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 نرم افزار حسابداری دیجی باربری
 دیجی باربری: نویسنده ۹۱۳۹, ۹اردیبهشت  ارسال شده در

 
 :اهمیت حسابداری

رود.حتی ی به شما میوکار های مهم و جدانشدنی هر کسبیکی از بخش  حسابداری
وقت نداشته باشید نیز اگر شما تمایلی به استخدام یک حسابدار باتجربه و تمام

https://digibarbari.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://digibarbari.ir/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://digibarbari.ir/author/digibarbari/
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 .وکارتان رسیدگی کنیدخودتان باید به امور حسابداری کسب
 

 

های خودآگاه شوید و کند تا از خالص سود و زیاندرواقع حسابداری به شما کمک می
 .ی شغلتان بگیریدادامهتری برای تر و سنجیدهتصمیمات دقیق

امروزه هر شغلی حسابداری مخصوص خودش را دارد مثاًل حسابداری رستوران با 
ونقل نیز حسابداری های حملحسابداری فروشگاه متفاوت است . عالوه بر این شرکت

 .مخصوص خودشان رادارند
مخصوص  افزار حسابداری تحت وبافزار دیجی باربری که یک نرمامروز به معرفی نرم

 .پردازیمونقل می باشد میهای حملشرکت

 ؟ونقل چگونه استحسابداری حمل
شود که می  دانید در هر بار ثبت سفارش حمل باریک بارنامه صادرطور که میهمان

 .گردددرصد سود شرکت و راننده از طریق مبلغ کل این بارنامه محاسبه می
ونقل که در طول یک ماه برای شکت حمل هاییحال تصور کنید عالوه بر تمام بارنامه

نیز باید در اسناد حسابداری   …شود مخارج کلی شرکت نیز مانند تن خواه و ثبت می
 .محاسبه شود

دهد تا عالوه بر محاسبه و افزار حسابداری دیجی باربری این امکان را به شما مینرم
بتوانید در پایان ماه خالص سود راحتی عنوان اسناد حسابداری بهها بهثبت تمام بارنامه

 .و زیان خود را بررسی کنید
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 :افزار دیجی باربریهای نرمویژگی
 

 

 

 

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

 

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

 .شد

 

 یثبت دستی سند حسابدار 
 تامکان ثبت دستی اسناد روزانه دریافتی و پرداختی شرک
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 یتعریف اطالعات پایه مال
در نرم افزار … عداد سهام وقابلیت ورود مواردی از قبیل هزینه های سازمانی، میزان ارزش افزوده، ت

 .حسابداری دیجی باربری

 

 عارائه گزارشات متنو
قابلیت دریافت انواع گزارشات عملکردشرکت، گزارش متصدیان، فیش حقوقی، گزارش سهامداران 

 یو گزارشات رایج حسابدار 
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  مشاهده اطالعات بارنامه
 تدر هر کجا و هر زمان به تمامی اطالعات بارنامه و راننده دسترسی خواهید داش

نرم افزار حسابداری  شما عزیزان می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر درباره ی
های نرم  پلن تعرفه و یا نگاهی به با ما ارتباط برقرار کنید یدیجی باربر 

 .بیندازید رافزا

https://digibarbari.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://digibarbari.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7/
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