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كدينگ پیش فرض پیمانکاری    

    اطالع رسـانی مانـده حساب مشتريان از طريق پیـــامک، در دوره  های زمانی مشخص 
   تهيه ی مغايرت بانکی خودكار برای هر حساب

كلر بانک    چاپ چک و 
گزارش آخرين وضعيت چک های دريافتی و پرداختی    تهيه 

كارت خوان    دريافت و پرداخت از طريق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه 
گزارش های روزانه و تجميعی برای ثبت دفاتر قانونی    استفاده از 

گزارش هـای تـراز آزمايشـی، ترازنامـه و      تکميـل اظهارنامـه ی مالياتـی بـا اسـتفاده از 
صـورت سـود و زيان

    انجام عمليات پرحجم پايان سال مالی به شکل خودكار و ساده

ساير امكانات سپيدار:



بسته پيمانکاری سپيدار

گزارش دهـی  »بسـته پیمانـکاری سـپیدار« افزون بـر سـادگی، امـکان ثبـت، طبقه بنـدی و 
از صـورت هزينـه، صـورت وضعيـت و تسـويه حسـاب های مربـوط به هر پـروژه را بـا دقت و 
سـرعت بسـيار بـرای شـما فراهـم می كند؛ هم چنين ابـزاری قدرتمند بـرای مديريت مالی 
كـه امـکان محاسـبه ی بهای تمام شـده ی هر  هم زمـان چنـد پـروژه ی پیمانـکاری اسـت 

پـروژه و قـرارداد را در لحظـه فراهـم می كنـد.
اين بسته با 3 سيستم، شامل حسابداری، دريافت و پرداخت و پیمانکاری، پاسخ گوی 

شركت های پیمانکاری كوچک و متوسط است.

چرا بسته پيمانکاری سپيدار؟

كنتـرل تسـويه حسـاب ها، مطالبـات تسـويه نشـده ی مرتبـط بـا هـر صـورت      بـا امـکان 
وضعيـت را به راحتـی پیگيـری می كنيـد.

كار و صورت جلسـه برای هر قرارداد با توجه به سـقف      با امکان ثبت الحاقيه، دسـتور 
مجاز، سابقه تغيیرات را در سيستم نگه می داريد. 

    بـا امـکان ثبـت ضمانت نامه هـا بـه تفکيـک هـر قـرارداد، مديريـت ضمانت نامه هـا را 
می كنيـد.   سـاده تر 

كارگاه هـا، انحرافـات  كنتـرل تنخواه گـردان دفتـر مركـزی و  كارگاه و      بـا امـکان تعريـف 
كارايـی هـر مديـر پـروژه را می سـنجيد. هزينـه ای و ميـزان 

كنتـرل جزئيـات هـر يـک از پروژه هـا به شـکل مجـزا، در دو سـطح پـروژه و      بـا امـکان 
گـزارش تهيـه می كنيـد. قـرارداد 

    بـا امـکان تعريـف انـواع هزينـه و ارتبـاط آن بـا يـک حسـاب معيـن در ثبـت اسـناد 
حسـابداری، صـورت هزينه هـای تسـويه نشـده و پرداخت هـای مرتبـط بـا هـر صـورت 

كنتـرل و پیگيـری می كنيـد. هزينـه را به راحتـی 
    بـا امـکان ثبـت عمليـات مرتبـط بـا چک هـای دريافتـی و پرداختی، تمـام دريافت ها و 

پرداخت هـای خـود را مديريـت می كنيد.

بسته پيمانکاری سپيدار به شما كمك مي كند:

    به سـادگی صـورت هزينـه و صـورت وضعيـت هـر قرارداد را ثبت و سـند حسـابداری 
كنيد. آن را صـادر 

كاهنـده      پـس از ثبـت صـورت وضعيـت هـر قـرارداد، محاسـبات ضرائـب افزاينـده و 
به طـور خـودكار انجـام  شـود.

كنيد. كارفرما را به خوبی مديريت      در قراردادها دريافت مصالح از 
    بـا ثبـت تسـويه حسـاب بـه تفکيـک هـر قـرارداد بـرای هـر صورت وضعيـت و صورت 

كنيد. هزينـه، به طـور منظـم  مطالبـات و بدهـی تسـويه نشـده را مديريـت 
    خالصـه ای از تمـام اطالعـات مرتبـط بـا يـک قـرارداد را در يـک صفحـه در اختيـار 

داشـته باشـيد.
    ميزان سود و زيان هر پروژه و قرارداد را ببينيد.


