
 
 

  

  )elcImport from Ex( گروهی کاال از طریق فایل اکسل  ایجاد  امکان - 1

از دغدغه هاي مدیران مالی در زمان راه اندازي نرم افزار انبار وکنترل موجودي ورود اطالعات کدنامه ي کاالها و تعاریف  یبدون تردید یک
با عنایت به اینکه کاتالوگ اقالم انبار زیاد و تنوع آنها باالست و همواره تعداد اقالم زیادي .  اولیه کاال و مشخصات و جزئیات گروهی کاالست

درانبارهاي مختلف وجود دارد به رسم مشتري مداري و به منظور سهولت در پیاده سازي نرم افزار انبار پایا این ابزار طراحی و ساخته کاال 
 . مهیا ست Microsoft Excel امکان دریافت اطالعات از فایل معتبر با خلق این امکان بصورت ابزار.  شده است

بارکد _شماره فنی کاال _نام التین کاال  _واحدشمارش کاال  _نام کاال  _ شامل فیلدهاي اطالعات کد کاال بدین تشریح که اطالعات کدنامه ي کاال
 . اگانه موجود باشد مرتب سازي گردددجزا در ستونهاي جمبصورت می بایست شناسایی کاال و اطالعات تکمیلی کاال را 

چنانچه لحاظ شده باشد در عمل انتقال نیز   Filteringو محدودیت ردیف  Sorting عمل مرتب سازي نکته اینکه در محتویات فایل اکسل 
 . تاثیر خواهد داشت

قا توصیه می شود پس از انتقال اطالعات کدنامه ي کاال حتما توسط انباردار و حسابدارانی که کدنامه ي کاالها را به همراه ماهیت آنها دقی
 . به اتمام رسانید F8منتقل شده داشته باشند و پس از آن ثبت نهایی کاال را با فشردن کلید  میشناسند کنترلی مجدد بر روي اطالعات

 .کاالیی موجود باشد به قوت خویش باقی خواهد ماند، توضیح اینکه اگر قبل از انتقال کدینگ

, عمل انتقال آن کاال صورت نمی  ونگی دادهافزعلت عدم به وجود آمدن تناقض و ه در عمل انتقال چنانچه به کدکاالي تکراري برخورد شود ب
 پذیرد . تاکید میگردد کدکاال منحصربفرد و یکتا و انحصاري براي همان کاالست

 . توضیح نهایی اینکه پس از انتقال کدنامه ي کاالها باید در قسمت کاال در انبار به انبارهاي مربوطه تخصیص داده شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
  

  

  

  از طریق فایل اکسل د حسابداري گروهی سنامکان ایجاد  -2

... و سند صدور از قبل کنترلهاي یا و اسناد ویرایش محیط و مالی سیستم به دسترسی عدم یا و شرایط به بنا کاربران مواردي در
 به انتقال ابزار به نیاز  آرتیکلها حجم انباشت این .نمایند می اکسل فایل درمحیط متعدد روزهاي مالی اسناد درج به اقدام

 مد اکسل با مرتبط الگوي تعریف به توجه با که کند می فراهم را امکان این فوق ابزار . دارد پایا مالی سیستم در روز هر تفکیک
 و ایجاد مالی سیستم در سند یک تاریخ هر ازاء به ،متعدد هاي تاریخ با اکسل فایل شیت یک در اسناد گروهی فراخوان ،نظر

  .پذیرد صورت انتقال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 امکان ایجاد گروهی فاکتور فروش از طریق فایل اکسل - 3

 پایا افزار نرمبانک اطالعاتی  به شده اند ثبت گوناگونی دالیل بهکه  مالی وقایع و ي سیستم ها برگه  اکسل محیطبا استفاده از این امکان از 
 در سیستم فروش پایا، برگهیک  هرتاریخ تفکیک به را متعدد هاي تاریخ با شده درج هاي فاکتور انتقال امکان فوق ابزار  .گرددمی  منتقل
  .دهد می انتقال نموده و ایجاد

  

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 جدول استاندارد مصرف مواد طبقامکان ریالی کردن رسید محصول بر اساس حواله  -4

و ثبت ریالی حواله هاي مصرف  ،مواد مصرف استاندارد جداول , درصورت وجود  مقداريانبار  رسیدبرگه  ثبتپس از 
  مرتبط با رسید انبار , سیستم رسیدانبار محصول را خودکار ریالی خواهد نمود . 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 
 

  

  امکان گزارش کارت حساب تفصیلی در سیستم مالی بدون اخذ سند از سایر سیستم ها -5

همواره اختالف (تاخیر) زمانی بین واحد حسابداري مالی و سایر واحدهاي عملیاتی همچون انبار و فروش درطی روز کاري باعث میشود تا 
گزارشات مالی پس از اخذ اسناد حسابداري از زیر سیستمها قابل اتکا باشند . براي رفع این معضل تدبیري اندیشه شده است که حتی قبل 

  عات زیر سیستمها به حسابداري مالی نیز بتوان گزارش صحیحی را رصد نمود . از ارسال اطال

 تبدیل.  باشد می مهیا گزارشات و ها برگه در لحظه در پایا هاي زیرسیستم اطالعات تبادل ، پایا سیستمهاي مجموعه بودن یکپارچه لحاظه ب
 سیستم ارتباط توسط) حسابداري سند(  مالی هاي سرفصل و ها تراز حساب کارت و گزارشات در درج قابل مالی اثر به ها تمسزیرسی عملیات

 گردش مشاهده امکان ابزارفوق ، باشد یکسان پایا مجموعه هاي تمسزیرسی در هم و مالی سیستم در هم رویدادها این تا میگردد محقق ها
  .سازد می مهیا مالی سند صدور از قبل حتی را  تفصیلی هاي برگه

 صدور از قبل فروش زیرسیستم در شده صادر فاکتور از شود می دیده تصویر در که طور همان فوق تفصیلی حساب کارت انتهایی ردیف
 است. گردیده اعمال فوق گزارش در حسابداري سند

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 



 
 

 و ایجاد رسید در صورت عدم موجودي  Alt+Hامکان ایجاد حواله از داخل فاکتور فروش با کلید -6

 یا ردیف حواله صدور جهت را محیط این در دسترسی بنابه فروش سیستم کاربران به امکان این ،فروش فاکتور داخل از حواله ایجاد امکان
 به رسید فوق ابزار نباشد یاو  کم انبار در فاکتور اقالم مقدار چنانچه و دهد می انبار زیرسیتم در حواله  جهت را فاکتور هاي ردیف تمامی
 میشود داده حواله صدور امکان آن از بعد و صادر) 2تفصیلی و تفصیلی(مربوطه کننده تامین تعیین با فروش فاکتور مقادیر میزان

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  کنترل موجودي  ودر سیستم انبار Batch Number بچقابلیت  -7

دغدغه هاي اساسی انباردار و سرپرستهاي تولید می  در انبارهاي صنعتی همواره مبحث ردیابی کاال مطرح بوده و جز
 هر براي اعتبار تاریخ و ضاقان تاریخ همچون مواردي که دارد عهدهه برا  پیگیري همچنین و کنترل قابلیت کاالباشد . بچ 

توضیح اینکه در  .دارد عهدهه ب اتگزارش جهت انبار هاي برگه در نیاز به بنا را تولید سریال شماره و ها کاال تمامی یا
زمان ورود کاال به انبار مواد اولیه , ملزومات مصرفی یا هرانبار تعریف شده کاالي خاص با شماره بچ مشخصی شناسایی 
میشود . و درزمان مصرف کاال معین میشود که کدام بچ حواله ي مصرف میشود . که در زمان نیاز کاال درانیار با همان 

  . شماره بچ ردیابی خواهد شد 

  

 



 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  از دستگاههاي بارکدخوان در سیستم انبارخودکار وفراخوانی  _بارکد تولید  -8

در  کاال فروش و حواله ،رسید مثل هاي محل  در هرکاال براي ورود اطالعات و مکانیزه خواندن امکان بارکد قابلیت
امکان چاپ بارکد در سیستم انبار بصورت کامال سلیقه اي مهیا شده و همچنین امکان  .دارد را پایا هاي سیستم

خواندن فایل متنی بارکد در برگه هاي مقداري انبار جهت سهولت کاربري و تسریع در زمان ثبت اطالعات تعبیه شده 
  است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
   اسنادکنترل وضعیت ثبت تایید در دوباره شماره گذاري  -9

از دغدغه هاي مدیران مالی قبل از تحریر دفاتر قانونی , حصول اطمینان از صحت و تکامل اسنادحسابداري در طی 
که اسناد درحالت ویرایش  –دوره ي مالی میباشد . جهت این اطمینان الیه هاي ثبت سند حسابداري طراحی شده است 

داشت . الیه صدور به منزله صادرشدن سند و الیه تایید به  (چرکنویس) بوده و انعکاسی در هیچ گزارشی نخواهند
اسناد می بایست حتمادروضعیت تائید قرارگیرند منزله رسیدگی نهایی سند و تطبیق آن با ضمائم می باشد . در نتیجه 

  این امکان در سیستم مدیریت کاربران در قسمت امکانات جانبی بصورت دلخواه و قابل تنطیم می باشد . .

  

  

  صدور رسید در صورت داشتن مازاد کاالي درج شده نسبت به درخواست خرید -10

بر مبناي برگه ي درخواست خریدي که    )غیره ...و  قطعات_ملزومات_فرآیند ثبت رسید انبار (کلیه انبارهاي مواداولیه
د . این مهم درحالیست که قبال صادر و تایید شده است به عنوان یک ابزار خودکار در سیستم انبار موجود می باش

تاج تولید خود را خریداري و حشرکتهایی که تولید آنها برمبناي سفارش مشتري است و منطبق با هرسفارش کار مای



 
صالح باشد ا درخواست تایید شده ي مدیران ذیصرف مینمایند به نیکی میدانند که خرید همواره می بایست منطبق بم

بیشتر از میزان سفارش خرید باشد خرید شده (در برگه ي رسیدانبارمقداري) الي کاچنانچه ورودي . در این میان 
هوشمندي این امر در نظام کنترل ورودي مواد خواهدشد . مازاد درخواست رسید مانع صدور بصورت خودکار سیستم 

  بسیار حائز اهمیت است . 

  

  Serverگزارش شفاف لحظه اي ارتباط با  -11

  

در شرکتها اطالع از وضعیت سیستمهاي نرم افزاري پایا درمحیط شبکه و تاثیر آنها در محیط  ITیکی از ابهامات مدیران 
بنا به این نیاز تمهیدي اندیشه شده است که فیلدهاي ارزشمند اطالعاتی از  –شبکه و چگونگی اجراي آنهاست 

ن فیلدها در واحد انفورماتیک و فن اوري اطالعات حائز وضعیت اجراي سیستها در محیط شبکه را افشا میکند . ای
اهمیت ویژه اي ست . که قابلیت بروزرسانی در لحظه نیز مهیاست . و از طریق این ابزار میتوان ارتباط هر کاربر را در 

  محیط شبکه بنا به تشخیص مدیرسیستم در شرایط بحرانی و موارد مورد نیاز قطع نمود. 

  

  

  

  



 
  و ارتباط با ترازوهاي دیجیتال در صندوق فروشگاهی پایا –اط با کلیه دستگاههاي کارت خوان امکان ارتب -12

  

اتصال به  –کاشی کردن منو کاالهاي قابل فروش  –امکان تسویه حساب خودکار در زمان صدور صورتحسابهاي روزانه 
 فروش اعتباري و کنترلهاي مربوطه  –ارتباط با کارت خوان ها  –رازو ت



 
امکانات جانبی : بسیاري از مجوزهاي صدور برگه هاي کلیه زیر  >حفاظت   >در سیستم مدیریت کاربران  -13

نمود. اعمال یستمها فعالسازي شده است . بدین معنا که میتوان در سطح سیستم مجوز فعالسازي هربرگه را س

  

  

  گزارش تهاتر چک هاي واخواستی -14

  



 
هد نمود . ااطالع رسانی خونرم افزار نقدوبانک پایا موجود در برگه دریافت اسناد  Ctrl+Hاین گزارش بر مبناي ابزار 

جایگزین شدن چک دریافتی به جاي چک برگشتی استفاده نمود . بدین مفهوم که از ابزار فوق جهت

  

نیز در گزارش فوق امکان تهاتر چکهاي واخواستی در زمان دریافت چک جایگزین جدید مهیا شده که کنترل عملکرد آن 
 .اخواستی نیز اطالع رسانی نماید قابل رصدو ردیابی خواهد بود . این گزارش میتواند بر اساس مانده گردش وجوه و

  

  

  

  

  

 



 
  امکان ثبت اطالعات فروش خارجی در صورتحساب فروش  -15

  

  

فروش در سطح سازمان فروش امکان تنظیمات سیستمی  -16

  



 
این کنترل ها در سطح سیستم اعمال شده و در طی دوره نیز قابل اصالح می باشد . با اعمال این تنظیمات کلیه ي 
کاربران از شرایط حاکم در زمان استقرار نرم افزار تابع بوده و نقطه نظر مدیر سیستم مبتنی بر سیاست حاکم در 

 سازمان فروش مشتریان پیاده سازي خواهد شد . 

 

شرکت الگوریتم پویا همواره در راستاي منافع مشتري و امنیت اطالعات در هرگونه تبادل کوشا بوده است  حال  -17
به امکانات سیستم افزوده گردیده است . مبنی بر اینکه پشتیبان تهیه شده از نرم افزار  زخدمت تخصصی دیگري نی

بی باشد . این مهم درحالیست که در زمان تهیه ي نسخه پایا صرفا بر روي نسخ خریداري شده توسط مشتري قابل بازیا
فایل پشتیبان رمز گذاري میشود .و در زمان بازیابی صرفا با همان کلمه ي عبور قابل فراخوانی و احیاست . این 

 عملیات باعث شده که هرگونه سوء استفاده از فایلهاي پشتیبان غیرممکن گردد . لذا به کلیه کاربران پایا درتمامی
سطوح توصیه میشود در زمان تهیه فایلهاي پشتیبان حتما این امکان به خدمت گرفته شود تا ضریب اطمینان و امنیت 

( DBBackup_Restore_WithPassword CenralDB& MaliDB)  اضافه گردد .  

   

  

ثابت بیشتر استفاده  در سیستم انبار برگه ي خروج کاال از شرکت که براي کنترل ورود و خروج دارائیهاي  - 18
تعبیه شده است . که با تکمیل این پارامتر اطالعاتی براي سیستم تفهیم میشود " تاریخ تقریبی برگشت" میشود فیلد 

ه ي دقیق زمانی است . در گزارش برگه هاي ریافت مجدد کاالي خارج شده چه برهکه تشخیص کارشناس انبار جهت د
  خروج نیز این فیلداطالعاتی قابل رصد و رهگیري می باشد . 



 

  

  

در سیستم فروش پایا براي چاپ سریع در فروشگاهها امکان چاپ حرارتی افزوده گردید . که این امکان توسط  -19
اپ فاکتور منطبق با استاندارد وزارت دارایی ست . پیش فرض چاقابل طراحی ,Quick Report   Fast Reportابزار 

کشور تعبیه شده است ولی برحسب دلخواه مشتري جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ و هزینه هاي جانبی شارژ 
  نیز می باشد .   A5چاپگرها قابل تنظیم بر روي کاغذ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  ییطبق فرمت دارا يفاکتور فروش ارز یاتیاضافه شدن چاپ مال -20

  

این امکان در خصوص شرکتهایی که صادرات محصول دارند بسیار کارآمد بوده و امکان چاپ صورتحساب فروش را 
منطبق با طرح استاندارد سازمان اقتصادو دارایی کشور مهیا می سازد . این طراحی چاپ همانند مابقی فرم ها قابلیت 

  تغییر و سفارشی سازي را نیز دارد . 

  )قانون مالیات ١٤٩_ ماده  نحوه محاسبه استهالك راتییثابت (تغ یدارائ یت قبلاطالعا ينگهدار -21

در طول سال مالی بنا به تغییر قوانین مالیاتی یا تشخیص مدیریت مالی مجموعه روش استهالك دارائیهاي ثابت گاهی 
افزار پایا توسط کاربر ارشد  دستخوش تغییر خواهد بود . با توجه به اینکه امکان تغییر روش محاسبه استهالك در نرم

مجهز به نگهداري سابقه ي قبلی نحوه محاسبه استهالك می باشد . که سنوات قبلی روش بل تغییر میباشد سیستم قا
محاسبه استهالك نیز در بانک اطالعاتی نگهداري می شود . این مهم جهت رسیدگی هاي بعدي کار را به ساده ترین 

  شکل ممکن مهیا می نماید .



 
 

  بصورت مرکب هیاز اعالم يصدور سند حسابدار -22

یکی از دغدغه هاي شرکتهایی که با زیرمجموعه ها یا دفاتر زیر مجموعه ثبت وقایع مالی و مراوده ي مالی دارند ثبت 
اعالمیه بدهکار وبستانکار فی مابین است که کلیه داد و ستدهاي مالی اعم از نقدي یا غیرنقدي و کاالیی از طریق 

المیه بدهکار و بستانکار ثبت رویداد شده وسپس به صورت تک به تک تبدیل به سند حسابداري میشود. هم اع
اعالمیه ها در سیستم حسابداري مالی مهیا ست . در نتیجه در زمان و انرژي  (مرکب)  اکنون امکان صدور سند گروهی

این امکان بصورت مرکب نیز می تواند صدور  صرفه جویی شده و امکان خطاي کاربري نیز به صفر نزدیک میشود .
   سند حسابداري نماید .

  و پرداخت افتیدر يبرگه ها وستیبه ابزار پ یاضافه شدن  اسکن گروه -23

  

  

  



 
  و پرداخت افتیدر ياسناد رزرو شده و استفاده نشده برگه ها ستیگزارش ل -24

کاربران پایا می دانند در محیط سند حسابداري پایا امکان رزرواسیون اسناد حسابداري و همچنین نگهداري و ذخیره ي 
اسناد احتمالی پیش بینی شده است . که در صورت اضطرار از آنها استفاده ي بهینه نمود . اسناد رزرو شده اسنادي 

اد شده اما فاقد ردیف اطالعاتی هستند . و اسناد استفاده نشده هستند که شماره آنها در برگه ي سند حسابداري ایج
بکارگرفته نشده است . به عنوان مثال اگر آخرین شماره سند اسنادي هستند که شماره ي آنها تحت هر دلیلی 

ه تغییر دهد آنگا 105باشد و کاربر سند جدید حسابداري ایجاد نماید و شماره آنرا به عدد  100حسابداري شماره 
استفاده نشده خواهند بود . این امکان در برگه هاي دریافت و پرداخت  104و  103و  102و  101شماره اسناد 

  سیستم نقدوبانک نیز طراحی و تعبیه شده است تا در صورت لزوم از آن بهره برداري گردد . 

  

  به برگه درخواست کاال از انبار یاضافه شدن واحد فرع -25

سیستم مجهز به واحد فرعی شده است که , همانگونه که درتصویر ذیل پیداست در برگه ي درخواست کاال از انبار 
  از واحد دوم شمارش نیز جهت کنترل بیشتر و دقیق تر شمارش کاال استفاده نمود . میتوان 



 

  

  و اضافات فاتیتخف فیدر تعر فیسقف مبلغ تخف -26

  

یکی از کنترلهاي داخلی بهینه سیستم فروش پایا بوده که بصورت هوشمندانه امکان ارائه تخفیف را تا سقف معین 
شده مهیا می نماید . این امکان توسط کاربر ارشد در مبانی تعریف تخفیفات طراحی شده که فیلد مربوط به سقف 

به ازاي هر تخفیف تعریف شده در سطح کلیه ي می باشد مشخص شده و  100درصدي تخفیف که قطعا کسري از عدد 
کاربران در زمان صدور صورتحساب فروش بصورت خودکار کنترل و اعمال می شود . مخفی نماند روش ایجاد 



 
صورتحساب فروش بسته به چرخه عملیات هر شرکت چه تولیدي و چه بازرگانی تفاوتی نداشته و مبناي صدور فاکتور 

  ماید کنترل داخلی اعمال میشود .  (فیلد سقف درصد در تصویر باال)فروش از هر روشی تبعیت ن

 انبار يمقدار يابزار ترازو در برگه ها -27

 

قابلیت اتصال و ارتباط با ترازوي هاي صنعتی در محیط برگه هاي مقداري انبار تعبیه شده است . امکان تعریف و 
ست . امکان فوق بصورت کامال پارامتریک قابل تعریف بوده و بارکد انتقال اطالعات کاال به ترازوهاي دیجیتال نیز مهیا 

  فرمولدار تعدادي و همچنین بارکد وزنی نیز قابل فراخوانی است . 

  امکان فوق در صندوق فروشگاهی پایا نیز مهیاست .

  ستمهایس ریاطالعات از سا افتیتوسعه ابزار در -28

کارت ساعت زن هاي معتبر و صندوق هاي فروشگاهی و یا باشگاه  رتباط با دستگاههاياامکان فوق جهت برقراري 
مشتریان و نرم افزارهاي مدیریت ارتباط با مشتریان طراحی شده است که اطالعات از سایر سیستمها فراخوانی شده 

یق گردد . کاربري این امکان نیازمند آموزش پیشرفته است که این مهم از طرمیبانک اطالعاتی پایا منتقل  بهو
  کارشناسان واحد پشتیبانی شرکت الگوریتم پویا امکان پذیر می باشد .



 
 یلیتفص يدر فرم طبقه بند یلیتفص یابزار درج گروه -29

  

نیز وجود دارد . که  ثابت ییو فروش و نقدوبانک و حقوق و دارا وکنترل موجودي انبار هاي  ستمیس ریزاین امکان در 
در طبقه بندي تفصیلی بصورت بازه اي از کدینگ بتوان ایجاد ردیف هاي طبقه را نمود . و از آن در پنجره تنظیم 

  گزارشات با اهرم فیلتر گسسته نیز بهره جست.

  

  فاکتور شیانبار خدمات پ يفهایابزار امکان صدور صورتحساب خدمات بر اساس رد -30

چنانچه در یک پیش فاکتور کاال و خدمت هر دو ثبت شده باشد قابلیت انتقال مرکب به در سیستم فروش 
صورتحساب فروش مهیاست . در گذشته صورتحساب فروش و خدمات به تفکیک و مجزا صادر می شد اما با وجود این 

  امکان هردو روش پوشش داده شده است .

  انبار و فروش ستمیاضافه شدن بارکد کاال به س -31



 

  

در نرم افزارهاي پایا امکان خواندن بارکد میله اي طراحی شده است . به گونه اي که هر کاال میتواند داراي چندین 
کدبارکد بطور همزمان باشد . در کاالهایی که بارکدهاي متفاوت وجود دارد معضل خواندن و تشخیص کد کاال مرتفع 

  گردیده است . 

 يصدور برگه ها يندهایآفروش و انتقال بچ در فر ستمیبه س Batch Number) بچ(کدرهگیري اضافه شدن  -32
  فروش و انبار

  



 
یند رهگیري کاال در سیستم انبار یکی از مسائل و مشکالت جاري شرکتهاي تولیدي و بازرگانی است . علی آفر

نها اهمیت واالیی دارد نیازمند رهگیري دقیق ورود به انبار و مصرف در تولید آالخصوص کاالهایی که تاریخ انقضا در 
 امکان رهگیري شماره بچ کاال به گونه ي یک زیر سیستم طراحی شده کهو یا ارسال آن براي خارج سازمان می باشد . 

  این امکان است :گزارشات ذیل حاصل طراحی در نرم افزار انبار و کنترل موجودي پایا فراخوانی می شود . 

  

  گزارش کارت موجودي بر اساس بچ  -
  گزارش موجودي بر اساس بچ  -
  گزارشات جامع تبدیل واحدي بر اساس بچ  -

چگونگی بهره گیري از امکان فوق نیاز به آموزش حضوري دارد که کارشناسان واحد پشتیبانی این نیاز را پوشش 
  خواهند داد . 

   

   فاکتوراز (آنی) عیصدور حواله سر -33

  

  

بر اساس صورتحساب فروش در همان لحظه ي صدور حواله ي مقداري انبار بصورت  Alt+Hبا فشردن کلید میانبر 
خودکار ایجاد می شود . این امکان در کاربري موجودي کاال ر نیز کنترل می نماید . درصورت کسري موجودي بصورت 

نیز دردستور کار قرار میدهد . به خدمت گرفتن این ابزار بصورت خودکار به میزان الزم صدور رسید انبار مقداري را 
  دلخواه و بر حسب شرایط حاکم مشتري میباشد.

  



 
  کلیه برگه ها در زیر سیستمهااز  يسند حسابدار عیامکان صدور سر -34

  

با تعبیه این  در گذشته امکان صدور سند حسابداري فقط از طریق مدیریت ارتباط سیستمها (مخزن اسناد) مهیا بود .
رقم میزنند امکان صدور سند حسابداري در  ی (برگه ها) که رویدادهاي مالی را ابزار در کلیه فرمهاي ورود اطالعات

در تمامی برگه  Alt+Sهمان محیط و درهمان لحظه امکان پذیر می باشد . با فشردن دکمه ي صدور سند یا کلید میانبر 
و امکان ارسال سند حسابداري به سیستم مالی به سهولت و  اعمالهوشمندانه  ها تنظیمات مدیریت ارتباط سیستمها

  نهایت سرعت ممکن می شود. 

  صدور درخواست کاال از انبار از فرم سفارش -35

  

از طریق برگه ي ثبت سفارش در سیستم معرفی و تزریق در شرکتهاي بازرگانی و یا تولیدي که درخواست مشتري 
مهیا ست که بر اساس اطالعات برگه ي ثبت سفارش مشتري به میزان سفارش مشتري برگه ي میشود این امکان 

  درخواست کاال از انبار صادر گردد .

  

  



 
  

  غرفه) جادای –صدور مصوبه فروش  -مصرف کننده  متیق فیتوسعه امکانات صندوق فروش (تعر -36

  

هم اکنون پارامترهاي اطالعاتی دقیقتر و بهتري را به  کاربرانی که از نرم افزار صندوق فروشگاهی پایا بهره میبرند
خدمت میگیرند . امکان تعریف کاالي بیرون بر و امکان تعریف پیک و همچنین امکان تعریف غرفه و غرفه دار جهت 
کنترل هاي داخلی هر فروشگاه جز الینفک این توسعه می باشد . سیستم صندوق فروشگاهی پایا مجهز به مصوبات 

یا چندقیمتی است که با توجه به سیاستهاي فروش هر فروشگاه سازماندهی ومدیریت و برنامه ریزي میشود  فروش و
.  

  به همراه گزارش مربوطه عیپخش و توز ستمیدر س یواخواست يها به چک یافتیدر يها چک صیامکان تخص -37

  بهره جویید و از گزارش فوق استفاده نمایید . Ctrl+Hابتدا در برگه دریافت اسناد خزانه داري از کلید 

  



 
در بازار رقابتی کسب وکار گهگاه اتفاق می افتد که چک دریافتنی از محل فروش به دالیل مختلف از طریق سیستم 

بانکی برگشت میشود و مجدد سند بانکی دیگري از مشتري دریافت و جایگزین آن چک واخواستی قبلی میشود . این 
طراحی شده که کاربر نقدوبانک و نیز پخش و توزیع مویرگی پایا نقدوبانک مهیااست و در نگارشهاي یستم امکان در س

بتواند براي سیستم این موضوع را تفهیم نماید که چک جدید دریافت شده مربوط به جایگزینی کدام چک داري خزانه 
ساخته و پرداخته شده است که با بروزرسانی  گزارش تهاتر چکهاي جایگزین و برگشتی نیز برگشتی مشتري میباشد .

 هیتوسعه تسو نرم افزار پخش و توزیع پایا در اختیار کاربر قرارخواهد گرفت . الزم به توضیح است که در فرآیند 
آنها و محاسبه خالص  يریگ بصورت تهاتر چند فاکتور با چند چک و ماندهپایا  عیپخش و توزفروش نرم افزار فاکتور 

نیز مهیا شده است . که کاربر بتواند عملیات  یبرگشت يمتصل به فاکتور شامل چکها يها تمیقابل پرداخت فاکتور با آ
ناد دریافتنی و فاکتورهاي فروش مشتري را همزمان در دستور کار خویش قرار دهد . تلخیص مانده واقعی ستهاتر ا

هاي فروش یا خدماتی هستند که هنوز باسمشتري مهیاست . اقالم باز شامل صورتح مچنین اقالم بازهحساب مشتري و 
حساب بصورت چند به چند بستانکار با صورت هیتهاتر اعالمبراي آنها سندبانکی یا واریز نقدي صورت نپذیرفته است . 

  نیز طراحی شده است که قابل بکارگیري می باشد . همانند چک

و انتقال به  یگزارش معامالت فصلفروش و انبار و  ستمیدر س یصادرات يها هارنامهامکان درج اطالعات اظ -38
   ییدارا TTMS ستمیس



 

  

با وجود این امکان پارامترهاي اطالعاتی که در زمان صدور فاکتور فروش خارجی قابل ثبت هستند گزارش خروجی 
  استاندارد نیز مهیا میشود. 

  

  .این امکان براي شرکتهایی قابل بهره برداري است که از نسخ ارزي پایا بهره مند هستند 



 

  

  يسند حسابدار فیدر زمان ثبت رد 2 یلیتفصابزار الزام درج  -39



 

  

بهره  2در طراحی کدینگ حسابداري از سطح تفصیلی  کهاین امکان در سطح سیستم قابل اعمال است . شرکتهایی 
جسته اند می توانند حسابدار یا حسابداران خود را ملزم کنند که در ثبت اسنادحسابداري حتما عالوه بر سطوح کل و 

سطح حساب حداقل در ثبت ردیف اطالعات سند  4د تا نرا نیز جبرا ثبت نمای  2تفصیلی   معین و تفصیلی سطح
و آنالیز حسابها و سایر گزارشات مرتبط با  2بخدمت گرفته شود . متعاقبا انعکاس آن در گزارشات تفصیلی حسابداري 

  قابل ردیابی است . 2تفصیلی 

  امکان فوق صرفا در سند حسابداري مالی پایا اعمال کنترل میشود و کنترل فوق در زیر سیستم فعال نمیباشد.

  یلیگزارش کارت حساب تفصدر  ها ستمیرسیز يبدون سند حسابدار يها  ابزار برگه -40



 

  

تالش بوده که سیستمهاي حوزه مدیریت مالی خویش را چابکتر از گذشته نماید . در در شرکت الگوریتم پویا همواره 
 راستاي این مهم گزارش کارت حساب تفصیلی که یکی از گزارشات پرطرفدار و مهم سیستم حسابداري مالی است

 مالیاینکه در طول روز کاري ممکن است واحد  ه بهمجهز به خواندن اطالعات زیر سیستمها نیز شده است . با توج
ا از زیر گزارش فوق هوشمندانه اطالعات ر, نسبت به زیرسیستمها در اخذ سند حسابداري دیرتر اقدام نماید 

اعالمیه بدهکاریابستانکار , صورتحسابهاي فروش و  . بدین مفهوم که چنانچه تفصیلی دارايسیستمها استخراج می کند
خدمات , طرف حساب برگه هاي انبار , برگه اي گردشی درنقدوبانک باشد که هنوز واحد حسابداري آنها را از طریق 

 ت نیز در گزارش فراخوانی میشود.ارتباط سیستمها تبدیل به سند حسابداري نکرده اس

 

 

 

  



 
  رشگیريو گزا بودجهامکان تعریف  -41

در مبانی سطحی پایا گمارده شده است .  9این امکان به عنوان یک زیر سیستم در درون سیستم حسابداري مالی 
سیستم حسابداري مالی امکان تعریف انواع بودجه مهیاست . 

 

مهیا   2پس از معرفی سرفصلهاي بودجه امکان ارتباط ردیف بودجه با سطوح حساب کل و معین و تفصیلی و تفصیلی 
  سطح کل و معین و تفصیلی اجباري است . 3ثبت شده است . 

  ابزار امکان تخصیص بودجه بصورت کلی نیز تعبیه شده است  F12سپس از طریق 

  همانند تصویر ذیل 



 

  

  

مشخص عملکرد و مصرف ردیف هر ردیف بودجه از طریق اسنادحسابداري که صادر میشود جذب میزان ر این ارتباط د
  مشخص خواهد شد .هر حساب شده درنتیجه انحراف واقعی ردیف بودجه 

  

 



 
 

ردیف  فکه ستون بودجه نشان دهنده ي تعری گزارش عملکرد بودجه نیز در ستون گزارشات مالی طراحی شده است . 
بودجه در مبانی بوده و ستون عملکرد منطبق بر اسناد حسابداري صادر شده محاسبه و منظور شده و سپس کسري یا 

  ن معین خواهد شد . (همانند تصویر باال)آمازاد مصرف 

 

  امکان راس گیري برگه هاي انبار  -42

  مهیا ست . بار نیزي انهمانند نرم افزار نقدوبانک و فروش پایا امکان راس گیري برگه ها
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