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 مدیریت حسابداری
 دیجی باربری: نویسنده ۱۳۹۹اردیبهشت  42 ارسال شده در

 

 :سرفصل های اصلی مقاله 

 استفاده کنیم؟ حسابداری حمل و نقل افزارچرا از نرم 
 دیجی باربری چه ویژگی هایی دارد؟ حسابداری حمل و نقل افزارنرم 
 حسابداری حمل و نقل حسابداری 
 بریدیجی بار حسابداری حمل و نقل تعیین سطح دسترسی در نرم افزار 
 دیجی باربری نرم افزار حسابداری دو ویژگی مهم 

  

 افزار حسابداری حمل و نقل استفاده کنیم؟چرا از نرم  

امروزه حسابداری بخشی جدانشدنی هر کسب و کاری به شمار می رود و یکی از مهم ترین عوامل 
ب برای مدیرانی است مناس افزار حسابداری دیجی باربریموثر در فنا یا بقای شرکت هامی باشد. نرم
های وری و کاهش زماندهند و به دنبال افزایش بهرهکه به نظم و دقت شرکت خود اهمیت می

 .هدررفته در بخش حسابداری هستند

https://digibarbari.ir/
https://digibarbari.ir/
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 افزار حسابداری حمل و نقل دیجی باربری چه ویژگی هایی دارد؟نرم

 هاافزار صدور بارنامه و ثبت خودکار بارنامهمتصل به نرم .1
 ها، سهامداران و متصدیاننالین وضعیت شرکتمشاهده آ .2
 ها مربوطهثبت بدهکاری و بستانکاری رانندگان و مشاهده گزارش .3
 حسابتعریف و ثبت صاحبین کاالی بدهکار و ارائه صورت .4
 وری در شرکتافزایش نظم و بهره .5
 اندازی سریع و کاربری آسانراه .6
 ای از بدهکاران و بستانکاران شرکتاعالم لحظه .7

 :تعیین سطح دسترسی در نرم افزار حسابداری دیجی باربری 

تواند با توجه به کاربران خود نقش هریک را درون سیستم تعریف کند. رئیسه میمدیریت یا هیئت
تواند سند حسابداری را صورت خودکار ثبت نماید و همچنین میها را بهتواند بارنامهمدیریت می

 .صورت دستی ثبت کندبه

صورت متنوع ارائه کنند. تعیین دسترسی کاربران این امکان را های خود را بهتوانند گزارشن میکاربرا
ی مالی را نیز پایهدهد تا بتواند اطالعات بارنامه را چک کرده و همچنین اطالعاتبه مدیریت می
 .مشاهده نماید

 :های حمل و نقلحسابداری شرکت

 .اطمینان از انجام صحیح امور حسابداری و مالی است وکاریترین نکته در شروع هر کسبمهم
 .زندهر شغل حرف اول را در بقای آن حرفه می حسابداری بخش

ها، اغل ماهانه دارای انواع هزینهونقل و باربری نیز مانند سایر مشی حملدانید حرفهطور که میهمان
 .ها هستاسناد مالی مربوط به صدور بارنامه برگ خریدها و 

ی حسابداری در برخی مشاغل با یکدیگر متفاوت است، بنابراین حسابداری که اصول ثانویهازآنجایی
 .هایی هستونقل نیز با سایر مشاغل دارای تفاوتهای حملشرکت

 

 

https://digibarbari.ir/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://digibarbari.ir/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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 :با نرم افزار دیجی باربری از امکانات زیر بهره مند هستید حسابداری حمل و نقل در

 هاثبت خودکار بارنامه 
 ثبت سند حسابداری برای هر بارنامه 

 هاثبت خودکار بارنامه   

صدوربارنامه امکان نرم افزار دیجی باربری از طریق اتصال مستقیم به سرور های سازمان حمل و نقل و 
ثبت خودکار بارنامه های هر شرکت را در حساب کاربری آن ها فراهم آورده و دیگر نیازی به بارگذاری 

 .دستی اطالعات بارنامه ها نمی باشد

 ثبت سند حسابداری برای هر بارنامه

ه شمار تمام بارنامه های صادر شده در طول یک ماه نوعی سند حسابداری برای شرکت حمل و نقل ب
 .می رود

 

نرم افزار حسابداری دیجی باربری این امکان را فراهم آورده است تا تمامی بارنامه های ثبت شده، به 
عنوان یکی سند حسابداری به طور خودکار در سیستم حسابداری شرکت حمل و نقل ثبت و محاسبه 

 .شوند

 چرا باید دیجی باربری را انتخاب کنیم؟

 :افزار حسابداری دیجی باربری وجود دارد که به شرح زیر استنتخاب نرمی مهم برای اچند نکته 

 امنیت باال 
 ایبه کاپ دوره 
 مدیریت آسان 
 سازیسفارشی 
 روزرسانیبه 
 بدون نیاز به نصب 
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 امنیت باال 

های ی باال قرار دارد و با استفاده از جدیدترین متدها و فناوریدیجی باربری ازلحاظ امنیت در رتبه
سرور و امنیت کامل اطالعات و داده های  SSL های رمزگذاری شده و AES امنیت اطالعات مانند

 .حسابداری شما را تضمین می کند

 ایبکاپ دوره

افزار بکاپ ها در نرمها ثبتی شرکتمرتبه از تمامی اطالعات و داده 3طور مرتب دیجی باربری روزانه به
کند.تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا مفقودی اطالعات بدون نگرانی بکاپ های قبلی را گیری می

 .بازگردانی کند

 مدیریت آسان

ی بودن و داشتن فضای ابری بسیار آسان و بدون ها در دیجی باربری به علت مجاز سازی دادهذخیره
ها تمامی دادهگیرد و با این روش شما در هر زمان و هر مکان بااتصال به اینترنت بهدردسر صورت می
 .ی خود دسترسی داشته باشیدشدهو اطالعات ذخیره

 سازیسفارشی

لی شرکت شمارا دارد و سازی بر اساس شرایط کاری و موقعیت داخدیجی باربری قابلیت سفارشی
روزرسانی برای حساب توانید بر اساس نیازهای حسابداری شرکت خود درخواست توسعه و بهمی

 .دیجی باربری خودرا داشته باشید

 روزرسانی خودکار بدون نیاز به نصببه

است ونقل های حملافزار حسابداری در شرکتافزار دیجی باربری که یک نرمطور که گفتیم نرمهمان
 .کندصورت تحت وب کار میبه

طور هنگام انتشار افزار بر روی سیستم کاربر نیست و همینبه این معنا که دیگر نیازی به نصب نرم
 .افزار نیستگیر دانلود و نصب ورژن جدید نرمافزار نیازی به طی روند زمانهای نرمآپدیت

رت آنالین و بر روی حساب کاربری تمامی صوافزار بههای نرمروزرسانیهای و بهتمامی آپدیت
 .گیریدونقل صورت میهای حملشرکت
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 بدون نیاز به نصب

باشد، دیگر نیازی افزار تحت وب میدیجی باربری یک نرم حسابداری حمل و نقل افزارکه نرمازآنجایی
ن امر افزارهای خاصی نیست. ایافزارهای خاص روی سیستم و یا داشتن برخی سختبه نصب نرم

 .های شرکت در درازمدت خواهد شدسبب کاهش هزینه

 
دیجی باربری از  شما می توانید به راحتی و برای بررسی تمامی امکانات و ویژگی های نرم افزار

 .اشتراک رایگان یک ماهه نرم افزار استفاده کنید
ه کرده و بعد از ارسال اطالعات مربوطه، دسترسی یک ماهه مراجع دمو نرم افزار کافیست به بخش

 .دریافت کنید دیجی باربری نرم افزار حسابداری خودرا به

  

  

  

 

http://bit.ly/2WXfs3E
http://bit.ly/2WXfs3E

