ساير امكانات سپيدار:
كدينگ پيشفرض پیمانکاری
اطالعرسـانی مانـدهحساب مشتريان از طريق پيـــامک ،در دورههای زمانی مشخص
تهيهی مغايرت بانكی خودكار برای هر حساب
چاپ چک و كلر بانک
تهيه گزارش آخرين وضعيت چکهای دريافتی و پرداختی
دريافت و پرداخت از طريق چک ،حواله ،وجه نقد و دستگاه كارتخوان
استفاده از گزارشهای روزانه و تجميعی برای ثبت دفاتر قانونی
تکمیـل اظهارنامـهی مالیاتـی بـا اسـتفاده از گزارشهـای تـراز آزمایشـی ،ترازنامـه و
صـورت سـود و زیان
انجام عمليات پرحجم پايان سال مالی بهشكل خودكار و ساده
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شرکـت سـپیدارسیسـتم آســیا
عضو گروه شرکتهای همکاران سیستم عرضهکننده انحصاري و
ارائه دهنده خدمات محصوالت سپيدار و دشت همكاران سيستم
دفتر مرکزی 81022000 :ـ 021
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بسته پیمانکاری سپيدار
«بسـته پیمانـکاری سـپیدار» افزونبـر سـادگی ،امـکان ثبـت ،طبقهبنـدی و گزارشدهـی
از صـورت هزینـه ،صـورت وضعیـت و تسـویه حسـابهای مربـوط به هر پـروژه را بـا دقت و
سـرعت بسـیار بـرای شـما فراهـم میکند؛ همچنین ابـزاری قدرتمند بـرای مدیریت مالی
همزمـان چنـد پـروژهی پیمانـکاری اسـت کـه امـکان محاسـبهی بهای تمام شـدهی هر
پـروژه و قـرارداد را در لحظـه فراهـم میکنـد.
این بسته با  3سیستم ،شامل حسابداری ،دریافت و پرداخت و پیمانکاری ،پاسخگوی
شرکتهای پیمانکاری کوچک و متوسط است.

چرا بسته پیمانکاری سپيدار؟
بـا امـکان کنتـرل تسـویه حسـابها ،مطالبـات تسـویه نشـدهی مرتبـط بـا هـر صـورت
وضعیـت را بهراحتـی پیگیـری میکنیـد.
با امکان ثبت الحاقیه ،دسـتور کار و صورت جلسـه برای هر قرارداد با توجه به سـقف
مجاز ،سابقه تغییرات را در سیستم نگه میدارید.
بـا امـکان ثبـت ضمانتنامههـا بـه تفکیـک هـر قـرارداد ،مدیریـت ضمانتنامههـا را
سـادهتر میکنیـد.
بـا امـکان تعریـف کارگاه و کنتـرل تنخواهگـردان دفتـر مرکـزی و کارگاههـا ،انحرافـات
هزینـهای و میـزان کارایـی هـر مدیـر پـروژه را میسـنجید.
بـا امـکان کنتـرل جزئیـات هـر یـک از پروژههـا بهشـکل مجـزا ،در دو سـطح پـروژه و
قـرارداد گـزارش تهیـه میکنیـد.
بـا امـکان تعریـف انـواع هزینـه و ارتبـاط آن بـا یـک حسـاب معیـن در ثبـت اسـناد
حسـابداری ،صـورت هزینههـای تسـویه نشـده و پرداختهـای مرتبـط بـا هـر صـورت
هزینـه را بهراحتـی کنتـرل و پیگیـری میکنیـد.
بـا امـکان ثبـت عملیـات مرتبـط بـا چکهـای دریافتـی و پرداختی ،تمـام دریافتها و
پرداختهـای خـود را مدیریـت میکنید.

بسته پیمانکاری سپيدار به شما كمك ميكند:
بهسـادگی صـورت هزینـه و صـورت وضعیـت هـر قرارداد را ثبت و سـند حسـابداری
آن را صـادر كنيد.
پـس از ثبـت صـورت وضعیـت هـر قـرارداد ،محاسـبات ضرائـب افزاینـده و کاهنـده
بهطـور خـودکار انجـامشـود.
در قراردادها دریافت مصالح از کارفرما را بهخوبی مدیریت کنید.
بـا ثبـت تسـویه حسـاب بـه تفکیـک هـر قـرارداد بـرای هـر صورت وضعیـت و صورت
هزینـه ،بهطـور منظـم مطالبـات و بدهـی تسـویه نشـده را مدیریـت کنید.
خالصـهای از تمـام اطالعـات مرتبـط بـا یـک قـرارداد را در یـک صفحـه در اختیـار
داشـته باشـید.
میزان سود و زیان هر پروژه و قرارداد را ببینید.

