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سیستم حسابداری
حسابداری علم بکارگیری فنون طبقهبندی ،تلخیص ،ثبت و بایگانی اطالعات مالی یک سازمان و
گزارشگیری لحظهای از اطالعات موجود میباشد ،بدین ترتیب که با ایجاد نمودن دوره مالی و
کدینگ حسابداری و سطوح طبقهبندی اطالعات ،نرمافزار آماده بهرهبرداری است و کاربران از طریق
صدور سند حسابداری یا انجام عملیاتهایی که در نرمافزارهای دیگر باعث صدور خودکار سند

حسابداری میشود ،به ثبت و ضبط رویدادهای مالی میپردازند.

“

وجود گزارشات متعدد و موتور گزارشساز پیشرفته ،باعث

شده است تا دیگر محدودیتی در تهیه و ساخت گزارشات

مخصوص سازمان خود را نداشته باشید ،همچنین رایمون با
اتکا به ابزار قدرتمند مرور حسابها با ویژگیهایی همچون
کارایی و دقت باال ،جامعیت ،کاربر پسندی و استفاده آسان،
تمامی نیازهای مدیران و پرسنل مالی را در رهگیری و
مدیریت حسابها به راحتی برآورده ساخته است.

“

 صدور اسناد خودکار (سند اتومات) از سیستمهای انبار ،دارایی ثابت ،فروش ،حقوق
و دستمزد و...
 امکان تعریف اطالعات تکمیلی سند در سطح هدر و قلم اسناد










امکانات

 امکان ثبت سند اختتامیه
 امکان ثبت سند افتتاحیه

 قابلیت حسابداری شش سطحی



 امکان ارتباط معین با خالف ماهیت طرف مقابل حسابداری



 امکان ارتباط معین با سیستمهای مرتبط



 امکان تعریف شروع شماره عطف درسال مالی



 امکان تعریف انواع اسناد حسابداری
 تنظیم و نگهداری کلیه اسناد مالی در سطوح مختلف شامل یادداشت ،موقت ،تایید
شده و دائم

امکان مدیریت نقدینگی سازمان در هر لحظه از زمان
قابلیت باز یا بسته نمودن یک دوره مالی دلخواه
بررسی ،مرور و آنالیز حسابها بصورت جامع
امکان کپی ،ادغام و درج اسناد بصورت تکی ،دستهای و گروهی
امکان دانلود و آپلود فایل اکسل سند حسابداری
امکان قطعی کردن اسناد
امکان تایید تکی یا تجمیعی اسناد
امکان صدور سند کل
امکان صدور سند تعدیل ماهیت

قابلیت مرتبسازی و ترکیب اسناد مالی
امکان جستجو پویا بر اساس تمامی عوامل اسناد مالی
تعریف اقالم صورتحساب سود و زیان
امکان بستن حسابهای سود و زیانی بصورت اتومات توسط سیستم یا به صورت
دستی توسط کاربر

 تطبیق اقالم سود و زیان با کدینگ حسابها
 دستیابی آسان به اطالعات سالهای مالی قبل

 امکان شمارهگذاری اسناد
 امکان تعریف ویژگی تاریخ پیگیری در سطح معین
 امکان تعریف ویژگی تعدادی در سطح معین
 امکان تعریف انواع اطالعات تکمیلی مرتبط با سند حسابداری به دلخواه و نامحدود
 ایجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوی سریع
 امکان تعریف انواع تفضیل عالوه بر تفضیلهای پیش فرض سیستم
 اشخاص
 شرکتها
 پروژه
 حسابهای بانکی
 مراکز هزینه
 قرارداد فروش
 عوامل حقوقی
 اعتبارات اسنادی
 قرارداد فروش خدمات
 قرارداد خرید خدمات
 کاال
 اعتبارات داخلی
 و تعریف انواع تفضیل با نوع سایر و به صورت نامحدود

“

سیستم یکپارچه رایمون ،اطالعات مالی را از بخشهای مختلفی از قبیل

فروش ،حقوقودستمزد ،دارایی ثابت ،انبار ،بهایتمام شده و ...جمعآوری

میکند ،سپس با تحلیل دادهها ،انواعگزارشات مالی لحظهای و بههنگام را
از وضعیت سازمان در ابعاد مختلف ارائه میدهد.
این ویژگی موجب سهولت و تسریع تجزیه و تحلیل و تصمیمگیریهای
مالی میشود ،همچنین درنهایت با اجرای عملیات پایان سال و صدور خودکار
اسناد بستن حسابهای موقت ،سود و زیان و سند اختتامیه ،دوره مالی پایان

یافته و ادامه عملیات در سال مالی بعد دنبال میشود.

“

گزرشات
 گزارش مرور حسابها


گزارش حسابهای خالف ماهیت



گزارش حسابهای راکد و فاقد گردش



گزارش جامع تراز ساده



گزارش جامع دفاتر ساده



گزارش تراز مقایسهای ساده ساالنه



گزارش تراز تجزیه سنی ساده

 گزارش جامع تراز تحلیلی
 گزارش جامع دفاتر تحلیلی
 گزارش تراز مقایسهای تحلیلی ساالنه
 گزارش تراز مقایسهای تحلیلی ماهانه
 گزارش تراز تجزیه سنی تحلیلی
 گزارش جامع دفتر روزنامه
 امکان تهیه گزارش ترازهای آزمایشی ( چهار  ،شش  ،هشت ستونی و هشت ستونی
با سند افتتاحیه) به صورت مجزا و پیگیری تا سند حسابداری
 امکان گزارشگیری از لیست اطالعات جدول تمامی فرمها
 ایجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوی سریع ودریافت گزارشهای پر کاربرد
در تمامی فرمها

 امکان گزارشگیری با فرمتهای متفاوت ( اکسل PDF ،Word ،و (...
 امکان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارشساز رایمون

گالری تصاویر

“

تحت وب بودن و ریسپانسیو بودن نرمافزار رایمون
امکان استفاده از نرمافزار را در هر وسیله و در هر

مکان فراهم می آورد.

“

