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درخواست دموی آنالین یا حضوری

www.sepidarsystem.com/demo •  کدینگ پیش فرض تولیدی
•  ارتباط با  بارکدخوان و تعیین الگوی بارکد دو بعدی

•  نقل و انتقال کاالها بین انبارهای مختلف
•  دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان

•  چاپ چک و کلر بانک
•  تهیه ی مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب

•  تعیین روش پالک گذاری دارایی ها 
•  محاسبه ی استهالک دارایی ها با سرعت و دقت باال و قابل اتکا 

•  تهیه ی کارت دارایی و صورت خالصه عملکرد دارایی ها به تفکیک طبقه، گروه یا مرکز هزینه
•  محاسبه ی پورسانت فروشنده ها و تسویه حساب با آنان پس از صدور فاکتور فروش 

محصوالت
•  تهیه ی صورت حساب مشتریان و تامین کنندگان و اطالع رسانی مانده  حساب مشتریان از 

طریق پیامک، در دوره های زمانی مشخص
•  تهیه ی فایل خرید و فروش فصلی و اظهارنامه ی مالیات بر ارزش  افزوده مطابق 

آخرین فرمت مورد تایید دارایی 
•  تهیه ی فایل های قانونی دیسکت بیمه تامین اجتماعی و مالیات حقوق پرسنل

•  تهیه ی دیسکت پرداخت حقوق پرسنل و تسویه حساب کارمندان 
•  انجام عملیات ُپرحجم پایان سال مالی به شکل خودکار و ساده
•  استفاده از گزارش های روزانه و تجمیعی برای ثبت دفاتر قانونی

•  تهیه ی صورت های مالی مانند ترازنامه، سود و زیان

ساير امکانات

www.telegram.me/sepidar_systemgroup

https://www.linkedin.com/company/sepidar https://www.instagram.com/sepidar_systemgroup

www.facebook.com/sepidarsystem

https://twitter.com/sepidarsystem



سـپیدار همـکاران سیسـتم، مجموعـه ای از نرم افزارهـای مالـی اسـت کـه بـا بسـته های 
شـرکت های  هوشـمندانه ی  مدیریـت  بـرای  پیمانـکاری،  و  خدماتـی  تولیـدی،  بازرگانـی، 
متوسـط و کوچـک طراحـی شـده اسـت و متناسـب بـا نیازهای ایـن کسـب وکارها، کاربری 

بسـیار سـاده ای دارد. 
سـپیدار همـکاران سیسـتم، بـا سـرعت در انجـام عملیـات و سـهولت دسترسـی بـه 
اطالعـات، بـه شـما کمک می کنـد تا در زمـان تصمیم گیـری، گزارش هایی سـریع، دقیق 

و یکپارچـه اسـتخراج کنید. 

با سپیدار همکاران سیستم، 
هوشمندانه مدیریت کنید

•  آگاهی از انحراف مصرف مواد و محل ضایع شدن تولیدات؛ کاهش اتالف مواد اولیه
•  کنترل خروج مواد اولیه از انبار و ورود محصوالت به انبار محصول؛ افزایش کنترل داخلی
•  آگاهی دقیق از موجودی انبار مواد اولیه؛ برنامه ریزی دقیق خرید مواد اولیه برای تولید

•  پیش بینی تولید؛ انتخاب بهینه ترین روش استفاده از موجودی مواد اولیه
•  ثبت سربار و دستمزد برآوردی هر سفارش و محاسبه ی هزینه های مواد اولیه؛ 

محاسبه ی راحت بهای تمام شده ی هر محصول
•  تعیین حداقل و حداکثر موجودی برای هر کاال؛ شناسایی به موقع کاالهای نیازمند 

سفارش و مدیریت موجودی انبار
•  انبارگردانی و صدور تگ انبار؛ شناسایی کسری و اضافات انبار و کنترل موجودی

•  محاسبه ی بهای تمام شده ی مواد اولیه را برایتان ساده می کند.
•  با محاسبه ی دقیق بهای تمام شده ی کاالها، از اتالف منابع جلوگیری می کند. 

•  براساس برآورد دقیق هزینه های تولید، قیمت گذاری محصوالت را بهینه می کند و 
رقابت پذیری را نسبت به رقبا افزایش می دهد.

بسـته تولیدی سـپیدار با 7 سیسـتم حسـابداری، دریافت و پرداخت، تولید )سـفارش 
کار(، تامین کننـدگان و انبـار، مشـتریان و فـروش، دارایـی ثابـت و حقـوق و دسـتمزد، 
پاسـخ گوی شـرکت های تولیدی متوسـط و کوچک در صنایع مونتاژ و بسته بندی است.

بسته تولیدی سپيدار

چرا بسته تولیدی سپيدار؟

•  در تعیین فرمول ساخت، عالوه بر اجزای سازنده ی محصول، دستمزد و سربار 
برآوردی را مشخص کنید. 

•  با ثبت رسید خرید، ورود مواد اولیه به انبار را ثبت و وجه آن را پرداخت کنید.
•  با ثبت سفارش، درخواست تولید محصول به خط تولید را سفارش دهید.

•  با ثبت حواله خروج مصرف، مواد اولیه را وارد خط تولید کنید.
•  براساس قراردادهای ثبت شده ی پرسنل خط تولید، حقوق کارکنان را پرداخت و نرخ 

جذب دستمزد را محاسبه کنید.
•  نرخ جذب سربار را براساس هزینه های ثبت شده در مرکز هزینه ی تولید محاسبه 

کنید.
•  پس از تولید محصول، بهای تمام شده ی مواد مصرفی را محاسبه کنید.

•  با ثبت رسید تولید، کاالی ساخته شده را به انبار محصول منتقل کنید.
•  با گزارش های مروری، مقدار واقعی تولید، مصرف، ضایعات، انحراف از تولید و 

مصرف خود را مشاهده و میزان مصرف مواد را براساس سفارش کاال کنترل کنید.

تولیدی پیمانکاریبازرگانی خدماتی

حسابداری

دریافت و پرداخت

حقوق و دستمزد

دارایی ثابت

مشتریان و فروش

فروش خدماتی

تامین کنندگان و انبار بازرگانی

تامین کنندگان و انبار تولیدی

حسابداری پیمانکاری

تولید

بسته تولیدی
سپيدار به شما کمک می کند:

سپیدار همکاران سیستم


