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سايرامکانات
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• کدینگپیشفرضپیمانکاری
• اطالع رسانی از مبلغ صورت وضعیتهای ارسال شده یا تاییدشده برای مدیر پروژه از طریق پیامک
• تهیهی مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب
• چاپ چک و کلر بانک
• تهیهی گزارش آخرین وضعیت چکهای دریافتی و پرداختی
• دریافت و پرداخت از طریق چک ،حواله ،وجه نقد و دستگاه کارتخوان
• تعیین روش پالکگذاری داراییها
• محاسبهی استهالک داراییها با سرعت و دقت باال و قابل اتکا
• تهیهی کارت دارایی و صورت خالصه عمکرد داراییها به تفکیک طبقه ،گروه یا مرکز هزینه
•استفادهاز گزارشهای روزانه و تجمیعی برای ثبت دفاتر قانونی
• تکمیل اظهارنامهی مالیاتی با استفاده از گزارشهای تراز آزمایشی ،ترازنامه و صورت سود و زیان
• تهیهی فایلهای قانونی بیمهی تامیناجتماعی و مالیات حقوق پرسنل
• تهیهی دیسکت پرداخت حقوق پرسنل و تسویه حساب کارمندان
ُ
• انجام عملیات پرحجم پایان سال مالی بهشکل خودکار و ساده
•امکانارتباط یکپارچه با سیستم تردد پرسنل سپیدار (پایوفای)

مدیریت کارآمد
پروژهها و قراردادها
بسته نرمافزار پیمانکاری سپیدار

instagram.com/sepidarsystemofficial

linkedin.com/company/sepidarsystem

sepidarsystemofficial

twitter.com/sepidarsystem
sepidarsystem.com

بازرگانی
سپیدار همکاران سیستم
حسابداری
دریافت و پرداخت
حقوق و دستمزد
دارایی ثابت

خدماتی

تولیدی

پیمانکاری

پخش

با سپیدار همکاران سیستم،
هوشمندانه مدیریت کنید
سپیدار همکاران سیستم ،مجموعهای از نرمافزارهای مالی است که با بستههای بازرگانی،
تولیدی ،خدماتی و پیمانکاری ،برای مدیریت هوشمندانهی شرکتهای متوسط و کوچک
طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسبوکارها ،کاربری بسیار سادهای دارد.
سـپیدار همکاران سیسـتم ،با سـرعت در انجام عملیات و سـهولت دسترسـی به اطالعات،
بـه شـما کمـک میکنـد تـا در زمـان تصمیمگیـری ،گزارشهایـی سـریع ،دقیـق و یکپارچـه
اسـتخراج کنید.

چرا بسته پیمانکاری سپيدار؟
• بهسادگی صورت هزینه و صورت وضعیت هر قرارداد را ثبت و سند حسابداری آن را صادر کنید.
• پسازثبتصورتوضعیتهرقرارداد،محاسباتضرایبافزایندهوکاهندهبهطورخودکارانجامشود.
• در قراردادها دریافت مصالح از کارفرما را بهخوبی مدیریت کنید.
• با ثبت تسویه حساب به تفکیک هر قرارداد برای هر صورت وضعیت و صورت هزینه ،بهطور
منظم مطالبات و بدهی تسویه نشده را مدیریت کنید.
• خالصهای از تمام اطالعات مرتبط با یک قرارداد را در یک صفحه در اختیار داشته باشید.
• میزان سود و زیان هر پروژه و قرارداد را ببینید.

مشتریان و فروش
فروش خدماتی
تامین کنندگان و انبار بازرگانی
تامین کنندگان و انبار تولیدی
حسابداری پیمانکاری
زیرسیستم فروش پیشرفته
سفارشگیری
پخش

بسته پیمانکاری سپیدار
• کنترلتسویهحسابها؛ پیگیریراحتوسریعمطالباتتسویهنشدهیمرتبطباهرصورتوضعیت
• ثبت الحاقیه ،دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز؛ نگهداری دقیق
سابقهی تغییرات
• ثبت ضمانتنامهها به تفکیک هر قرارداد؛ مدیریت سادهتر ضمانتنامهها
• تعریف کارگاه و کنترل تنخواهگردان دفتر مرکزی و کارگاهها؛ سنجش انحرافات هزینهای و میزان
کارایی هر مدیر پروژه
• کنترل جزئیات هر یک از پروژهها بهشکل مجزا؛ تهیهی گزارش در دو سطح پروژه و قرارداد
• تعریف انواع هزینه و ارتباط آن با یک حساب معین در ثبت اسناد حسابداری؛ کنترل و پیگیری
راحت صورت هزینههای تسویه نشده و پرداختهای مرتبط با هر صورت هزینه
• ثبت عملیات مرتبط با چکهای دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافتها و پرداختها

بسته پیمانکاری
سپیدار به شما کمک میکند:
• به سادگی صورت هزینه و صورت وضعیت هر قرارداد را ثبت و سند حسابداری آن را صادر کنید.
• با محاسبه خودکار ضرایب قانونی هر قرارداد امکان تهیه خروجی های قانونی از جمله فایل
خرید و فروش فصلی برای شما تسهیل شود
• در صورت دریافت مصالح و پیش دریافت از کارفرما یا پرداخت مصالح و پیش پرداخت به
پیمانکاری جزء به خوبی آن را مدیریت کنید
• خالصه ای از تمام اطالعات مرتبط با یک قرارداد را در یک صفحه بدر اختیار داشته باشید
• میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی هر قرارداد را در هر لحظه مشاهده و کنترل کنید
• با محاسبه خودکار کسورات و اضافات قانونی و توافق شده هر قرارداد در صور ت وضعیت از
محاسبه دقیق مبلغ صورت وضعیت اطمینان داشته باشید.

