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ـت  ـاى ثاـب ـى ـه ـوال و داراـی ـرم افزاراـم ـن

نــرم افزارسیســتم امــوال و دارایــى هــاى ثابــت بــا هــدف مدیریــت عملیاتــى  و 

ـن نــرم افــزار  ــى شــده اســت ، اـی ــى هــا طراح ثبــت مربــوط بــه  امــوال و دارای

اطالعــات دقیقــى از مشــخصات فیزیکــى  دارایــى هــاى  موجــود در ســازمان، بــا 

ــد مرتبــط  ــى، روادی ــدگان دارای ــل اســتقرار، اســتفاده کنن ص نمــودن مح مشــخ

ـن گزارشــات  ـذارى و اســقاط  و همچنـی ـد تــا کنارـگ ـى از مرحلــه خرـی بــا داراـی

ــن امــوال در اختیــار کاربــران قــرار مــى دهــد. در  اســتاندارد در قالــب نظــام نوی

ـود در ســازمان و  ـرمایه هــاى موـج ـه را از ـس ـران مجموـع هــاى ثابــت مدـی

ــن نــرم افــزار  ــن ســرمایه گــذارى هــاى تــى ســازمان یــارى میرســاند. ای همچنی

ت سیستم هاى مالى میزان یکاره است .  با دیر محصو
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امکان تعریف ساختار کدینگ به صورت دستى و خودکار. 

طبقه بندى دارایى  بر اساس گروه و دسته و واحد هاى سنجش گوناگون. 

تعریف واحد ها و محل استقرارهاى متفاوت براى هر کاال. 

ثبت قیمت خرید، استهالك انباشته و عمر مفید دارایى ها 

ثبت روادید مرتبط با دارایى هاى ثابت 

امکان صورت بردارى اولیه از دارایى هاى سازمان. 

ــد امــوال  ــد امــوال، تایی ــد شــامل درخواســت خری ــل از خری ــد کاال و اتوماســیون قب درخواســت خری
توسط مدیر و لیستى از اموال تاییدى 

ثبت دارایى بدون استهالك، استهالك مستقیم، استهالك نزولى 

ثبت خروج دارایى به صورت فروش و یا انهدام 

ـد امــوال بــا قابلیــت ثبــت  ص نمــودن قیمــت خرـی ـدور ســند رســید امــوال و مشــخ قابلیــت ـص
ـخ  ـى بــراى هــر امــوال بــا ثبــت تارـی ص و  افــزودن مشــخصات اختصاـص ـداد مشــخ رســید بــه تـع

ـى، ثبــت  ـده داراـی ص دریافــت کنـن ص نمــودن شــخ ـل امــوال و مشــخ ـدور ســند تحوـی قابلیــت ـص
پالك مربوطه و محل استقرار 

ــى هــاى موجــود در ســازمان بــا امــکان ثبــت پــالك قدیــم و تاریــخ  صــورت بــردارى اولیــه از دارای
استفاده و ثبت استهالك انباشته دارایى  مورد نظر با در نظر گرفتن محل استقرار . 

امکانات نرم افزار 
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گزارشات نرم افزار 

ـر کاال و  ـد ـه ـغ خرـی ـى از مبـل ـه اطالعاـت ـى ـک ـز محاســبات اســتهالکات داراـی گزارشــگیرى از رـی
ص  ــد و ارزش دفتــرى هــر کاال را مشــخ ــى کن اســتهالکات ســنواتى، جــارى و انباشــته آن محاســبه م

امکان تهیه گزارش در قالب دلخواه و طراحى چاپ هاى گوناگون با فرمت هاى مختلف  

 Crystal Reports,PDF,Excel,Word,Rich Text : ـه فرمــت هــاى ـکان ارســال گزارشــات ـب اـم

گزارشــگیرى از جــدول گــروه اســتهالکات دارایــى کــه گزارشــى در ارتبــاط بــا مبلــغ خریــد بــراى هــر 
ـى، اســتهالکات ســنواتى، جــارى، و انباشــته و در نهایــت ارزش دفتــرى هــر گــروه کاال  گــروه داراـی

گزارشگیرى از اطالعات فهرست ارزش دارایى هاى ثابت به تفکیک گروه دارایى ها 

ص نمــودن هــر پــالك اطالعــات مربــوط بــه  گزارشــگیرى از کارت دارایــى هــاى ثابــت کــه بــا مشــخ
هــر امــوال اعــم از محــل اســتقرار، نــرخ اســتهالك، نــوع دارایــى، اســتفاده کننــده و مبلــغ خریــد کاال 
ـى در هــر مقطــع  ـن وضعیــت داراـی ـى شــود. (تعیـی ـى ســالیان گــزارش داده ـم و اســتهالك آن ـط
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مدیریت  دسترسى کاربران بر اساس مسئولیت و حیطه وظایف 

تعریف تحویل دهندگان و تحویل گیرندگان اموال 

ش و حــذف  ــى کاربــران، محدویــت در افــزودن، ویرایــ امــکان کنتــرل و ایجــاد محدودیــت  دسترس
ـى بــه منــو هــا و زیــر منــو هــاى سیســتم  ـن دسترـس ـده در سیســتم و همچنـی امــوال تعریــف ـش

افتتاحیه سال جدید مالى در سیستم و مستهلک کردن سال مالى گذشته. 

امکان دریافت و ارسال به سیستم هاى دیگر 

پنل مدیریتى و سطوح دسترسى 
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مزایا 

امنیت باال 

سرعت باال  

امکان استفاده در بستر اینترنت 

پشتیبانى متمایز 

نصب و راه اندازى آسان و به صورت خودکار 

بروز رسانى و آموزش امکانات جدید 

امکان مدیریت کاربران 

تحت شبکه 

امکان طراحى چاپ ها بصورت دلخواه 



ت و هم فکــرى تعدادى  س در ســال 1383 بــا همــ ت داده کاوان پــار شــرک
ــرب در رشــته هــاى  ـى باســابقه و مج از مهندســین و کارشناســان ماـل

کامپیوتر و حسابدارى وارد عرصه شد. 
ش مســتمر در  ــال ت ت ــرک ـن ش ــدازى اـی ــى در راه ان ــزه اصل ــدف و انگی ه

راه تولید نرم افزار هاى مالى و ادارى مى باشد. 
ـوراى  ـه از ـش ت داراى رتـب ـرک س، یــک ـش ــار ت داده کاوان پ ـرک ـش
ــد  ت در مناقصــات نــرم افــزارى و تولی انفورماتیــک بــوده و مجــوز شــرک

نرم افزارهاى عمومى را دارا مى باشد. 
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نرم افزار انباردارى 
نرم افزار دبیرخانه میزان 

نرم افزار حسابدارى میزان 
نرم افزار حقوق و دستمزد میزان 

ش افزوده میزان  نرم افزار مالیات بر ارز

س  ت داده کاوان پــار ـرک ـش
ــى و ادارى  ــده نــرم افزارهــاى مال ــد کنن تولی

سایر محصوالت : 


