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 شرکت حمل و نقلسابداری ح
 دیجی باربری: نویسنده ۱۳۹۹ اردیبهشت 71 در شدهارسال

 

 ه:سرفصل های اصلی مقال

  حمل و نقل ایهنرم افزار حسابداری شرکت 
 هر بارنامه یک سند حسابداری 
  هابارنامهثبت خودکار  
  هاهزینهتعریف سایر 
  دسترسی به اطالعات بارنامه 

 

 حمل و نقل: ایهنرم افزار حسابداری شرکت 

 اطمینان از انجام صحیح امور حسابداری و مالی است. وکاریکسبنکته در شروع هر  ترینمهم
 .زندمیبخش حسابداری هر شغل حرف اول را در بقای آن حرفه 

 
برگ ، هاهزینهحمل و نقل و باربری نیز مانند سایر مشاغل ماهانه دارای انواع  یحرفه دانیدمیکه  طورهمان

 باشد.ها میاسناد مالی مربوط به صدور بارنامه و  خریدها
ی حسابداری در برخی مشاغل با یکدیگر متفاوت است ، بنابراین حسابداری شرکت که اصول  ثانویهازآنجایی

 باشد.هایی میدارای تفاوت حمل و نقل نیز با سایر مشاغل مای

https://digibarbari.ir/
https://digibarbari.ir/
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 هر بارنامه یک سند حسابداری:
 

نوعی  هابارنامه، که  هرکدام از این  کندمیهر شرکت حمل و نقل و باربری ماهانه تعداد زیادی بارنامه صادر 
بررسی و وارد  هاآنکه در پایان ماه باید تمامی  رودمیسند حسابداری برای شرکت حمل و نقل به شمار 

 یستم حسابداری شرکت شوند.س
 

 هاآناطالعات  واردکردن رودمیی صادره در طول یک ماه از یک تعدادی فراتر هابارنامهتعداد  کههنگامی
 .شودمی برزمانکمی سخت و حمل و نقل  یهاشرکتحسابداری  یک سند حسابداری در عنوانبه

یک سند حسابداری، در  عنوانبهثبت هر بارنامه باربری با فراهم کردن امکان  جییدنرم افزار حسابداری 
در سیستم حسابداری را  از دوش  هابارنامهسیستم حسابداری شرکت و حمل و نقل  بار سنگین ثبت ماهانه 

 حمل و نقل برداشته است. مایکارکنان بخش حسابداری شرکت 
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 :هابارنامهثبت خودکار 

 ی حمل و نقل است.هاشرکتحسابداری  مخصوصافزار نرم افزار دیجی باربری یک نرم 
 .باشدمیویژگی مهم این نرم افزار امکان اتصال آن به سیستم ثبت و صدور بارنامه 

وارد نرم افزار دستی  صورتبهآن را  مجددا  به این صورت که دیگر نیازی نیست تا بعد از هر بار ثبت بارنامه 
 حسابداری خود کنید.
ی صدور بارنامه کشور تمامی اطالعات مربوط به هر بارنامه جی باربری بااتصال به شبکهنرم افزار حسابداری دی

حسابداری شرکت حمل و نقل شما در نرم افزار دیجی  اکانتصورت خودکار در شده توسط شرکت شمارا بهثبت
 کند.باربری ثبت می
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 :هاهزینهتعریف سایر  

که الزم است در برنامه دیده شود. نمونه این  باشدمیمتنوعی  یهاهزینهعملیات حمل و نقل باری همراه با 
از هزینه حمل، هزینه بارگیری، هزینه بیمه بار، هزینه تعمیرات خودرو، هزینه سوخت، انعام و  اندعبارتهزینه 

 حمل هم اساسی است. کمیسیون دستمزد و غیره، عالوه بر آن، 
های ماهانه و ثابت مربوط به شرکت  را و تعریف تمامی هزینهشما در نرم افزار دیجی باربری امکان ثبت 

 خواهید داشت.
اسناد حسابداری های ماهانه از هدر رفتن وقت و انرژی خود بابت ثبتبار تعریف این هزینهبنابراین تنها با یک

 در پایان ماه جلوگیری خواهید کرد.
 

ها  در سیستم حسابداری حسابداری تا تعریف سایر هزینهعنوان یک سند ها بهتمامی این موارد از ثبت بارنامه
 پذیر است.شرکت و حمل و نقل با نرم افزار حسابداری دیجی باربری امکان
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 دسترسی به اطالعات بارنامه :
 

ی تمام اطالعات مرتبط به بارنامه، راننده و امکان مشاهدهیکی از موارد مهم نرم افزار حسابداری دیجی  باربری 
 در هر زمان و هر مکان است. کاال

راحتی از طریق پنل کاربری خود امکان بررسی تمام امور مربوط به حسابداری شرکت حمل و نقل خود شما به
 .رادارید

 

 
 

ی توانید با بررسی پلن های نرم افزار حسابداری دیجی باربری اقدام به خرید بستهبنابراین شما عزیزان می
 کنید.افزاری موردنظر خود نرم

ماهه دیجی باربری برای حسابداری شرکت حمل و نقل خود استفاده رایگان یکتوانید از تست عالوه بر این می
وری و عدم بروز شده در بخش حسابداری و افزایش بهرهکنید و در پایان ماه شاهد کاهش چشمگیر زمان تلف

 خطا در سیستم حسابداری خود باشید.

 


