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 چیست؟ فروشگاهیحسابداری 
 

خود از حسابداری استفاده مسائل مالی  مختلف برای هایشغلو  وکارهاکسبامروزه بسیاری از 
روشی ساده و دقیق برای انجام امورات مالی و مدیریت فروش است که استفاده از حسابداری  کنندمی

 رد.کاربرد به سزایی دا وکارهاکسبکه در 
حسابداری را که متناسب  افزارنرممناسبی از  ینسخه توانیدمیبرای رسیدن به مدیریت فروش بهتر 

 شما است خریداری نمایید. وکارکسببا 
حال امورات مالی از گستره و تنوع کمتری  بازمانی بزرگ و کوچک در مقایسه وکارهاکسب درگذشته

و دست نگهداری  کاغذی صورتبهخود را  خریدوفروشو مالی  هایثبتبرخوردار بودند و تمامی 
زمان و  باگذشتدر امورات مالی به وجود بیاید اما مشکالت بزرگی  شدمیباعث که این امر  کردندمی

 است. شدهحلل ابداری این مشکحس افزارهاینرمشرفت علم و با به بازار آمدن با پی
تهیه و مشاغل  یهمهحسابداری دارای انواع گوناگونی هستند که برای  افزارهاینرمگفت که  توانمی

ات مالی و حسابداری را ثبت کنند که درصد خطا در اطالعند تمامی توانمیکه  است شدهعرضه
 حسابداری خیلی کمتر است. افزارهاینرم
بزرگ کاربرد دارند  هایتجارتو  وکارهاکسبرای که هم ب شودمیدر بازار یافت  ایپیچیده افزارهاینرم

ند توانمیمشاغل  یهمهکه  اه تمارکو سوپر  هافروشگاهی کوچکی مانند وکارهاکسبو هم برای 
 .نمایند استفاده تا افزارنرمبرای امورات مالی خود از این 

برای پردازش  افزارنرماست که این  فزاراسختو  افزارنرمیک سیستم فروشگاهی ترکیبی از 
فروشگاهی  کارهایساده بوده و بعضی از  افزارنرماین  درگذشتهکه  شودمیمالی استفاده  هایتراکنش
حسابداری  افزارنرمپیشرفت کرد.  افزارنرماین  هایقابلیتزمان  باگذشتاما  دادمیرا انجام 

، دیگری مانند مدیریت انبارها هایقابلیت دهدمیگذشته را انجام  کارهای کهاینفروشگاهی عالوه بر 
 .داردرا نیز  هاگزارشمالی و انواع مختلفی از  هایگردش
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با  زمانهم تواندمیرا ثبت کند و  خریدوفروشی  تااین قابلیت را دارد که نمامی فاکتور  افزارنرماین 
را از  تاتمامی فاکتور  شودمیرا در بایگانی ثبت کرد که این کار باعث  هاآن تاپرینت گرفتن از فاکتور 

 بندیدستهرا  تااع فاکتور انو توانمیحسابداری فروشگاهی  افزارهاینرمهم تفکیک کند. در بعضی از 
 اغذ هم برای آن تهیه نکرد.کرد و سند ک

 ایحرفهانبارداری 
و  واردشده هایجنسنگهداری و ثبت  داری نقش مهمی دارد.انبار ،بزرگ و کوچک هایشغلدر 

بروز اشتباهات و یا سو  ازانجام شود تا  درستیبهباید  شدهخارج هایجنس ردیابیهمچنین کنترل و 
این امکانات را  افزارنرماین . کندمیاستفاده جلوگیری شود که این کار به حفظ اموال شرکت نیز کمک 

ردیابی و کنترل  تاخود را در این سیستم  انبارداریبرای تمامی مشاغل به وجود آورده است تا بتوانند 
 کنند.

شامل ورود و  تاکه این فاکتور  شودمیفاکتور های مختلفی کنترل و ردیابی  ایحرفه انبارداریدر 
ز موجودی ا گیریگزارش تاشماره سریال کاال ، بررسی صدور برگ تحویل وخروج کاال، موجودی کاال 

گفت  توانمی... است. و انبار، مغایریت گیری بین حسابداری و موجودی هاآنکاال در انبار و فهرست 
 افزارنرماین نوع فاکتور های متفاوت است که یک  سعت فروشگاهکه بسته به نوع فعالیت و یا و

 نماید. سازیپیادهرا  تاخوب باید بتواند تمامی فاکتور 

 پرداخت هایچکدریافتی و  هایچکگهداری ثبت و ن
حسابداری  افزارنرمدر  پرداخت به این معنی است که هایچکدریافتی و  هایچکثبت و نگهداری 

شده با موضوع و تاریخ  دریافت هایچکو  صادرشده هایچکتمامی  فروشگاهی بخشی هست که
 هایچکند از توانمییعنی  باشندمینیز  گیریگزارشثبت و نگهداری شوند و همچنین قابل  تواندمی

 .دکننگزارش تهیه  صادرشدهی و دریافت

 کارکنانثبت و محاسبه حقوق و دستمزد 
نفر و یا  1000حقوق و دستمزد کارکنان را از یک نفر تا  تواندمیدر این است که  افزارنرمکاربرد این 

را محاسبه کرد و حقوق و دستمزد کارکنان  توانمی افزارنرم. با این حتی بیشتر را محاسبه کند
سبه یات را محاه بیمه و مالمربوط ب عملیاتقانونی تمامی  هایکسریبا ثبت اولیه  توانمیهمچنین 

عیدی و سنوات برای  یمحاسبهسند و فیش صادر کرد و در پایان سال  توانمینمود که با این کار 
 وجود دارد. افزارنرمکارکنان در این 
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 ،خوانکارت، صفحات لمسی، اتصال به ابزارهای بارکد خوان توانمی افزارنرماین  هایقابلیتاز دیگر 
 هاگزارشکارهای قانونی مثل ارتباط با اصناف و تهیه و همچنین  روشگاهیفپوز  ،وزنی یترازو

 اشاره کرد. قانونی هاگزارشفصلی و سایر  خریدوفروش

 مانند سقفکارهایی  افزاررمناز این  توانمیگسترش حسابداری فروشگاهی به حدی رسیده است که 
ا ر هاچک، هشدار سررسید وجوه نقد، بانک و ، کنترل چک، کنترل موجودی کاالاعتبار برای مشتریان

 انتظار داشت.

مختلفی دارد و  هایقیمت تاو همچنین استفاده از آن  کارکردشاناین نرم افزا رها بسته به نوع 
 تقبل شود. یانهیهز روشگاهی ممکن است نصب آن بر روی سیستم ف یهمچنین برا

آن  از اموالتانما باید از آن مانند نصب کنید و ش افزارسختفروشگاهی را بر روی  افزارهاینرمباید 
 .کنیدمیهزینه  باریکتنها  افزارسختشما برای خرید این  چراکهمحافظت نمایید 

 

 هیحسابداری فروشگا افزارنرم کاربردهای

  آن بر روی کاغذ وارد کرد. چاپبا  زمانهم توانمیاطالعات فاکتور را 
 کرد. روزرسانیبهخودکار  صورتبهرا  حسابداری دفاتردر  تاحساب مشتری  توانمی 
 نمود. مدیریت توانمیرا  پرداختنی و دریافتنی بانک و مشتریان هایچک 
  صورتبهرا  معین، تفضیلی و کل هایحساب توانمی افزارنرمبا استفاده از این 

 کرد. روزرسانیبهخودکار 
   باشدمیرا دارا  سود و زیان ترازنامه زارش حسابگقابلیت  افزارنرماین. 
 نمود. گزارش توانمی را زمانی مختلف هایبازهمیزان فروش در  وتحلیلتجزیه 
  عوارض و تخفیف برای مشتریان و یا کاالهای خاصافزودهارزشمحاسبه ، 
  حسابداری  افزارنرمدر  مکانیزه صورتبهدارایی و مالیات  موردنیاز هاگزارشتهیه

 فروشگاهی
  اشاره  ملکرد خرید کاالهای خاصبررسی عبه  توانمی افزارنرماین  کاربردهایاز دیگر

 رد.
 افزارنرماین در  تاو نگهداری و ثبت آن  از انبار و کاالهاموجودی  گرفتن 
  مکانیزه صورتبه اسنادثبتانجام عملیات حسابداری و 
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