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سیستم دارائی ثابت
مديريت جابجاييهاي درون سازماني و برون سازماني صورت گرفته براي اموال و آگاهي از آخرين
وضعيت دارائيها ثابت ،با توجه به هزينهبر بودن ماهيت آنها از اهميت بسيار بااليي براي مديران
برخوردار ميباشد .همچنين باعنايت به اهميت محاسبات استهالك در ارائه گزارش به سازمانهاي
قانوني و با در نظر داشتن تغييرات قانون در محاسبات برخي از دارائيها ،دراختيار داشتن سيستمي
منعطف كه بتواند به صورت جامع پاسخگوي نيازهاي مذكور باشد داراي اهميت بسزايي است.

“

سيستم مديريت دارايي ثابت رايمون ،با در اختيار داشتن

ابزار قدرتمند تعريف الگو ثبت عمليات دارايي ،اين امكان را
در اختيار كاربران قرار ميدهد تا بتوانند تمامي فرايندهاي
صورت گرفته بر روي دارايي ،همچون جابهجايي بين مراكز
هزينه ،تغيير گروهبندي ،تغيير طبقات قانوني ،خروج دارايي
از سازمان ،نقل و انتقال موقت دارايي ،فروش و  ...را به

صورت كامل تحت پوشش خود قرار دهند و در نهايت
مديران ميتوانند گزارشات بسيار دقيقي از فرايندهاي طي
شده بر روي دارايي را مشاهده نمايند.

“

تعريف دايناميك مدلهاي پالكگذاري در سيستم رايمون ،اين
امكان را در اختيار مديران قرار ميدهد تا بتوانند مدلهاي مختلف
پالكگذاري را انجام دهند و همچنين شرايطي فراهم شده تا در

“

صورت نياز بتوانند مدلهاي قبلي را نيز تغيير داده و شيوه
پالكگذاري جديدي را حتي پس از استفاده چندين ساله از
سيستم ،در سازمان خود جاري نمايند.

“
امکانات
 امكان تعريف مدلهاي پالكگذاري متنوع (به تفكيك گروه قانوني ،طبقه قانوني،
گروه حسابداري ،محل استقرار ،گروهبندي اموال و  )...با قابليت تغيير مدل
پالكگذاري به صورت ساالنه
 امكان تعريف دارايي ثابت به صورت خريد مستقيم ،خريد از انبار ،ساخت و ....
 امكان تعريف گروههاي متنوع حسابداري اموال
 امكان تعريف انواع قوانين محاسبات استهالك بر اساس متدهاي قانوني محاسباتي
استهالك

 امكان ايجاد گروهبندي هاي متعدد جهت دستهبندي اموال به دلخواه مديران مالي
سازمان
 امكان تعيين محلهاي استقرار دارايي با قابلت تغيير و جابجايي دارايي
 امكان تعريف جمعدار
 امكان ارزيابي دقيق اموال در فرايند صورت برداري
 امكان ثبت اسناد عمليات دارايي مانند تعميرات اساسي ،گسترش و الحاق ،فروش،
اهدا ،خروج از سازمان ،خروج موقت دارايي ،برگشت دارايي ،اسقاط ،بال استفاده
نمودن و استفاده مجدد ،انتقال به سازمان ديگر،حذف دارايي ،نقل و انتقال مركز
هزينه ،نقل و انتقال جمع دار ،نقل و انتقال محل استقرار ،تغيير طبقه قانوني،
تجديد ارزيابي
 امكان تعريف الگوهاي متنوع ثبت سند عمليات دارايي
 امكان محاسبه استهالك دارايي به تفكيك دارايي ،طبقه قانوني ،مركز هزينه ،گروه
حسابداري ،گروه اموال و ...
 امكان تعريف مدلهاي متنوع و كامالً دايناميك صدور سند حسابداري براي
تمامي عملياتهاي صورت گرفته بر روي داريي
 امكان صدور سند حسابداري محاسبات استهالك به صورت ماهيانه
 امكان صدور سند حسابداري عمليات دارايي به تفكيك سند ،تجميعي و در
بازههاي زماني دلخواه

 امكان گزارشگيري از ليست اطالعات جدول تمامي فرمها

گزارشات

 ايجاد فيلتر پيش فرض جهت انجام جستجوي سريع ودريافت گزارشهاي

 گزارش جامع مرور دارايي

پر كاربرد در تمامي فرمها

 گزارش كارت دارايي

 امكان گزارشگيري با فرمتهاي متفاوت ( اكسل PDF ،Word ،و (...

 گزارش سابقه تغيير پالك دارايي

 امكان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارشساز

 گزارش خالصه عملكرد دارايي

رايمون

 گزارش خالصه عملياتهاي دارايي
 گزارش مبلغ استهالك به تفكيك طبقه قانوني
 گزارش مبلغ استهالك به تفكيك گروه قانوني
 گزارش مبلغ استهالك به تفكيك طبقه حسابداري
 گزارش مبلغ استهالك به تفكيك مراكز هزينه
 گزارش مبلغ استهالك به تفكيك گروه بندي اموال
 گزارش مبلغ استهالك به تفكيك محل استقرار

“

سيستم رايمون به صورت كامل ميتواند تمام نيازهاي محاسباتي،
عملياتي و گزارشگيري بر روي دارايي را با دقيقترين حالت ممكن
انجام دهد و آسودگي خيالي براي مديران فراهم نمايد.

“

گالری تصاویر

“

تحت وب بودن و ريسپانسيو بودن نرمافزار رايمون
امكان استفاده از نرمافزار را در هر وسيله و در هر

“

مكان فراهم ميآورد.

