورت همزمان در یک رسید

امکان ثبت اسناد دریافتنی به صورت واگذاری به بانک، واگذاری به غیر، تغییر مدت و استرداد

امکان چاپ دستور پرداخت و انواع چک بانکی با قابلیت تعریف و تغییر فرمت توسط کاربر

عملیات کنترل مانده حسابهای بانکی، شماره چکها و سایر موارد جهت جلوگیری از ثبتهای تکراری

تهیه گزارشهای سیستمی نظیر مرور خزانه داری، حسابهای بانکی، اسناد دریافتی و پرداختی

گزارش طرف حسابها مانند اسناد دریافت و پرداخت ، اسناد در جریان وصول و اسناد برگشتی

امکان تهیه صورت جریان وجوه نقد مربوط به صورتهای مالی

امکان تهیه گزارشهای نقدینگی براساس اسناد دریافت و پرداخت در تاریخ دلخواه

امکان جستجوی آسان و استفاده از فیلترهای چند گانه در همه قسمتها و گزارشها

امکان تمدید، تقلیل و ابطال ضمانت نامه ها

امکان تهیه صورت مغایرت بانکی با فرمتهای مختلف و تهیه گزارشهای مربوطه

انجام عملیات مربوط به تنخواه گردان و صورت خالصه تنخواه (ثبت فاکتورهای خرید و هزینه ها)

انجام عملیاتهای مربوط به تسهیالت مالی (محاسبه هزینه بهره، اقساط و تسویه قرارداد تسهیالت)

انجام عملیات ضمانت نامه ها (تعریف، ثبت و تهیه گزارش ضمانت نامه های به عهده شرکت)

انجام عملیات ضمانت نامه ها (تعریف، ثبت و تهیه گزارش ضمانت نامه های به نفع شرکت)

استفاده از محیط مناسب و کلیدهای میانبر جهت کاربری آسان نرم افزار

خزانه دارى

جهت دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید
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