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 معرفی

مبتنی بر اصول و استانداردهای حسابداری و مالی یکپارچه یک نرم افزار  نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی ممیز

مالک عمل در طراحی نرم افزار، طراحی شده است.  سفارش ساختو  مشاغل پروژه ایجهت به طور اختصاصی  حسابداری است که

سطحی قابل اخذ بوده و  8 تمامی گزارش های استاندارد حسابداریدر این نرم افزار سادگی کاربری بویژه برای غیر حسابداران بوده است. 

، مدیرانامید است تمامی کاربران اعم از در نظر گرفته شده است.  غیر حسابدارانامکاناتی جهت ساده سازی و خوانایی گزارش ها توسط 

 ک تجربه کاربری متفاوت لذت ببرند.گرامی از ی سازندگانو  معماران، مهندسان، نحسابدارا

 

 برخی از مشاغلی که می توانند از این نرم افزار استفاده کنند:

دستمزدی، مقاطعه کاری کاران و نصب مانند آسانسور، پیمانفروش ، آبیاری، پیمانکاران کشاورزی  عمرانی، غیر عمرانی،پیمانکاران : پیمانکاری

  ... و

 انواع سازه بتونی، فلزی و... سازندگانطراحی،  دفاتردکوراسیون داخلی،  دفاتر سازندگان، معماران،مجریان، : ساخت و ساز

 : پیمان های درصدی و سرجمع )چکی(مدیریت پیمان

 

 (94)تاریخ صدور فروردین  از شورای عالی انفورماتیک تاییدیه فنی
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 ویژگی های منحصر بفرد 

سطح تفصیلی شناور جهت مدیریت پروژه ها، کارگاه ها، قراردادها، مراکز هزینه، انبارها، ماشین آالت  5: سطحی 8حسابداری  -

 سنگین، کارفرمایان، پیمانکاران جزء، کارگران، پرسنل ثابت، خریداران، فروشندگان و ...

 

 

 بصورت درختی دسته بندی نامحدود پروژه هامعرفی و 

 

 

)طبیعتاً مراحل ساخت یک پروژه اسکلت  تفکیک هر پروژهبه  WBSمعرفی فازها و مراحل ساخت بر اساس ساختار شکست کار 

 بتونی با یک پروژه اسکلت فلزی متفاوت است!(
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 دها به صورت نامحدود بصورت درختیمعرفی قراردا

 

 

قراردادهاهشدار سررسید 

 

 

 معرفی کارکردها، هزینه ها و خدمات به صورت درختی
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 محاسبه اتوماتیک قیمت تمام شده هنگام مصرف کاال و خروج از انبار

 امکان تخصیص هزینه های فاکتور به هر کاال طبق استانداردهای حسابداری

 

 کارفرما و پیمانکار، ثبت صورت وضعیت خدمات ر کارها، هزینه ها و خدماتثبت احجام و مقادی

 کارکرد نیروی انسانی -

 

 کارکرد ماشین آالت، ابزار و دستگاه ها -

 

 

 فقط در یک سندثبت شارژ تنخواه و خرجکردهای تنخواه دار در تمامی تاریخ ها 
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، کمترین استفاده از بخش سند : نیاز به کمترین میزان دانش حسابداریاستفاده برای حسابداران و غیر حسابدارانقابل  -

شده و  ثبتحسابداری. تمامی هزینه ها، کارکردها، درآمدها، پرداخت ها، دریافت ها و ... بصورت اتوماتیک در سیستم حسابداری 

 شوند.گردش حساب و مانده ها به سادگی گزارش می 

: شما ملزم به استفاده از یک محیط از قبل طراحی شده و یکسری شخصی سازی محیط و گزارش ها وطراحی انعطاف پذیر  -

 کنید سایر موارد را می توانید مخفی نمایید. گزارش های ثابت نیستید، شما هرچه را که می خواهید استفاده می

 و کاربر پسند به روززیبا،  کاربری و ظاهر محیط  -

 

 

 (flat)طراحی مسطح 

 

 به صورت تب بندی شده چندین پنجره همزمانامکان باز شدن 

 

 

 چندین، پرداخت ها و دریافت های خدمات دریافتیثبت هزینه ها و کارکردها، صورتحسابها، 

 به همراه گزارش ها تفکیکی یک سندفقط در  افراد مختلفو  های مختلفتاریخ با پروژه 

 امکان تسهیم یک هزینه بین چند پروژه، فاز یا مرحله ساخت

 امکان تسهیم یک پرداخت بین چند پروژه یا شخص

 امکان تسهیم یک چک بین چند پروژه، قرارداد یا شخص )پرداخت چک به چند نفر(
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)از طریق ورود مستقیم اطالعات در جداول بدون  امکان ثبت چندین هزینه، درآمد، دریافت، پرداخت، چک و ... در یک سند

 هیچگونه ارجاع غیر ضروری به سایر فرم ها(

 

 

 

 

 هشدار سررسید چک ها

 

 

 یک فاکتور و ثبت کاالها، پرداخت ها، اضافات، کسورات فقط با یکبار زدن دکمه ذخیره کاال و تسویهامکان ورود همزمان 
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 پیشرفته پیشنهاد دهنده خودکار

 

 ، بازه ای و ...(انتخاب چندگانه)مساوی با، کمتر از، بیشتر از، قبل از، بعد از،  جستجوهای پیشرفته
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 اختصاصی مانند تقویم شمسی زیباکنترل های 

 

 

 ستون ها، اندازه ی ستون ها، گروه بندی، مرتب سازی و انواع فیلترهای گزارشامکان تغییر ستونها، سر

 

 

 امکان ذخیره گزارش شخصی سازی شده
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 امکان چاپ به صورت عمودی و افقی برای زمان هایی که تعداد فیلدها/ستون های گزارش زیاد است.

 

 

 ذخیره پیوست ها/بایگانی الکترونیک

 

 بروز رسانی خودکار از داخل نرم افزار
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 برخی گزارش ها

 بهای تمام شده به تفکیک پروژه

 

 

 به تفکیک نوع منبع  گزارش بهای تمام شده پیمان

 

 

 (Task & summary Taskهزینه های پروژه به تفکیک فازها و مراحل ساخت بر اساس ساختار شکست کار )
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 ارائه شده یاخدمات و کاالهای دریافتی 

 

 

 هزینه ها به تفکیک ماه های سال

 

 لیست بدهکاران و بستانکاران
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 و مبلغ کارکرد توجه نمایید.( دریافتی)به ستون های مبلغ  گردش حساب یک پیمانکار جزء

 
 

 لیست پرداخت ها/دریافت ها به یک شخص یا شرکت

 
 

 تسویه پرداخت ها به تفکیک نوع
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 پرداخت ها به تفکیک پروژه

 

 

 موجودی کاال )ورود و خروج کاال به پروژه(

 

 

 )اخذ گزارش از سطوح مختلف و سرجمع سند، روزانه، ماهانه( دفتر روزنامه
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 ستونی حسابها 6تراز 

 

 

 تراز تفصیلی ها
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 سود و زیان تجمیعی، به تفکیک پروژه و چند پروژه همزمان

 

 

 ویژگی های نرم افزارسایر 

 پروژه ها، قراردادها، مراکز هزینه، ماشین آالت به صورت نامحدود معرفی •

 فازها و مراحل انجام کار برای هر پروژه به صورت جداگانه بر اساس ساختار شکست کار معرفی •

 افزوده ارزش و تخفیفات همراه به امانی و مرجوعی فاکتورهای و خدمات و کاال فروش و خرید فاکتورهای از گزارشگیری و ثبت •

 مصرف کاال و مصالح در پروژه ها و برگشت از مصرف از گزارشگیری و ثبت •

 وژهپر یک در شده گرفته بکار های دستگاه و آالت ماشین ابزار، از گزارشگیری و ثبت •

 پیش فروش، پیش خرید، خرید و فروش ملک و آپارتمان ثبت •

 ساختمان و محصول تولید ثبت •

 ضایعات ثبت •

 بین انبارها و پروژه هاکاال  انتقاالت ثبت •

 کارکرد پیمانکاران و کارگران و مخارج پروژه ها از گزارشگیری و ثبت •

 صورت وضعیت کارفرما و پیمانکار از گزارشگیری و ثبت •

 بت اضافات و کسوراتث •

 درآمد و هزینه متفرقه به همراه مقدار و مبلغ واحد انواع ثبت •

 دریافت ها و پرداخت ها به تفکیک نقد و چک از گزارشگیری و ثبت •

 علی الحساب های پرداخت و ها دریافت ثبت •

 پیش پرداخت و پیش دریافت ثبت •

 شرکتها و اشخاص بین مالی انتقاالت ثبت •

 ثبت قراردادها به تفکیک قراردادهای کارفرما و قراردادهای پیمانکار و ... اعالم سررسید آنها و امکان ثبت سند حسابداری برای آنها •

 امکان ثبت مقادیر و احجام کارها و خدمات •

 گروه بندی کاالها و خدمات به صورت درختی در سطوح نامحدود و معرفی امکان •

 خدمات با سیستم حسابداری بمنظور ثبت اتوماتیک اسناد و کاالها ارتباط امکان •

 شرکاء از پرداخت و دریافت امکان •
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 عملکرد تنخواه داران )شارژ تنخواه و خرجکردهای تنخواه دار( از گزارشگیری و ثبت امکان •

 دستی حسابداری سند بر عالوه اتوماتیک حسابداری سند ثبت امکان •

 سطح تفصیلی شناور 5معرفی حسابها به صورت درختی و  •

 امکان تعریف کدینگ حسابها با ارقام دلخواه و تا چندین سطح •

 صورت ها، تفصیلی تراز حسابها، تراز ترازنامه، ها، تفصیلی دفتر حسابها، دفتر روزنامه، دفتر از اعم حسابداری های گزارش تمامی ارائه امکان •

 ... و زیان و سود

 پروژه یک برای انبار چندین معرفی امکان •

 امکان ثبت پیوست به همراه سند/سیستم بایگانی الکترونیک •

 اسناد سازی مرتب •

 پروژه در مصرفی مصالح و کاال کل از گزارش •

 موجودی کاال در انبار، در انبار پروژه یا در کل پروژه گزارش •

 ادیتعد و ریالی صورت به انبار کاردکس گزارش •

 گزارش بهای تمام شده پروژه به تفکیک کاال و مصالح، نیروی انسانی، ماشین آالت و سایر هزینه ها به صورت جدول و نمودار •

 گزارش سود و زیان و حاشیه سود به تفکیک پروژه یا بصورت تجمیعی •

 پروژه یا بصورت تجمیعیگزارش کارکرد و خدمات دریافتی از اشخاص، کارگران، پیمانکاران و ... به تفکیک  •

 گزارش کارکرد و خدمات ارائه شده به اشخاص و کارفرمایان به تفکیک پروژه یا بصورت تجمیعی •

 طراحی و ذخیره گزارش های دلخواه •

 چاپ عمودی و افقی •

 اکسل خروجی •

 نمودار برای انواع امور مالی، مخارج، درآمدها و ... •

 اهآن بندی گروه و کاربران معرفی •

 چاپ بر روی چک •

 افزار نرم داخل از اینترنتی رسانی بروز •

 افزاری سخت قفل •

 رایگان پشتیبانی یکسال •

 اینترنتی آنالین پشتیبانی •

 نسخه نمایشی رایگان •

 

 سخن پایانی

شرح مختصری از امکانات و تصاویر نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی ممیز تقدیم گردید، با این وجود شما  بروشور در این 

 می توانید جهت بررسی دقیقتر نرم افزار با ما تماس بگیرید و نسخه نمایشی رایگان را به صورت آنالین مالحظه بفرمایید.

 تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

 

 تشکربا 

 ممیز پشتیبانی نرم افزار
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