يك نرم افزار مناسب بايد بتواند اطالعات شركت شما را با دقت و سهولت ثبت
كند تا بتوانيد در زمان تصميمگيري ،گزارشهايي سريع ،دقيق و يكپارچه از
آنها استخراج كنيد .از سوی دیگر کارکنان باید بتوانند اطالعات مالی شرکت را
به راحتی و با سرعت و دقت باال در آن ثبت و روند كارهاي جاري را دنبال كنند.
نرم افزار سپيدار همكاران سيستم ،نرم افزاري مناسب براي مديريت هوشمندانه
شركت هاي كوچك است .سپيدار همكاران سيستم:
كاربري ساده اي دارد و دسترسي سريع به اطالعات و عمليات را فراهم ميكند.
نصب و راهاندازي آن به كمك راهنماي چند رسانهاي به راحتي صورت ميگيرد.
با استفاده از سالها تجربه همكاران سيستم در صنعت نرمافزار و با آخرين
فنآوريهاي روز دنيا تهيه و توليد شده است.
شبكه فروش گسترده اي در سراسر ايران دارد.
محصولي با كيفيت باالست كه عالوه بر پايداري و قابليت اتكا ،خدمات
پس از فروش متنوعي را نيز در اختيار مشتريان خود قرار مي دهد.

مديريت مالي کسب و کارتان را سرعت ببخشيد و در
وقت خود صرفه جويي کنيد
يكپارچگي سيستمهاي سپيدار به شما اين امكان را ميدهد كه:
با ثبت يك عمليات ،ساير اسناد مرتبط به صورت اتوماتيك ثبت شوند.
گزارش وضعيت همه فعاليتهاي مهم روزانه كسب و كارتان ،مانند چکهاي
دريافتي و پرداختي سررسيد شده ،چکهاي نزد بانک وصول نشده ،فروشهاي
تحويل نشده و غيره را يک جا ببينيد.
اسناد و گزارشهاي الزم جهت تنظيم دفاتر قانوني را به صورت خودکار
استخراج کنيد و به اين وسيله در عين سادگي ،دقت و سرعت فرآيند ثبت دفاتر
را بهبود ببخشيد.

خود را با آخرين تغييرات منطبق كنيد
شــما ميتوانيــد تمــام گزارشهــاي مــورد نيــاز بــراي ارائــه بــه مراجــع
قانونــي را طبــق آخريــن تغييــرات قانونــي ،راحــت و ســريع تهيــه كنيــد.
گزارشهايــي ماننــد ماليــات بــر ارزش افــزوده( ،)VATماليــات حقــوق،
گزارشهــاي خريــد و فــروش فصلــي و بيمــه تاميــن اجتماعــي ،در ســپيدار
وجــود دارد و هــر تغييــري در آنهــا بــه ســادگي و از طريــق كلوب مشــتريان
در اختيــار شــما قــرار مــي گيــرد.

سرعت دستـرسی بـه اطالعات ضـروری کسب و کـار
و سطح ارتباط با مشتریانتـان را افزایش دهید

بــا اســتفاده از امــکان مدیریــت پیــام ،اطالعــات ضــروری کســب و کارتــان
در کوتــاه تریــن زمــان و از طریــق پیامــک بــر روی تلفــن همــراه در اختیــار
شــما قــرار خواهــد گرفــت .عــاوه بــر آن ،ایــن امــکان را در اختیــار شــما قرار
میدهــد تــا بــا مشــتریان خــود بــا ســرعت باالتــری ارتبــاط موثــر برقــرار
کنیــد و آنهــا را از انــواع طرحهــای فــروش و خدمــات خــود مطلــع کنیــد.

به سادگي و راحتي بر سيستم ها مسلط شويد
سادگي و راحتي سپيدار اين امكان را براي شما و كاركنانتان فراهم ميكند كه
بدون نياز به دانش تخصصي ،به سادگي از سيستمها استفاده کنيد .همچنين با
استفاده از آموزش چند رسانهاي ،آموزش الکترونيکي و يا شرکت در کالسهاي
حضوري سپيدار ،بدون صرف زمان زيادي سيستمها را فرا خواهيد گرفت.

نگران مراوده با شركاي تجاري خارجي خود نباشيد
اگر مصمم به گسترش دفاتر و شعب خود در خارج از کشور هستيد و يا هم
اکنون با شركت هاي خارج از ايران به کسب و کار مشغوليد ،با خيال راحت
سپيدار را انتخاب کنيد ،زيرا :
براي توليد اين محصول استانداردهاي جهاني در نظر گرفته شده است.
چند زبانه است.
قابليت ثبت اطالعات مالي و کار با چندين ارز را دارد.

به راحتي گزارشهاي دلخواه خود را تهيه كنيد
با استفاده از گزارشهاي مروري و نمودارهاي مديريتي سپيدار به راحتي
ميتوانيد گزارشهاي دلخواه خود را تهيه كرده و از آخرين وضعيت كسب و
كار خود مطلع شويد .خروجيهاي متنوع از قبيل Word, Excel, Pdf, Text
امكان استفاده از اين گزارشها را در ساير قالب ها فراهم ميكند.

حسابداري

طراحي كدينگ منـاسب ،نوشتن به موقع دفاتر قانوني و تهيه اظهارنـامه بدون
صرف وقت زياد ،خواسته مديران مالي و حسابداران شركت هاست ،كه با سيستم
حسابداري سپيدار پاسخ داده مي شود.

برخي از امكانات سيستم حسابداري سپيدار:
 4نوع كدينگ پيش فرض توليدي ،خدماتي ،بازرگاني و پيمانكاري در اختيار
شما قرار ميدهد.
ثبت دفاتر قانوني را به سادهترين روش ممكن براي شما فراهم ميكند.
عمليات پرحجم پايان سال مالي را به صورت اتوماتيك انجام ميدهد.
گردش حساب و مانده حساب را در تمامي سطوح ،به تفكيك دلخواه به شما
ارائه ميدهد.
تبديل ارزهاي مختلف به ارز پايه در عمليات تجاري و صدور سند تسعير ارز
را به سادگي انجام ميدهد.
درصورت انجام تنظیمات ،امکان اطالع از ویرایش یا حذف اسناد حسابداری
از طریق پیامک برای شما مهیا میشود.

پس ،كار دستي را فراموش كنيد.

مشتريان و فروش

سيستم مشتريان و فروش سپيدار بر اساس واقعيتهاي بازار و شناخت کامل
فرآيندهاي کسب و کار طراحي شده است .اين سيستم به شما كمك ميكند
فعاليتهاي فروش و پاسخگويي به مشتريان را به آساني و در کوتاهترين زمان
سامان بدهيد .همچنين مي توانيد اطالعات به روز ،دقيق و صحيح از حساب
مشتريان در دسترس داشته باشيد و اعتماد مشتريانتان را به خود جلب کنيد.

برخي از امكانات سيستم مشتريان و فروش سپيدار:
تعريف انواع مختلف فروش و صدور اعالميه قيمت بر اساس نوع فروش
صدور صورت حساب مشتريان
محاسبه خودکار ماليات بر ارزش افزوده
امکان راسگيري فاکتورهاي هر مشتري
يکپارچگي اطالعات بين انبار و فروش
امکان تقسيط کل يا قسمتي از مبلغ فاکتور در تعداد اقساط دلخواه کاربر
امکان استفاده از حالتهاي متعدد گزارشگيري
امكان تهيه فايل خريد و فروش فصلي ،نمودارهاي فروش(ماهانه/روزانه) ،سود
و زيان فروش ،اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و گزارش تجزيه سني بدهكاران
امکانارسالپیامک درهنگامصدورفاکتورهایفروشباقابلیتتعیینسطحقیمت
امکان ارسال مانده حساب مشتریان از طریق پیامک
امکان یادآوری و ارسال اطالعات اقساط فروش به مشتریان

دريافت و پرداخت

وجه نقد مهمترين دارايي شركت و مديريت وجه نقد اساس تجارت است .عالوه
بر اين ،يادآوري سررسيد چكهاي پرداختي و دريافتي و نيز صرف مدت زمان
زياد جهت تهيه صورت مغايرت بانكي از دغدغههاي مديريت است .شما براي
كاهش ريسك ،صرفهجويي در زمان و مديريت وجه نقدتان ،نيازمند سيستمي
قوي و در عين حال ساده و روان هستيد.

برخي از امكانات سيستم دريافت و پرداخت سپيدار:
گزارش از مانده و گردش حسابهاي بانكي و صندوق به تفكيك
دريافت و پرداخت از طريق چک ،حواله ،وجه نقد و دستگاه کارت خوان
امکان راسگيري دريافتها و پرداختها
دريافت و پرداخت چکهاي تضميني
امکان تسويه دستگاه کارت خوان
چاپ چك و كلر بانك
ثبت تمامي فرايندهاي گردش چك
ليست چكهاي سررسيد شده و در جريان وصول
كنترل مانده منفي حسابهاي بانك و صندوق
تهيه مغايرت بانكي خودكار براي هر حساب
امکـان یــاد آوری تـاریخ سـررسیـد و ارسـال اطالعات مربـوط بـه چکهای
دریافتنی و پرداختنی

تامين کنندگان و انبار

شرکتها و واحدهاي صنعتي موفق ،دسترسي به موقع به اطالعات کاال و انبار را
يکي از مهمترين عوامل موفقيت خود ميدانند؛ اما به دليل زياد بودن حجم ورود
و خروج کاال و ارتباط تنگاتنگ عملياتي و اطالعاتي بين انبار ،خريد ،توليد و
فروش ،دسترسي به موقع به اين اطالعات به سادگي امكان پذير نيست .سيستم
تامين كنندگان و انبار سپيدار ،ضمن تسهيل ثبت عمليات ،موجودي کاال و
حساب تامين کنندگان را كنترل و در اختيار شما قرار ميدهد.

عمدهترين ويژگي هاي سيستم تامين کنندگان و انبار
سپيدار:
امکان قيمتگذاري موجودي كاالي انبار در زمانهاي دلخواه و به روش
ميانگين موزون
يكپارچه سازي اطالعات بين انبار و فروش
امكان انبارگرداني
امكان تعيين نقطه سفارش كاال
كنترل موجودي منفي كاالها در سطح انبار و كاالي قابل فروش
رديابي يک عامل تفکيک کننده (تاريخ انقضا يا سري ساخت يا حواله انبار يا )....
مواد يا محصوالت در هر انبار براي اسناد ورودي و خروجي و کنترل در زمان فروش
نمايش موجودي کاال در سطح شرکت و انبار به تفکيک عامل رديابي کاال،
واحدهاي سنجش اصلي و فرعي کاال
محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تکليفي و بيمه در فاکتور خريد خدمات
نگهداري تصوير کاال
امکان اطالع از نقطه سفارش کاال از طریق پیامک
امکان ارسال پیامک ورود کاال به انبار
امکان ارسال پیامک در هنگام خروج کاال

حسابداري پيمانکاري

يکي از دغدغههاي مهم پيمانکاران طي سالهاي اخير ،خريد يک سيستم
حسـابداري پيمانکـاري مناسب بـوده است؛ نـرمافـزاري که عالوه بر سادگي،
امکان ثبت ،طبقهبندي و گزارشدهي را با دقت ،صحت و قابليت اطمينان
فراهم کند .سيستم حسابداري پيمانکاري سپيدار ،ابزاري قدرتمند جهت
مديريت مالي همزمان چندين پروژه پيمانکاري است.

حقوق و دستمزد

محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان يکي از مهمترين و در عين حال
زمان برترين محاسبات بخشهاي مالي و اداري هر شرکتي است .اگر بتوانيد
دستمزد کارکنان را به صورتي منظم و با رويهاي يکسان پرداخت کنيد و
همچنين اطالعات عوامل را به گونهاي بايگاني کنيد که عالوه بر دسترسي آسان،
بتوانيد گزارش هاي متنوعي هم از آنها تهيه کنيد ،از يک سو ميزان رضايت
كاركنانتان افزايش پيدا ميکند و از سوي ديگر تعاملتان با مراکز و سازمانهاي
مرتبط(مانند بيمه ،دارايي و)...تسهيل خواهد شد.

عمدهترينويژگيهايسيستمحقوقودستمزدسپيدار:
اطالعات کارکنانتان را به صورت کامل ثبت کنيد.
ديسكتهاي قانوني بيمه و ماليات را با فرمتهاي مورد پذيرش بيمه تامين
اجتماعي و دارايي تهيه کنيد.
ماليات را به سه روش محاسبه کنيد.
سيستم حقوق و دستمزد را به سيستم ورود و خروج کارکنان متصل کنيد.
ديسکت پرداخت حقوق را براي تمامي بانکها تهيه کنيد.
از يک سيستم به روز استفاده کنيد که با آخرين تغييرات قوانين منطبق ميشود.
اقسـاط ماهانه ،مانـده وام و خـالص پـرداختی حقوق کارکنانتـان را پس از
انجام محاسبات ،اطالعرسانیکنید.

برخيازامكاناتسيستمحسابداريپيمانكاريسپيدار:
گزارشگيري هزينههاي انجام شده به تفکيک عوامل هزينه
کنترل وجوه نقد دريافتي و پرداختي
کنترل قراردادها و صورت وضعيتهاي دريافتي
تهيه کارت پيمان
گزارشگيري از ميزان تاييد شده هر صورت وضعيت
امکان اطالع رسانی مبلغ تایید شده صورت وضعیت

«مشكـل عمده مـا عـدم يكپـارچگي اسنـاد مالي و اطالعات شـركت بـود.
نميتوانستيم به گزارش هاي كامل و جامعي دست پيدا كنيم .سپيدار با يكپارچه
كردن سيستم مالي شركت ،امكان تهيه گزارشهاي دقيق و قابل اطمينان را به
سادهترين روش براي ما فراهم كرده است».
«سپيدار براي من به عنوان يك مدير عامل ،شرايطي را فراهم كرده كه بتوانم
بدون صرف وقت زياد ،جهت دريافت گزارشهاي مورد نياز از پرسنل ،تنها با يك
كليك از وضعيت كسب و كارم مطلع شوم».
«با استفاده از سپيدار ،دقت و سرعت عمل ما بيشتر شده است و با ارائه فاكتور
و صورت حساب چاپي ،مشتريان اعتماد بيشتري به ما پيدا كردهاند».
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