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 سیستم حسابداری
 

  
 و سازمان یک مالی اطالعات بایگانی و ثبت تلخیص، بندی،طبقه فنون رگیریبکا علم حسابداری   

دوره مالی و نمودن ، بدین ترتیب که با ایجاد دباشمی موجود اطالعات از ایلحظه گیریگزارش

برداری است و کاربران از طریق افزار آماده بهرهبندی اطالعات، نرمکدینگ حسابداری و سطوح طبقه

سند خودکار  دیگر باعث صدورافزارهای که در نرم هاییعملیاتیا انجام  صدور سند حسابداری

 .ددازنپرمیویدادهای مالی به ثبت و ضبط ر شود،حسابداری می

 “ 

“ 

پیشرفته، باعث  سازموتور گزارشوجود گزارشات متعدد و    

شده است تا دیگر محدودیتی در تهیه و ساخت گزارشات 

مخصوص سازمان خود را نداشته باشید، همچنین رایمون با 

هایی همچون با ویژگی هامرور حساباتکا به ابزار قدرتمند 

کارایی و دقت باال، جامعیت، کاربر پسندی و استفاده آسان، 

الی را در رهگیری و تمامی نیازهای مدیران و پرسنل م

 ها به راحتی برآورده ساخته است.مدیریت حساب

 



 

 امکانات  
  سطحی ششقابلیت حسابداری 

 امکان ارتباط معین با خالف ماهیت طرف مقابل حسابداری 

 های مرتبطامکان ارتباط معین با سیستم 

 امکان تعریف شروع شماره عطف درسال مالی 

  امکان تعریف انواع اسناد حسابداری 

  تایید  ،موقت یادداشت، کلیه اسناد مالی در سطوح مختلف شاملتنظیم و نگهداری

 دائمو  شده

 های انبار، دارایی ثابت، فروش، حقوقصدور اسناد خودکار )سند اتومات( از سیستم 

 دستمزد و... و

  در سطح هدر و قلم اسنادامکان تعریف اطالعات تکمیلی سند 

  نزماامکان مدیریت نقدینگی سازمان در هر لحظه از 

 قابلیت باز یا بسته نمودن یک دوره مالی دلخواه 

 ،بصورت جامع هامرور و آنالیز حساب بررسی 

  ای و گروهیکپی، ادغام و درج اسناد بصورت تکی، دستهامکان 

  امکان دانلود و آپلود فایل اکسل سند حسابداری 

 امکان قطعی کردن اسناد 

 امکان تایید تکی  یا تجمیعی اسناد 

  صدور سند کلامکان 

 امکان صدور سند تعدیل ماهیت 

 امکان ثبت سند اختتامیه 

 امکان ثبت سند افتتاحیه 

 سازی و ترکیب اسناد مالیقابلیت مرتب 

 امکان جستجو پویا بر اساس تمامی عوامل اسناد مالی 

 تعریف اقالم صورتحساب سود و زیان 

 سیستم یا به صورت های سود و زیانی بصورت اتومات توسط امکان بستن حساب

 دستی توسط کاربر

 هاتطبیق اقالم سود و زیان با کدینگ حساب 

 های مالی قبلدستیابی آسان به اطالعات سال 



 گذاری اسنادامکان شماره 

 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 

  های پیش فرض سیستمعالوه بر تفضیلامکان تعریف انواع تفضیل 

 اشخاص 

 هاشرکت 

 پروژه 

 های بانکیحساب 

 مراکز هزینه 

 قرارداد فروش 

 عوامل حقوقی 

 اسنادی اعتبارات 

 قرارداد فروش خدمات 

 قرارداد خرید خدمات 

 کاال 

  اعتبارات داخلی 

 و تعریف انواع تفضیل با نوع سایر و به صورت نامحدود 

 

  

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

 آوریجمعو...  شده تمامبهای انبار، ،دارایی ثابت دستمزد،وحقوق فروش،

 را هنگامبه ای ولحظه مالی شاتگزارانواع ،اهداده تحلیل با سپس ،کندیم

 .ددهمی ارائه مختلف ابعاد در سازمان وضعیت از

های گیریتصمیم و تحلیل و تجزیه موجب سهولت و تسریع  این ویژگی  

عملیات پایان سال و صدور خودکار  درنهایت با اجرای همچنین ،شودمی مالی

، دوره مالی پایان و سند اختتامیه سود و زیان ،های موقتاسناد بستن حساب

 .شودبعد دنبال می مالی یافته و ادامه عملیات در سال

“ 

“ 



 گزرشات

 هاگزارش مرور حساب 

  های خالف ماهیتگزارش حساب 

  های راکد و فاقد گردشگزارش حساب 

  گزارش جامع تراز ساده 

  گزارش جامع دفاتر ساده 

  ای ساده ساالنهگزارش تراز مقایسه 

  گزارش تراز تجزیه سنی ساده 

 گزارش جامع تراز تحلیلی 

 گزارش جامع دفاتر تحلیلی 

 ای تحلیلی ساالنهگزارش تراز مقایسه 

 ای تحلیلی ماهانهگزارش تراز مقایسه 

 گزارش تراز تجزیه سنی تحلیلی 

 گزارش جامع دفتر روزنامه 

  و هشت ستونی گزارش ترازهای آزمایشی ) چهار ، شش ، هشت ستونی امکان تهیه

 ( به صورت مجزا و پیگیری تا سند حسابداریبا سند افتتاحیه

 هاگیری از لیست اطالعات جدول تمامی فرمامکان گزارش 

 های پر کاربرد ایجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوی سریع ودریافت گزارش

 هاتمامی فرمدر 

 اکسل، های متفاوتگیری با فرمتامکان گزارش ( Word،PDF  ... و( 

 ساز رایمونامکان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارش 

 

  



 گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افزار رایمون بودن نرم یوریسپانس تحت وب بودن و

افزار را در هر وسیله و در هر امکان استفاده از نرم

.مکان فراهم می آورد  

“ 
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