
 ۹5 سيستم حسابداري برليان موجود درمجموعه امکانات 

  ) پايه مالي ) حسابداري غير حرفه اي ، دفتر چک ، ستون بندي گزارشات 

 ) پايه کااليي ) امکانات خريد و فروش در يک انبار  

 نامحدود(  انبار تفکيک عمليات ورود و خروج کاال در بيش از يک انبار ) تعداد 

 ن و تعداد ، طاقه و متر ، شاخه و کيلو ( دو واحد کاال ) کارت 

 مبلغي روي هر کاال تخفيف يا اضافات درصدي يا 

 پيگيري سريال عددي يا حرفي کاالها 

  يمابين انبارهاي کنترل سريال کاال در توليد و حواله 

 سقف فروش"يا  "روي هر کاال  مبلغيا  درصد"براساس  محاسبه پورسانت عوامل توزيع" 

 يد و تجزيه و محاسبات انباري مربوطه فرمول هاي تول 

  تسهيم هزينه ها و محاسبه قيمت تمام شده کاالها 

 تفکيک عمليات بر اساس پروژه ها 

 تفکيک عمليات بر اساس ارزهاي مختلف 

 ( ويرايش اطالعات اسناد مالي کااليي بدون خروج از گزارش در اکثر گزارشات ) ويرايش گزارشات 

 مشاهده کد کاربر در تمامي عمليات مالي کااليي و امکان فيلترکردن تمامي  ) ربران مختلفتفکيک عمليات بر اساس کا

 ( گزارشات بر اساس کد کاربر

  ايستگاه هاي شبکه طريق دسترسي به اطالعات از 

 اختالط اطالعات شعب در مرکز 

 اسناد( )صدور غير همزمان انتقال اطالعات به صورت اسناد رسمي به برليان وِيژه حسابداران 

 وعده تسويه روي هر کاال در هر فاکتور 

  طرف حساب هايا  کاالهاگروه بندي موضوعي 

  شناسنامه فرش دستي 

  قيمت تمام شده فرش دستي 

 خريد و فروش طال و جواهر ، کارگاه هاي طالسازي و نصب جواهر روي طال 

 کنترل ريز اجناس بسته بندي شدهpacking list) ) 

 هامايشگاه تصويري کاالن 

 صدور بيجک باربري 

 ثبت اتومايتک اشانتيون 

 ان پوزهاي فروش)صدور فاکتور در محل مشتري توسط ويزيتور(امک 

 )... امکانات تلفني)شناسايي مخاطب ، شماره گيري آسان و 

 ارسال  کمامکان ارسال پيا(sms )به طرف حسابها به صورت تکي يا گروهي 

 بها و کاالهااضافه کردن بانک اطالعاتي تصاوير طرف حسا 

 کنترل سابقه تغييرات( تاريخچه ويرايش اسناد( 



 امکان ثبت سفارش توسط دستگاه هاي اندرويدي 

 ( امکان ارائه رابط کاري)به زبان غير از فارسي منوها 

 ت ارتباط با مشتريان ريديکنترل و مcrm 

  (اعالم هزينه و ثبت مراحل تعمير کاال –امکان تعميرگاه )پذيرش کاالي تعميري 

 )... امکان صدور فاکتور با مانيتورهاي لمسي )مناسب براي رستوران ، فست فود و 

 )امکان مشاهده اطالعات تحت وب )بدون محدوديت زمان و مکان از طريق اينترنت 

 

 



 (مالی) پايه ۹5 برليان امکانات سيستم حسابداري 

 فروشگاهی ۹5 پنجره اسامی طرف حسابها

  افتتاحيه رازت التين يا هر دو و وارد کردن( به صورت فارسي يا حرف۳0)عرفي اسامي طرف حساب ها م

 

* * 

      رقمي براي هر طرف حساب ۱0امکان تعريف کد 

 
* - 

 دصول و اسناد پرداختني( تعداکنترل موجودي حساب ، درجريان وتعريف حساب هاي جاري )

             نامحدود

 

* * 

 مشخصاتعريف اسامي جديد ودرج درشهرستان هاي موجود يا تا وامکان استفاده ازاسامي بانک ه

         هاچک

 

* * 

                      تي،کارتامکان طبقه بندي عمليات حساب هاي جاري براساس چک ،فيش،حواله،ساير،برگشتي،اينترن

 
* * 

                                                            تعريف حساب اسناد دريافتني و کنترل گردش چک ها و دفتر چک

 

 يک حساب نامحدود

                                                                  درج شماره سريال اسناد دريافتني به صورت اتوماتيک يا دستي

 

 فقط اتوماتيک هر دو

                                                                             ..... تعريف حسابهاي درآمد ، هزينه ، اموال ، سرمايه و

 
* * 

                              برامکان طبقه بندي حساب ها بر اساس ماهيت هاي از پيش تعريف شده يا تعريف توسط کار

 
* * 

   گزارشات رقمي و فيلترينگ در ۱0امکان گروه بندي طرف حساب ها بر اساس کد 

 
* * 

                           حرفي براي هر طرف حساب و استفاده در گزاراشات ۶0حرفي يا  ۳0مکان تعريف نام گزارشي ا

 

 حرف ۳0فقط  هر دو

  گزارش ليست اسامي طرف حسابها با فيلدهاي مربوطه 

 
* * 

     ادامکان مشاهده يا عدم مشاهده مانده هر طرف حساب هنگام صدور اسن

 
* * 

       هامکان محدوديت نوع مانده حساب براي هر طرف حساب و جلوگيري از ثبت هاي اشتبا

 
* * 



 تلفن و پست الکترونيککد ملي ،مکان تعريف سه خط آدرس ، نام مسئول ، کد اقتصادي ، ا

 
* * 

 مشخص کردن اعتبار نسيه و چکي براي هر طرف حساب

 
* - 

 حساب ها روي پاکتگزارش چاپ مشخصات طرف 

 
* * 

 در نام جهت تغيير رنگ طرف حساب هنگام انتخاب نام در صدور اسناد &&امکان درج دو حرف 

 
* * 

 کنترل اعتبار طرف حساب ها به صورت نسيه و چکي و کنترل فروش به طرف حساب هاي فاقد اعتبار

 
* - 

 ت محاسبه اعتبار چکيامکان تعيين ارزش چک هاي سررسيد نشده و يا وصول شده به جه

 
* - 

 امکان مشاهده مشخصات طرف حساب ها به صورت فرم جدولي و يا هر طرف حساب در يک صفحه

 
* * 

 .تيک در صورت تغيير نام ، نام گزارشي تغيير پيدا نکند

 
* * 

 پنجره انتخاب طرف حساب ها هنگام صدور اسناد

 

 فروشگاهی ۹5

 بر اساس نام يا کد انتخاب طرف حساب هنگام صدور اسناد

 
 فقط نام هر دو

 امکان معرفي اسامي جديد هنگام صدور اسناد فقط با يک کليد

 
* * 

 امکان جستجوي اسامي به صورت پيشرفته ) چند کلمه از درون نام ( و يا عادي )جستجو از اول اسم(

 
* * 

 امکان مشاهده کليه مشخصات طرف حساب ها هنگام صدور فاکتور

 
* * 

 ن مشاهده مانده نهايي و مانده اعتبار نسيه هر طرف حسابامکا

 
فقط مانده  هر دو

 نهایی

 امکان مشاهده سررسيد بدهي طرف حساب بر اساس روش عرف بازار

 
* - 

 امکان مشاهده سابقه هر طرف حساب ) خالصه عملکرد(

 
* * 



 عملکرد مالي آخر هر طرف حساب ۷امکان مشاهده 

 
* - 

 نده چک هاي پاس نشده هر طرف حساب و مانده نهايي ويامکان مشاهده ما

 
* - 

 امکان نمايش سود هر طرف حساب                                                                                                  

 
* - 

                                                      امکان جستجو براساس نام و نام گزارشي و نام مسئول                      

 
* * 

 (پنجره حساب کتاب روزانه ) دفتر روزنامه
 

 فروشگاهی ۹5

 امکان ويرايش ، حذف و ثبت عمليات مالي و چکي هر روز در يک جدول

 
* * 

 امکان احضار عمليات روزهاي مختلف به سهولت کامل

 
* * 

 ت و پرداخت در يک خط و درگيري طرف هاي بدهکار و بستانکار با همثبت هر عملکرد مالي درياف

 
* * 

 (                                                            امکان ثبت مرکب عمليات ) عدم درگيري بدهکار و بستانکار با هم

 
* - 

 امکان چاپ ريز حساب کتاب در هر روز با اعمال فيلترهاي متنوع

 
* * 

 امکان صدور رسيدهاي نقدي و چکي دريافت و پرداخت و تيک اتوماتيک عمليات بعد از صدور رسيد

 
* * 

 امکان کپي ، برداشت و برگردان عمليات مالي مابين روزهاي مختلف

 
* * 

هاي ار و يا بستانکار وگروهي ازطرفيک طرف بدهکامکان صدوراسناددسته جمعي با تعريف مبلغ و

 درگير

 

* - 

 کان درج شماره فاکتورهاي مورد تسويه هر عملکرد                                                                                ام

 
* * 

 امکان مشخص کردن تاريخ تسويه هر عملکرد  

 
* * 

 ريز عمليات چکی پنجره ويرايش

 

 فروشگاهی ۹5



 ليات،بانک صادره،شعبه،شماره حساب،نام شهرستان و براتويرايش مبلغ،شماره،تاريخ سررسيد،نوع عم

 
* * 

 امکان کپي ، برداشت و برگردان مشخصات چک ها

 
* * 

 امکان تکرار آخرين رکورد با شماره متوالي چک در اسناد پرداختني

 
* * 

 امکان چاپ اطالعات روي برگه چک در اسناد پرداختني 

 
* * 

 در ريز هر عملکرد مالي امکان محاسبه راس چک هاي موجود

 
* * 

 محاسبه راسيري وگ ي مختلف چکي به ماشين راسهاارسال مشخصات چکهاي درج شده درپنجره

 
* * 

 امکان جستجوي پيشرفته در جدول ريز چک ها

 
* * 

 ..(  .امکان تعيين نوع پيش فرض واريز )چک ، فيش،حواله ، کارت و 

 
* * 

 تنی(پنجره واگذاري چک ) اسناد درياف
 

 فروشگاهی ۹5

 امکان انتخاب چک از طرق شماره ، سريال يا مبلغ چک

 
* * 

 ثبت اتوماتيک عملکرد مالي چک هاي واگذار شده در حساب کتاب روزانه

 
* * 

 محاسبه اتوماتيک راس چک هاي واگذار شده

 
* * 

 حاسبه راس کليه چک هاي موجود در دفتر اسنادم

 
* * 

 * * ت براي چک هاي واگذارشدهامکان تعيين شماره برا

 امکان تعيين محل مکان نما هنگام ورود به پنجره واگذاري چک )شماره ، سريال يا مبلغ چک(

 
* - 

 ) کار با حساب هاي جاري( پنجره اعالم وضعيت چک ها

 

 فروشگاهی ۹5



وصول شده و پنجره)درجريان وصول،پرداختني ، يکهده کليه عمليات هرحساب جاري درمشا

 برگشتي(
 

* * 

 امکان تعيين وضعيت هر چک شامل در جريان وصول ، وصول شده ، برگشتي

 
* * 

 امکان استفاده از فيلترهاي تاريخ ، بدهکار بستانکار و وضعيت چک ها جهت سهولت در کار

 
* * 

 جستجوي هر چک بر اساس شماره ، مبلغ يا شماره برات

 
* * 

 دلخواهيان وصول هنگام شروع کارنرم افزار با تعيين تعدادروزاي در جرهامکان وصولي اتوماتيک چک

 سررسيد  از
* - 

امکان پاس کردن اتوماتيک چک هاي پرداختني هنگام شروع کار نرم افزار با تعيين تعداد روز دلخواه 

 ازسررسيد

* - 

 امکان وصولي يا پاس کردن چک هاي شهرستان بعد از تعداد روز تعيين شده

 
* - 

و يا اسناد دريافتني يا  ءثبت مالي اتوماتيک عودت چک هاي برگشتي به طرف حساب مبداکان ام
 اسناد برگشتي

فقط طرف  هر سه

  اءحساب مبد

 پنجره سابقه يک چک

 

 فروشگاهی ۹5

، شماره مکان مشاهده تمام عملکردهاي ثبت شده در مورد يک چک با وارد کردن شماره ، سريال ا
 و يا شماره برات حساب

 

* * 

 امکان مشاهده تمام عملکردهاي ثبت شده در مورد يک چک از دوره مالي قبل

 
* - 

 مکان ثبت مشخصات چک در سابقه چک هاي برگشتي به صورت اتوماتيکا

 
* * 

 به طرف حساب واگذار شده به اشخاص ديگر کان ثبت مالي اتوماتيک عودت چک هاي برگشتي ام

 ناد برگشتيمبدا و يا اسناد دريافتني يا اس

 

* - 

 امکانات عمومی

 

 فروشگاهی ۹5

مکان مشاهده سابقه يک طرف حساب )جمع تعداد هر نوع سند کااليي ، وضعيت مالي و چکي طرف ا

 ( حساب

* * 



 پنجره ابطال چک ها )امکان نگهداري مشخصات چک هاي ابطال شده(

 
* * 

 يني صادره (پنجره چک هاي تضميني )امکان نگهداري مشخصات چک هاي تضم

 
* * 

 امکان تيک عمليات طرف حساب ها از روي صورت حساب ، به صورت دسته جمعي و گروهي

 
* - 

امکان تيک زدن هر سند مالي بازرگاني براي جلوگيري از ويرايش مجدد و يا کنترل صورت حساب با 

 هاطرف حساب

* - 

 مکان تعيين وعده تسويه براي هر سند مالي بازرگانيا

 
* - 

 امکان مشاهده تاريخچه کار روي عملکرد مالي بازرگاني مورد نظر توسط کاربران

 
* - 

امکان الصاق تصوير براي هر طرف حساب ، کاال و يا سند مالي بازرگاني و مشاهده آن هنگام صدور 

 اسناد

* * 

 ينامکان يادداشت مطالب به صورت نامحدود براي هر طرف حساب ، کاال و اسناد مالي بازرگا
 

 فقط یک و دو همه

 ها                                                                 مکان مرتب کردن جداول اطالعاتي بر اساس تک تک ستون ا

 
* * 

 امکان جستجوي پيشرفته در جداول اطالعاتي

 
* * 

 امکان مشاهده کد يگانه صادر شده براي هر سند مالي بازرگاني

 
* - 

 فروشگاهی ۹5 ي سرويسهامنو

سرويس پشتيباني اطالعات روي سه مخزن موقت، اتوماتيک هنگام خروج از نرم افزار و مخزن قابل 

 حمل فلش

* * 

 * * سرويس برگردان اطالعات از مخزن دلخواه

 * * سرويس بازسازي اطالعات در صورت نياز

 * * امکان تغيير رمز اصلي نرم افزار



 کاربر( با رمز هاي جديد و تعريف حقوق دسترسي به امکانات ٩٩ران جديد )تا امکان تعريف کارب

 
* * 

 * * امکان تعريف کاربري که فقط قادر به مشاهده اطالعات باشد

 * * امکان حذف دسته جمعي اطالعات به صورت هاي مختلف

 * *                                                        و کاالها                        امکان حذف اطالعات به غير از طرف حسابها

 * * امکان تشکيل دوره هاي مالي مختلف و نگهداري اطالعات شرکت هاي مختلف

 * * بستن دوره مالي توسط نرم افزار به صورت اتوماتيک با تنظيمات مربوطه

 - * سرويس تيک کليه عمليات با محدوده زماني و نوع عمليات

 * * ثبت ، ويرايش و نگهداري سابقه برگشتي چک هاي طرف حساب ها جهت اطالع رساني

 * * امکان مشاهده پرونده رسيدهاي نقدي و چکي صادره

 * * جدول رهگيري فعاليتهاي ثبت شده توسط کاربران

 - * (    انبار گرداني و صدور اسناد اصالحي بعد از شمارش انبارها)پايه کااليي

 فروشگاهی ۹5 ات عمومیتنظيم

 - * مکان تعيين تاريخ شروع و پايان دوره مالي جهت جلوگيري از ورود اطالعات در خارج از اين بازها

 * * امکان تعيين نام واحد پول

 * * امکان جلوگيري از شروع به کار نرم افزار در صورت عدم حضور قفل سخت افزاري

گيري اتوماتيک روي مخزن قابل  و تعيين زمان جهت پيشتيان مکان تعيين مسير پشتيبان قابل حملا

 حمل

* * 



 * * امکان تعيين تعداد ارقام اعشاري جهت موجودي کاال و ارقام مالي )مبالغ و مقادير(

 - * امکان جلوگيري از ورود عمليات قبل از تاريخ تيک کليه عمليات

 - * زامکان هشدار هنگام ثبت در تاريخي غير از تاريخ امرو

 - * مکان چاپ شرح هاي اضافه وارد شده در گزارشات صورت حسابيا

 * * امکان تعيين سال مالي قبلي جهت استفاده از اطالعات مربوطه در گزارشات

 فروشگاهی ۹5 نجره خريد و فروش اقساطیپ

 - * امکان ثبت و نگهداري وعده هاي دريافت و پرداخت مالي بدون تاثير در بيالن هاي مالي

 مربوطهبا امکان طرف حساب امکان اعالم وصولي براي هر قسط و ثبت اتوماتيک مالي 

 
* - 

 گزارش وضعيت وعده هاي دريافت و پرداخت و خالصه وضعيت اقساط مشتريان

 
* - 

 فروشگاهی ۹5 امکانات متفرقه

 * * امکان احضار ماشين حساب ويندوز

 اس گيري مبالغ مختلفامکان استفاده ازماشين راس گيري جهت ر

 

* * 

 * * امکان استفاده از دفترچه تلفن 

 * * امکان استفاده از دفترچه يادآوري

 (کااليی) پايه  ۹5مجموعه امکانات سيستم حسابداري برليان 
 

 فروشگاهی ۹5 )+ امکانات پايه مالی( پنجره اسامی طرف حسابها



 - * ارزش افزوده براي هر طرف حساب به صورت مجزاامکان تعيين محاسبه يا عدم محاسبه ماليات بر

 - * امکان تعيين وعده تسويه به روز به صورت پيش فرض براي هر طرف حساب جهت صدور فاکتورها

 * * امکان درج مانده قبلي هنگام چاپ فاکتور)قابل تعيين براي هر طرف حساب(

 * * طرف حساببراي هر  ۶تا  ۱امکان تعيين سطح قيمت فروش کاالها از 

 فروشگاهی ۹5 )+ امکانات پايه مالی( پنجره انتخاب طرف حسابها هنگام صدور اسناد

 - * امکان مشاهده سررسيد بدهي طرف حساب براساس روش عرف بازار

 - * امکان مشاهده سود حاصله از فاکتور هاي فروش به هر طرف حساب

 فروشگاهی ۹5 پنجره اسامی کاالها

يا هردو و وارد کردن موجودي اوليه و قيمت  يا التين فارسيحرف( به صورت  50کاالها )معرفي اسامي 

                                                                       مربوطه

* * 

                                                                                                        حرف(به صورت فارسي يا التين يا هردو )مناسب براي کد کاال( ۳0)امکان تعريف کد کاال 

 
* * 

امکان طبقه بندي کاالها براساس انواع تجاري ، خدماتي ، هزينه اي، مصرفي ، متروکه ، اماني ، 

                 تعميري                                                                    
* * 

 * * و فيلترينگ در گزارشات                                                                                رقمي  ۱0براساس کد امکان گروه بندي کاالها 

 * * امکان تعريف واحد سنجش براي هر کاال جهت درج در فاکتورها

 * * راي هرکاال و استفاده در گزارشات                                                              نام گزارشي ب 2امکان تعريف 

 * * ن مشاهده يا عدم مشاهده مانده هر کاال در پنجره انتخاب کاال هنگام صدور فاکتوراامک

 * * هنگام صدور فاکتوردر نام کاال جهت تغيير رنک نام کاال هنگام انتخاب نام  &&امکان درج دو حرف 



 * * در يک صفحهکاال به صورت فرم جدولي و يا هر  کاالهاامکان مشاهده مشخصات 

طوح قيمت فروش به صورت نا محدود براي هر کاال جهت پيش فرض س تعريف قيمت خريد وامکان 

                                                           هنگام ثبت فاکتور

 سطح 6فقط  حدودنام

 - *      امکان تعريف تاريخ انقضا براي هر کاال                                                                                         

 * * امکان تعريف ماليات و عوارض به صورت پيش فرض براي هر کاال يا تمامي کاالها به صورت يکجا

 * * ا عدم مشاهده مانده کاالها هنگام صدور اسنادامکان مشاهده ي

 * * امکان تعريف نقطه سفارش حداقل يا حداکثر براي هر کاال                                                                   

 - *                                                                                           سطوح قيمت فروش کاالها از روي خريدهاي قبلي با امکانات متنوعامکان محاسبه اتوماتيک 

 * *       امکان چاپ ليبل بارکد براي کاالها                                                                                             

 - *                                 جهت محاسبه وزن فاکتور                                   امکان تعريف وزن براي هر کاال

 * * امکان ياد داشت مطالب به صورت نامحدود براي هر کاال

 * * چاپ ليست کاالها با فيلدهاي مربوطه

 - * الهاامکان تعيين برگه فروش اقساطي براي هر کاال و چاپ برگه و الصاق روي کا

 * *                                                                    ن تعريف چند بارکد براي يک کاالامکا

 

 - * امکان برداشت نام و مشخصات کاالها از فايل اکسل   

 فروشگاهی ۹5 پنجره انتخاب کاالها هنگام صدور اسناد

 * * س نام يا کدانتخاب کاال هنگام صدور اسناد براسا



 * * امکان معرفي اسامي جديد هنگام صدور اسناد فقط با يک کليد

 * * امکان جستجوي به اسامي به صورت پيشرفته)چند کلمه از درون نام(و يا عادي)جستجو از اول اسم(

 * * امکان مشاهده کليه مشخصات کاالها هنگام صدور فاکتور

 * * امکان مشاهده مانده نهايي هر کاال

 * * امکان مشاهده قيمت فروش 

 * * فروش کلي ۷خريد و آخرين  ۷امکان مشاهده آخرين 

 * * خريد و فروش به طرف حساب صدور فاکتور ۷امکان مشاهده آخرين 

 فروشگاهی ۹5 امکانات پايه مالی( پنجره حساب کتاب روزانه )+

 - * فت بدهي از مشتريان نسيهامکان تعيين شماره فاکتورهاي تسويه شده به هنگام دريا

 فروشگاهی ۹5 )فاکتورهاي خريد و فروش( پنجره ورود و خروج کاال

 * * ثبت ، ويرايش و حذف کليه اسناد در يک جدول

 * * ک شماره اسناديصدور اتوماتامکان 

 - * امکان درج توضيح اضافي براي هر سند

 * * تعيين ستون پيش فرض دلخواهامکان مرتب کردن جدول براساس هر ستون دلخواه و 

همه به جز  همه انواع فاکتور ،حواله ، مرجوعي ، اماني ، سفارش ، فاکتور مالي طبقه بندي اسناد براساس

 فاکتور مالی
 * *    امکان مشخص کردن درصد ارزش افزوده براي هر کاال                                                                       



فقط یک  * امکان درج يک يا چند اضافه ميشود و تخفيف به صورت درصد يا مبلغي براي کل فاکتور

اضافه و 

 تخفیف
 - * امکان تعيين پيش فرض براي تخفيفات و اضافه شونده ها

 امکان درج تسويه فاکتوري به صورت نقدي ، چکي ، حواله / کارت ، مخلوط

 
* * 

 - * ت فاکتور خريد و فروش از فايل اکسل                                                                   امکان برداشت اطالعا

 - * امکان درج دو شماره براي يک فاکتور جهت پيگيري سفارشات                                                                

 - * د يا فروش به هر طرف حساب                                                            امکان پيشنهاد آخرين قيمت خري

 * * امکان تسويه نقدي اتوماتيک فاکتور با حساب از قبل تعيين شده توسط کاربر

 - * امکان فيلتر گذاري در جدول جهت محدود کردن ليست اسناد براساس فيلترهاي دلخواه براي کاربران

 - *     امکان تعيين وعده تسويه براي هر فاکتور                                                                                        

 * * چاپ ليست اسناد با اعمال فيلتر هاي مختلف

 * * چاپ ليبل بارکد به تعداد کاالهاي فاکتور خريد و فروش

 * * حواله انبار                                                                                                    امکان چاپ فاکتور و 

 - * يا قبض انبارهافاکتور ها گروهي از امکان پرينت دسته جمعي 

 - * امکان کپي فاکتورها)ريز اسناد کااليي(

 * * امکان خواندن وزن از ترازوي پند 

 * * ريال۱000غ کمتر از لغ قابل تسويه فاکتور براي  مبالامکان رند کردن اتوماتيک مب



 * * حرفي براي هر قلم کاال در ريز فاکتور 50امکان درج توضيح 

 * * امکان درج نام و موبايل براي طرف حساب فروش نقدي فوري                                                              

 - *                                                                                                 هر فاکتور فروش براساس روش دلخواه)ميانگين ،فايفو ، اليفو(امکان محاسبه سود فاکتور

 - * امکان محاسبه سود فاکتوري هر کاربر 

 - * روش اقساطي جهت قسط بنديفامکان ارسال فاکتور به دفترچه 

 * * بر اساس نام يا کد فاکتورهنگام صدور کاال انتخاب 

 * * فقط با يک کليد فاکتور جديد هنگام صدور  کاالي امکان معرفي 

 به صورت پيشرفته ) چند کلمه از درون نام ( و يا عادي )جستجو از اول اسم( کاالهاامکان جستجوي 

 
* * 

 ها هنگام صدور فاکتورکااليه مشخصات امکان مشاهده کل

 
* * 

    امکان مشاهده مانده وقيمت فروش هر کاال                                                                                        

 
* * 

                                            خريد و فروش هر کاال                                        ۷امکان مشاهده آخرين  

 
* * 

 امکان خواندن وزن وکد کاال از ترازوي ديجيتالي    

 
* * 

 - * امکان تيک زدن اتوماتيک سند بعد از چاپ فاکتور و قبض انبار

 * * امکان جلوگيري از فروش در صورت نبود موجودي

 - * امکان جلوگيري از صدور سند با شماره تکراري

 * * امکان درج طول ، عرض و ارتفاع براي هر کاال و محاسبه سطح يا حجم و درج در تعداد فاکتور



 - * و کنترل محتويات آن در صورت امکان ماتيکامکان صدور فاکتورهاي مرجوعي به صورت اتو

 * * اامکان تعيين اولويت در محاسبه تخفيف يا اضافه شونده در محاسبه مانده نهايي فاکتوره

 - * امکان هشدار در صورت نبود موجودي با احتساب پيش فاکتورها

 * * امکان پيشنهاد کل موجودي کاالها هنگام صدور فاکتور فروش

 * * امکان فعال کردن امکانات بارکد )ثبت تکي کاالها و تجميع کاالهاي مشابه در فاکتورها(

 * * قيمت خريد امکان فعال کردن هشدار در صورت فروش زير آخرين

امکان فعال کردن ستون ماليات برارزش افزوده و اعمال محاسبات مربوطه و ارائه گزارشات مربوطه و 

 گزارش فصلي خريد و فروش  ماليات و تهيه فايل الکترونيکي
* * 

 * * امکان ارائه فاکتور خاص مورد تاييد وزارت دارايي

 - * پيش فاکتور هاامکان ارائه شماره سري خاص جداگانه براي 

 - * امکان بستن تعيين قيمت فروش براي کاربران

 - * امکان بستن درج کاالي تکراري در يک فاکتور

امکان تعيين پيشنهاد قيمت فروش کاال از روي آخرين قيمت فروش به همان طرف حساب فاکتور 

 فروش
* - 

 * * و قبض انبارهاامکان طراحي مدل هاي مختلف براي فاکتور ها،پيش فاکتورها 

امکان صدور فاکتور مالي و ارسال جنس طي حواله هاي مختلف و محاسبه اجناس مانده به صورت 

 اتوماتيک
* - 

 - * امکان صدور اتوماتيک فاکتور مالي از روي پيش فاکتور

 در پايه مالی درخت گزارشات اصلی نرم افزار

 

 فروشگاهی ۹5



 ا فيلترهاي ويژه يک حساب با حساب ديگر ، صورت حساب مالي يک طرف حساب ) ب

 گردش ، با ريز جزئيات چکي يا فقط مالي ،  -بعد از صفر ، کامل  -همه 

 (محاسبه راس بدهي ميانگين يا عرف بازار ، چاپ نام طرف درگير ، درج جداگانه ماليات ارزش افزوده

همه 

 موارد

همه به جز 

 راس بدهی

 - * صورت حساب وضعيت ريز چک هاي يک طرف حساب

 * * ريز عمليات بانک ها

 * * مانده حساب کليه بانک ها

 * * اسناد پرداختني و در جريان وصول کليه بانک ها

 * * وضعيت چکهاي دريافتي از طرف حسابها

 * * چکهاي برگشتي طرف حسابها

 * * ، ليست هزينه ها و....( گزارش مانده حسابها ) بدهکاران ، بستانکاران

 * * گزارش مانده حساب تفصيلي                                                                                                  

 * * بيالن مالي ، تراز نامه دوره عملکرد و صورت سود وزيان

 * * آناليز نقدينگي

 * * نمودارهاي ماهيانه

 دفاتر مالي روزانه و کل و معين 

 
* * 

فقط اسناد  * اقساط امروز( روز بعد ، ۱0گزارشات شروع کار ) اسناد پرداختني و آناليز نقدينگي 

 پرداختنی

 )+ گزارشات پايه مالی( در پايه کااليی درخت گزارشات اصلی نرم افزار

 

 فروشگاهی ۹5

 يک طرف حساب کااليي صورت حساب مالي

 
* * 



 ورت عملکرد چکي با يک طرف حساب)با ريز چکي و فاکتوري يا بدون آن(                                      ص

 
* - 

 گزارش بده بستان کااليي با يک طرف حساب                                                                           

 
* - 

                                                                                           بررسي پرونده ورود و خروج کاال 

 
* * 

 مقايسه ورود و خروج کاالها                                                                                                

 
* * 

 ها                                                                                 مقايسه خريد و فروش  از طرف حساب

 
* * 

 خريد و فروش                                                   )روزانه ،هفتگي ، ماهانه ، ساالنه(بيالن مقايسه اي زماني 

 
* * 

                                                                          ريز تخفيفات سندي ورود و فروش کاال         

 
* * 

 * * گزارش فصلي خريد و فروش  ماليات و تهيه فايل الکترونيکي

      تابلوي قيمت کاالها                                                                                                   

 
* * 

 - * گزارش تسويه حساب ويژه اماني فروشان

 گزارش موجودي عددي کاالها                                                                                           

 
* * 

 ),fifo ,lifoبه روش هاي ميانگين و موزون(گزارش موجودي ريالي کاالها

 
* * 

 کاالو تفصيلي  سادهکاردکس 

 
* * 

 ليست نقطه سفارش کاال                                                                                 

 
* * 

 وضعيت تاريخ انقضا کاالها                                                                                                 

 
* - 

 پيگيري سفارشات فروش يا خريد                                                                                       

 
* - 



 

 امکانات عمومی نرم افزارهاي برليان

 اامکان مرتب کردن اطالعات جداول بر اساس تک تک ستون ه 

 در اکثر جداول اطالعاتي ) در کل جدول و يا هر ستون ، به جلو يا عقب ، شروع از اول يا از خط  امکان جستجوي پيشرفته

 (مثل ، استفاده از کلمات وارد شده قبلي آخر، ، اول مکان نما ، کلمه در درون،

 امکان تعيين عرض ستون ها در جداول اطالعاتي 

 براي دوصفر و + براي  -داکننده سه رقم حين تايپ و استفاده از کليد فعال بودن تحليل گر اعداد برليان در فيلدهاي عددي ) ج

 (سه صفر در قسمت پد عددي صفحه کليد

 

5۹امکان ) کد انبار نامحدود( سيستم حسابداري برليان   

 امکان تعريف تعداد نامحدود انبار فيزيکي يا مجازي 

 تعريف آدرس و تلفن براي هر انبار جهت درج در قبض انبار 

 تعيين نقطه سفارش حداقل و حداکثر براي هر کاال در هر انبار امکان 

 تفکيک موجودي اوليه کاالها ) تراز افتتاحيه ( در انبارهاي تعريف شده 

 امکان تعريف انبار خاص درگير با يک طرف حساب جهت ارائه امکانات خاص 

 کتور به صورت جداگانه يا جدوليامکان مشاهده موجودي تک تک انبارها و موجودي کل انبارها هنگام صدور فا 

 اضافه شدن ستون انبار به تمامي اسناد کااليي جهت تفکيک ورود و خروج کاال در انبارها 

 * * گزارش ريالي انبار               

 * * سود ناخالص خريد و فروش کاالها)ساده و تفصيلي(

 * * ريز تخفيفت سندي خريد و فروش کاالها

 - * هاي ماهيانهنمودار

 - * گزارشات شورع کار )فاکتورهاي تسويه امروز(

 - * روزه خريد و فروش کاالها و طرف حسابها و مانده گردش حسابها ۱2ماتريس هاي ماهيانه و 



  امکان مشاهده همه کاالهاي تمامي انبارها هنگام صدور فاکتور و يا تفکيک کاالها در انبارها و مشاهده کاالهاي هر انبار به

 صورت جداگانه

 بار جداگانه براي هر انبار در صورت فروش کاال از چند انبار در يک فاکتورمکان صدور قبض انا 

 امکان صدور حواله مابين انباري جهت انتقال کاالها مابين انبارها 

 امکان درج قيمت براي کاالها در حواله هاي مابين انباري به صورت دستي و يا محاسبه اتوماتيک از آخرين خريد. 

 لي هر انبار در صورت درج قيمت در حواله هاي مابين انباريارائه گزارش موجودي ريا 

 گزارش ليست حواله هاي مابين انباري با فيلترهاي مختلف 

 امکان اعمال فيلتر از انبار تا انبار در تمامي گزارشات کااليي و انباري 

 ستوني ( ۸جامع انبار ) موجودي کليه کاالها در کليه انبارها به صورت جدول  گزارش 

 ئه گزارش موجودي عددي در هر انبار ) اوليه ، ورود ، خروج ، مانده(ارا 

 رائه گزارشات مورد نياز جهت کنترل ورود و خروج کاالها از هر انبار خاصا 

 

5۹امکان ) دو واحد کاال ( سيستم حسابداري برليان   

 امکان تعريف تيتر واحد دوم کاالها جهت درج در فاکتورها و گزارشات 

 وجودي واحد دوم در تمامي پنجره هايي که موجودي واحد اول تعريف مي شودمشخص کردن م 

 مشخص کردن تعداد واحد دوم در تمامي اسناد ورود و خروج کاال 

  امکان استفاده از ضريب واحد کل به جزء در صورت نياز و محاسبه اتوماتيک تعداد واحد اصلي از روي واحد فرعي ) تعداد از

 روي کارتن(

 سبه اتوماتيک واحد فرعي از روي تعداد واحد اصلي و ضريب تعيين شده ) کارتن از روي تعداد(امکان محا 

 محاسبه و نمايش موجودي واحد فرعي براي تمامي کاالها در تمامي گزارشات انباري و خريد و فروش 

 

۹5مکان )تخفيف يا اضافات درصدي يامبلغی روي هر کاال( سيستم حسابداري برليان ا  

 دن ستون تخفيف يا اضافات مقابل هر رديف کاال در فاکتوراضافه ش 

 امکان تعيين عدد وارد شده در ستون ياد شده به عنوان تخفيف يا اضافه شونده روي هر کاال 

 محاسبه درصد و يا مبلغ از روي عدد وارد شده در ستون اضافه شده به صورت اتوماتيک 

 تورها پس از اعمال عدد ستون ياد شدهدرج قيمت واحد کاال و قيمت کل هر کاال در فاک 

 گزارش ريز تخفيف يا اضافه شده براي هر کاال در فاکتورهاي خريد 

 گزارش ريز تخفيف يا اضافه شده براي هر کاال در فاکتورهاي فروش 

 امکان چاپ ستون تخفيف يا اضافات درصدي در فاکتور فروش 

 ورهاي خريد و فروش به صورت يکجاگزارش ريز تخفيف يا اضافه شده براي هر کاال در فاکت 



  براي هرکاالامکان تعيين دو تخفيف درصدي  

 

۹5مکان ) پيگيري سريال عددي يا حرفی کاالها ( سيستم حسابداري برليان ا  

 براي موجودي اوليه و فاکتورهاي خريد و فروش براي هر کاال»از تا « مکان تعيين سريال عددي به صورتا 

 عددي براي هر کاال در موجودي اوليه و فاکتورهاي خريد و فروش به صورت تک تک ) استفاده از  امکان تعيين سريال حرفي

 بارکد سريال(

 کنترل تعداد سريال هاي وارد شده با تعداد درج شده در فاکتور و مشاهده پيغام هشدار در صورت مغايرت 

 امکان جلوگيري از سريال تکراري 

 نشدهمکان جلوگيري از فروش سريال وارد ا 

 مکان چاپ سريال کاالهاي فروخته شده در فاکتورهاي فروشا 

 )ارائه گزارش فوري سابقه سريال يک کاال ) مشاهده اسناد درگير در خريد و فروش يک سريال مشخص براي هر کاال 

 در پنجره سريال حرفي امکان برداشت اطالعات از فايل اکسل 

 ر کاال با فيلتر همه ، رفته و موجود و ساير فيلترهاي عمومي نرم افزارارائه گزارش وضعيت سريال هاي وارد شده براي ه 

 )کنترل سريال کاال در توليد و حواله بين انباري)با اخذ هزينه 

 

  ۹5) فرمول هاي توليد و تجزيه ( سيستم حسابداري برليان  امکان

 عداد و قيمت آنهاعرفي فرمول توليد براي هر محصول شامل تعيين مواد اوليه تشکيل دهنده ، تم 

 امکان تعيين فرمول هاي توليد براي يک محصول در بازه هاي زماني مختلف با اجزاء متفاوت 

 امکان تعيين انبار براي ورود محصول توليد شده و انبار براي کسر مواد اوليه مصرف شده 

 کردن محصول به انبار مشخص شده به  ثبت توليد در تاريخ معين و متعاقب آن کسر مواد اوليه از انبار مشخص شده و اضافه

 صورت اتوماتيک

  هنگام ثبت ، فايفو ،ميانگين ،اليفو امکان محاسبه قيمت مواد اوليه به صورت اتوماتيک براساس آخرين قيمت خريد مواد اوليه

 توليد و محاسبه قيمت تمام شده به روز محصول

 نگام فروش محصول اتوماتيک توليد شود(امکان صدور اتوماتيک ثبت توليد براي هر فاکتور فروش ) ه 

 محاسبه توان توليد براي هر محصول 

 چاپ مشخصات هر فرمول توليد 

 ارائه گزارش ليست ثبت هاي توليد با فيلترهاي مورد نياز 

  مربوطه و % اجزاء آن ( ) قيمت محصول و سربارمعرفي فرمولهاي تجزيه ) تجزيه يک محصول به مواد اوليه مانند مرغ به

 (داري يا قيمتي مواد تجزيه شوندهمق

 امکان کپي فرمول هاي توليد و تجزيه 



 ارائه گزارش ليست فرمولهاي توليد يا تجزيه با فيلترهاي مورد نياز 

 ارائه گزارش ريز مواد اوليه مصرف شده با فيلترهاي مورد نياز 

 ارائه گزارش ليست محصوالت توليد شده 

  اين پنجره کاربر مي تواند مشخصات يک يا تعدادي کاالي مصرف شده را وارد کرده و امکان ثبت تبديل آزاد کاالها که در

مشخصات يک يا تعدادي کاالي ايجاد شده را نيز وارد نمايد)براي واحد هاي توليدي که امکان تعريف فرمول براي محصوالت 

 خود را ندارند(

 

۹5يستم حسابداري برليان امکان ) تسهيم هزينه ها و محاسبه قيمت تمام شده کاالها ( س  

 امکان تسهيم هزينه ثبت شده در حساب کتاب روزانه بر روي کاالهاي مختلف با تعيين مبلغ يا % براي هر کاال 

 ي، وزني و يا تعدادي امکان تسهيم هزينه ثبت شده در حساب کتاب روزانه بر روي فاکتورهاي خريد)تسهيم بر اساس مبلغ

 باشد(يم

 کاالي هزينه اي خريداري شده بر روي کاالهاي مختلف با تعيين مبلغ يا % براي هر کاال امکان تسهيم قيمت هر 

 ي، وزني و يا تعدادي امکان تسهيم قيمت هر کاالي هزينه اي خريداري شده بر روي فاکتورهاي خريد)تسهيم بر اساس مبلغ

 ميباشد(

 رائه گزارش ريز هزينه ها و قيمت تمام شده هر کاالا 

 قيمت تمام شده کاالهاي مختلف ) هزينه تسهيم شده( رائه گزارشا 

 رائه هزينه هاي تسهيم شده و قيمت تمام شده کاالها در ترازنامه ماليا 

 ارائه موجودي ريالي کاالها با احتساب هزينه هاي تسهيم شده 

 ارائه گزارش سود ناخالص کاالها با احتساب هزينه هاي تسهيم شده 

 

۹5اساس پروژه ها ( سيستم حسابداري برليان مکانات )تفکيک عمليات بر ا  

 معرفي پروژه ها به تعداد نامحدود 

 ) امکان تفکيک کليه عمليات مالي و انباري بر اساس پروژه ها ) سند براي يک پروژه خاص يا بدون پروژه 

  امکان فيلترکردن تمامي گزارشات مالي و کااليي از پروژه تا پروژه بجز بيالن هاي مالي 

  سود هر پروژه ) به شرط ثبت عمليات درآمدي و هزينه اي براي هر پروژه(  -گزارش بيالن هر پروژه ارائه 

  امکان ايجاد محدوديت براي هر کاربر جهت دسترسي به هر پروژه 

 عدم مشاهده امکانات پروژه ها و عمليات ثبت شده براي تمامي پروژه ها بجز يک پروژه به شرطي که کاربر فقط حق دسترسي 

 . به يک پروژه را داشته باشد

 



 

 

۹5امکانات )تفکيک عمليات بر اساس ارزهاي مختلف( سيستم حسابداري برليان   

 )معرفي ارز به تعداد نامحدود ) يک ارز اصلي جهت ارائه بيالن هاي مالي و چند ارز فرعي جهت ارائه ساير گزارشات 

 ز فرعي به ارز اصلي براي هر عملکرد مالي به نرخ روزتعيين ارز هر عملکرد مالي و امکان درج ضريب تبديل ار 

 امکان تعريف يک طرف حساب به عنوان صراف و نگهداري کليه نوسانات ارزي در صورت حساب اين طرف حساب 

 تعريف قيمت روز ارز و محاسبات مربوط به آن بنا به درخواست مشتري 

 

۹5يستم حسابداري برليان س ) دسترسی به اطالعات از ايستگاه هاي شبکه ( امکانات  

 مکان ثبت اطالعات در قسمت هاي مختلف برنامه توسط کاربران به صورت همزمانا 

 معرفي مشخصات ايستگاه مادر و اتصال به بانک اطالعاتي ايستگاه مادر 

 ر حال کار امکان بستن سيستم توسط هر کاربر و اعمال عمليات اساسي روي اطالعات ) در صورتي که فقط کاربر ياد شده د

 باشد(

 امکان استفاده از تمامي امکانات کد تفکيک عمليات بر اساس کاربران 

 امکان ايجاد حق دسترسي براي کاربران جهت اعمال محدوديت براي هر کاربر 

 گرفتن تمامي نسخه هاي پشتيبان روي ايستگاه مادر جهت امنيت اطالعات 

 هاي امکان راه اندازي نسخه شبکه نرم افزار، روي شبکه Workgroup وDomain 

 

۹5 ) اختالط اطالعات شعب در مرکز ( سيستم حسابداري برليان نامکا  

 در دفتر مرکزي و شعب با تمامي امکانات ٩5صب نرم افزار ن 

  امکان انتقال اطالعات از شعب به مرکز به صورت انتخابي)فقط اطالعاتي به مرکز منتقل مي گردند که داراي کد طرف حساب و

 ال باشند(کد کا

 (امکان نگهداري اطالعات مستقل در شعب و عدم ارسال به مرکز ) مثال : اطالعات مالي مستقل شعب 

 ارسال اطالعات به مرکز با تعيين محدوده زماني مشخص 

 

 



                      )انتقال اطالعات به صورت اسناد رسمی به برليان وِيژه حسابداران ( امکان

 ۹5ليان سيستم حسابداري بر

  با سال مالي درگير نرم افزار برليان ويژه حسابداران ٩5مشخص کردن دوره مالي درگير نرم افزار 

  در نرم افزار حسابداران جهت معادل سازي ٩5نمايش اسامي طرف حسابهاي تعريف شده در نرم افزار 

 ٩5طرف حساب نرم افزار عرفي يک حساب معين يا زير معين در حسابداران به عنوان حساب معادل براي هرم  

 ) ... معرفي کدهاي معين يا زير معين حسابهاي انباري در نرم افزار حسابداران ) موجودي ، خريد و فروش و 

  در نرم افزار حسابداران ) وصول شده ، در جريان ، پرداختني و  ٩5برنامه  حساب درگير با هر حساب بانکي 5معرفي     

 (برگشتي هاي هر دو

 تب کردن جدول کدهاي معادل بر اساس هر ستونامکان مر 

  مشخص شده طبق بازه زماني ٩5و صدور اسناد مربوطه به صورت اتوماتيک در نرم افزار  ٩5امکان برداشت اطالعات وارد شده در 

  در هر زمان دلخواه ٩5امکان برداشت مجدد اطالعات 

 ساب کتاب ، اسناد ورود ، اسناد خروج ، وصولي چک ها ، امکان برداشت اطالعات به صورت موضوعي ) تراز افتتاحيه ، ح

 برگشتي چک ها (

  ٩5صادر شده در يک روز در يک سند نرم افزار  ٩5برداشت کليه اطالعات 

  ( به صورت هر موضوع يک سند ) هر فاکتور يک سند ، هر وصولي يک سند و ٩5امکان برداشت اطالعات... 

 تغيير محل آرتيکل ها در اسناد  ن و انتقال به اسناد دلخواهار شده در نرم افزار حسابدارامکان انتخاب گروهي آرتيکل هاي صاد (

 دلخواه(

 امکان درج شماره چک ها در شرح آرتيکل هاي مربوط به چک ها 

  ٩5امکان حذف دسته جمعي اسناد در هر زمان دلخواه و برداشت مجدد کليه اسناد صادر شده در 

 ارشات موجود در نرم افزار حسابداران و ارائه دفاتر مالي رسمي و چاپ اسناد به صورت استانداردمکان استفاده از کليه گزا 

 

 ۹5سيستم حسابداري برليان ( وعده تسويه روي هر کاال در فاکتورامکان )

 امکان تعيين وعده تسويه براي هر کاال در فاکتور 

 ه تسويه کل فاکتوريه همه کاالها و اعمال آن در وعدسومحاسبه ميانگين وعده ت 

 

 

 



 ۹5سيستم حسابداري برليان  )گروه بندي موضوعی کاالها يا طرف حساب ها ( امکان

 "  استفاده شود طرف حساب هايا  کاالهابا خريد کد مربوطه براي  ، به صورت جداگانهمي تواند  فوق نمکاا" 

  سايز ، کشور سازنده و ( موضوع مختلف جهت طبقه بندي ) مثال رنگ ، ٩امکان مشخص کردن حداکثر 

 مکان معرفي بينهايت زير موضوع براي هر موضوع معرفي شده ) مثال قرمز ، آبي ، سبز و ... براي موضوع رنگ (ا 

 تعيين مشخصات هر کاال يا طرف حساب از زير موضوعات معرفي شده 

 به عنوان مثال کاالهاي ساخت کشور  ،  امکان فيلتر کردن گزارشات کااليي بر اساس فيلترهاي ترکيبي موضوعات تعريف شده

 و رنگ هاي آبي و قرمز ۴۸الي  ۳2کره و مالزي ، سايز هاي 

 

 ۹5) خريد و فروش طال ( سيستم حسابداري برليان  امکان

  تعيين قيمت هر مثقال طال هنگام ورود به نرم افزار ) جهت پيشنهاد قيمت روز طال هنگام خريد و محاسبه قيمت فروش روز

 نگام فروشطال ه

  و جواهر ۷50امکان معرفي کاال با ماهيت طالي 

 وارد کردن ميزان بدهکاري و بستانکاري طاليي از دوره قبل براي هر طرف حساب عالوه بر ميزان ريالي 

 وارد کردن ميزان موجودي طاليي اول دوره 

  قيمت )بدهکاري يا بستانکاري طاليي (خريد و فروش کاالي طاليي با اجرت ريالي و گرم طاليي به قيمت گرمي و يا بدون 

 ارائه گزارش صورت حساب هر طرف حساب به صورت ريالي و طاليي 

 رائه گزارش مانده حساب کل طرف حساب ها به صورت ريالي و طاليي 

  هنگام خريد و فروش و محاسبه اتوماتيک عيار معادل و درج در فاکتور ۷50امکان وارد کردن ريز طال با عيار غير 

 

 ۹5) کارگاه هاي طال سازي ( سيستم حسابداري برليان کانام

 معرفي اسامي واحدهاي درون کارگاه طالسازي 

  ثبت هر نقل و انتقال طال مابين واحداصلي و هر واحد کارگاه با اطالعات ) تاريخ ، نوع کار ، وزن وارده ، تعداد ، لحيم ، کسري

 (دهپوليش ، وزن خروجي ، تعداد کامل ، سواله و آب ش

 محاسبه جمع کلي هر يک از ستون هاي نقل و انتقال در هر واحد به صورت اتوماتيک از ابتداي کار 

  محاسبه کسري طالي هر واحد به صورت اتوماتيک بعد از ثبت هر انتقال و نمايش آن 

  نوع کارارائه گزارش ريز نقل و انتقاالت هر واحد به صورت چاپي با فيلتر محدوديت زماني و کلمه در شرح 



 ۹5) نصب جواهر روي طال و قيمت تمام شده آن ( سيستم حسابداري برليان  امکان

  معرفي کاال با ماهيت طال جواهر 

  تعيين تصوير براي طالي پايه وارده شده به سيستم 

  امکان ويرايش مراحل انجام شده روي طالي پايه در يک صفحه 

 خراجکار / آبکار در هر تاريخ با تعيين اجرت نصب ثبت مقادير طالي پايه و سنگ ارسالي براي هر م 

  ثبت مقادير طال با جواهر نصب شده برگشتي از هر مخراجکار / آبکار همراه با مقدار کسري مربوطه و مقدار سنگ نصب شده

 روي هر قطعه

  با اعمال درصد سود تعيين قيمت نهايي تمام شده هر قطعه طالي پايه همراه جواهر نصب شده به صورت ريالي و طال شده 

 تبديل اتوماتيک طالي پايه همراه با سنگ به کاالي طال جواهر جهت انجام عمليات فروش 

  صورت حساب کامل ريز هر مخراجکار و آبکار 

 امکان تبديل مانده طاليي طرف حساب به مانده ريالي و بالعکس 

 

 ۹5ري برليان سيستم حسابدا ( packing list) کنترل ريز اجناس بسته بندي امکان

 امکان تعيين ريز اجناس بسته بندي شده هر قلم کاال با اطالعات سريال ، مقدار و توضيح خاص 

  امکان انتخاب ريز موجودي هر قلم کاال هنگام فروش 

 ارائه گزارش ريز اجناس بسته بندي شده با فيلتر خاص همه ، موجود و رفته 

 وجود در انبارامکان تعيين مقدار فروش از روي انتخاب ريز م 

 در حواله مابين انباري امکان تعيين ريز اجناس بسته بندي شده هر قلم کاال 

 

 سيستم حسابداري برليان (نمايشگاه تصويري کاال )امکان

 امکان تعيين مسير تصوير براي هر کاال 

  وير کاالها ،توضيحات ،قيمت و تص ي نظيرکه حاوي اطالعاتدر اختيار قرار دادن صفحه نمايشگاه تصويري براي مشتريان امکان

 در هر صفحه مجزا و پشت سر هم موجودي)اختياري(

 

 



 سيستم حسابداري برليان ( بيجک باربريصدور  امکان )

 امکان ثبت مشخصات بيجک باربري 

 امکان چاپ بيجک باربري 

 ريانامکان ثبت مشخصات بارنامه صادر شده در برنامه و سهولت و تسريع اعالم کد پيگيري به مشت 

 

 سيستم حسابداري برليان (ثبت اتوماتيک اشانتيون مکان)ا

 امکان تعيين تعداد اشانتيون براي کاالها 

 امکان ثبت اشانتيون از همان کاال با کاال 

 امکان ثبت اشانتيون بدون قيمت براي کاالي فروخته شده در فاکتور 

 

 يانسيستم حسابداري برل( سفارش گيري از طريق پوزهاي فروش مکان)ا

 و موجودي  امکان آماده سازي و برگردان اطالعات مورد نياز ويزيتورها )اسامي طرف حسابها ،مانده بدهي آن ها و اسامي کاالها

 ( به تعداد نامحدودآنها

 امکان ثبت سفارش توسط ويزيتورها در محل مشتري روي لپ تاپ 

 ط ويزيتور به برنامهتحويل اطالعات به دفتر مرکزي و اضافه شدن سفارشات ثبت شده توس 

 

 سيستم حسابداري برليان شماره گيري آسان و ...( نی)شناسايی مخاطب ،فتل مکانا

 امکان شماره گيري طرف حساب ها 

 ) ا شماهنگام تماس مشتري بامکان کالر آيدي )نمايش شماره مشتري 

 امکان دسترسي سريع به سابقه طرف حسابي که با شما تماس گرفته است 

 

 



                   به طرف حسابها به صورت تکی يا گروهی(  smsال پيامک )ارسال امکان ارس

  سيستم حسابداري برليان

 امکان ارسال پيامک به يک يا گروهي از طرف حسابها يا تمامي طرف حسابها 

  امکان ارسال ميزان بدهکاري طرف حساب ها از طريق پيامک 

  از صدور فاکتور امکان ارسال پيامک با تشکر از خريد بعد 

  سررسيد شدهامکان ارسال پيامک يادآوري يک روز قبل از اقساط 

 امکان ارسال پيامک يادآوري يک روز قبل از فاکتورهاي فروش سررسيد شده 

 امکان ارسال پيامک يادآوري يک روز قبل از چکهاي سررسيد شده 

 

 تم حسابداري برليانسيس ( و اشخاص اضافه کردن بانک اطالعاتی تصاوير کاالها مکان)ا

  يا شخصامکان تعيين تصوير براي هر کاال 

 امکان مشاهده تصوير هنگام صدور فاکتور 

  امکان چاپ تصوير در گزارشاتي همچون چاپ فاکتور 

 

 سيستم حسابداري برليان )کنترل سابقه تغييرات( امکان تاريخچه ويرايش اسناد

  (محتويات اسناد قبل از ويرايشامکان مشاهده تغييرات اسناد )اسناد حذف شده و 

  امکان مشاهده و پيگيري سابقه تغييرات اعمال شده توسط هر کاربر 

 

 سيستم حسابداري برليان( ثبت سفارش از طريق اينترنت مکان)ا

 ايجاد حسابي براي کاربر در سايت سفارش گيري اينترنتي برليان 

 سامي طرف حسابها و کاالهاي مد نظر به صورت اتوماتيک با سايتارتباط نرم افزار کاربر با حساب ايجاد شده و انتقال ا 

 ايجاد حسابي براي مشتري که مشتري ميتواند وارد حساب خود شده و سفارش خود را ثبت نمايد 

  از سايت به نرم افزار شدهانتقال سفارشات ثبت 

 اي مشتري امکان مشاهده قيمت کاال ، مانده کاالها ، مانده مشتري و صورت حساب مالي بر 



 سيستم حسابداري برليان(  ثبت سفارش در دستگاه هاي اندرويدي ) امکان

  امکان ثبت سفارش از طريق app سفارش گيري برليان به صورت آنالين يا آفالين 

  انتقال سفارشات ثبت شده به سايت و از سايت به نرم افزار 

 امکان تعريف طرف حساب جديد توسط ويزيتور 

 رس تلفن مشتري براي ويزيتورامکان مشاهده آد 

 سفارشات قبلي که ثبت شده ولي هنوز ارسال نشده است يآالرم در صورت تغيير قيمت برا  

 

 

 سيستم حسابداري برليان (CRM مديريت ارتباط با مشتريانامکان )
  درخواست هاي مشتريان و  تمامي تماس هاثبت 

 ثبت کليه گردش کار در ارتباط با درخواستهاي مشتري 

 )اطالع رساني به مشتريان )تقاضاي شما در چه مرحله اي قرار دارد 

 ايجاد يک پروفايل خاص براي هر مشتري در جهت ارائه خدمات مناسبتر به آنها 

 ايجاد فرمها و پروسه هاي کنترلي براي امور جاري مرتبط با مشتريان 

 

 

         ترونيکی(الک و کامپيوتري ، اداري هاي ماشين مراکز امکان )تعميرگاه ويژه

 سيستم حسابداري برليان
 تعميري کاالي ورود ثبت 

 تکنيسين توسط تعمير عمليات ريز ثبت 

 تکنيسين توسط تحويل آماده ( کار اتمام اعالم ( 

 مشتري به کاال تحويل و فروش فاکتور به شده ثبت تعميري خروج سند تبديل 

 

         ي رستوران ، فست فود و ...(امکان )صدور فاکتور با مانيتورهاي لمسی /مناسب برا

 سيستم حسابداري برليان
  با خريد اين کد کاربران مي توانند کاالهاي خود را به صورت کليد روي صفحه چيده و با استفاده از مانيتورهاي لمسي به

 راحتي فاکتور صادر نمايند



 

         اينترنت( امکان )مشاهده اطالعات تحت وب / بدون محدوديت زمان و مکان از طريق

 سيستم حسابداري برليان
 دسترسي و مشاهده آنالين آخرين اطالعات و گزارشات از نرم افزار حسابداري به روي سرويس وب 

 


