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اهمیت حسابداری:
حسابداری یکی از بخشهای مهم و جدانشدنی هر کسبوکار ی به شما میرود.حتی
اگر شما تمایلی به استخدام یک حسابدار باتجربه و تماموقت نداشته باشید نیز
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خودتان باید به امور حسابداری کسبوکارتان رسیدگی کنید.

درواقع حسابداری به شما کمک میکند تا از خالص سود و زیانهای خودآگاه شوید و

تصمیمات دقیقتر و سنجیدهتری برای ادامهی شغلتان بگیرید.

مثال حسابداری رستوران با
امروزه هر شغلی حسابداری مخصوص خودش را دارد
ً

حسابداری فروشگاه متفاوت است  .عالوه بر این شرکتهای حملونقل نیز حسابداری

مخصوص خودشان رادارند.

امروز به معرفی نرمافزار دیجی باربری که یک نرمافزار حسابداری تحت وب مخصوص

شرکتهای حملونقل می باشد میپردازیم.

حسابداری حملونقل چگونه است؟
همانطور که میدانید در هر بار ثبت سفارش حمل باریک بارنامه صادر میشود که
درصد سود شرکت و راننده از طریق مبلغ کل این بارنامه محاسبه میگردد.

حال تصور کنید عالوه بر تمام بارنامههایی که در طول یک ماه برای شکت حملونقل

ثبت میشود مخارج کلی شرکت نیز مانند تن خواه و … نیز باید در اسناد حسابداری

محاسبه شود.

نرمافزار حسابداری دیجی باربری این امکان را به شما میدهد تا عالوه بر محاسبه و

ثبت تمام بارنامهها بهعنوان اسناد حسابداری بهراحتی بتوانید در پایان ماه خالص سود

و زیان خود را بررسی کنید.
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ویژگیهای نرمافزار دیجی باربری:

تعیین دسترسی کاربران
مدیریت پنل می تواند با توجه به کاربران خود نقش هریک را درون سیستم تعریف کند.

ثبت خودکار بارنامه ها
تمامی اطالعات بارنامه ها به راحتی و پس از ثبت به صورت اتوماتیک وارد دیجی باربری خواهند
شد.

ثبت دستی سند حسابدار ی
امکان ثبت دستی اسناد روزانه دریافتی و پرداختی شرکت
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تعریف اطالعات پایه مالی
قابلیت ورود مواردی از قبیل هزینه های سازمانی ،میزان ارزش افزوده ،تعداد سهام و… در نرم افزار
حسابداری دیجی باربری.

ارائه گزارشات متنو ع
قابلیت دریافت انواع گزارشات عملکردشرکت ،گزارش متصدیان ،فیش حقوقی ،گزارش سهامداران
و گزارشات رایج حسابدار ی
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مشاهده اطالعات بارنامه
در هر کجا و هر زمان به تمامی اطالعات بارنامه و راننده دسترسی خواهید داشت
شما عزیزان می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر درباره ی نرم افزار حسابداری

دیجی باربری با ما ارتباط برقرار کنید و یا نگاهی به پلن تعرفه های نرم
افزار بیندازید.
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