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 مقدمه

کارگیری نیروی جای بهامروزه با توجه به پیشرفت علم و زندگی در عصر مجازی، در بسیاری از کارها به
های مجازی استفاده های پلتفرمافزارها و محیطانسانی که نیازمند هزینه و انرژی زیادی است، از نرم

 .افزار حسابداری استافزارها نرمکنند. یک نمونه فراگیر از این نرممی

 افزار حسابداری چیست؟نرم

برداری است که توانایی رسیدگی به امور مالی اجرا و بهرهای است که در محیط کامپیوتر قابلبرنامه
کنند تا بتوانند ها به صاحبان کار و کارفرمایان کمک مییک شرکت یا سازمان را دارد. این دست برنامه
افزارهای حسابداری ده را از آن ببرند همچنین نرممنابع مالی خود را مدیریت کنند و نهایت استفا

 .رساندمیزان خطای انسانی در محاسبات را به حداقل می

  

 افزار حسابداریدالیل استفاده از نرم

  مدیریت مالیات 

افزارهای حسابداری و با توجه به همه ای است که با استفاده از نرممدیریت امور مالیاتی کار پیچیده
 .پذیر استباال امکانمالتی شما این کار ب راحتی و با سرعتدیتاهای معا

 هاکاهش هزینه 

شود که همین موضوع باعث افزار حسابداری امال موجب کاهش نیروهای انسانی میاستفاده از نرم
شود که هاست و همچنین با افزایش سرعت نیروهای انسانی، موجب میکاهش چشمگیر هزینه
 .ر، کار بیشتری انجام دهندنیروهای ما در مدت کمت

  در انجام محاسبات افزایش دقت 

افزارهای حسابداری از طریق کاهش خطاهای محاسباتی انسانی و افزایش دقت در امور مالی به نرم
کنند. امور حسابداری شامل فرایندهای پیچیده ریاضیات است که امکان صاحبان کار کمک می
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افزار ست و به همین دلیل است   میگومیم بهره بردن از نرماشتباهات محاسباتی در آن بسیار باال
 .شودحسابداری سبب کاهش خطاهای انسانی می

 افزایش سرعت 

های مالی نسبت به پردازش افزارهای حسابداری سبب افزایش سرعت پردازش دادهاستفاده از نرم
 .در انجام محاسبات است هاباالی کامپیوترها نسبت به انساندستی است. دلیل این سرعت، سرعت

 هاارائه انواع گزارش 

ها را به کاربران خود ترین زمان ممکن اطالعات مالی و گزارشتوانند در کوتاهها میاین نوع سیستم
 .ارائه دهد

  

 :افزارهای حسابداریانواع نرم

 :افزار حسابداری فروشگاهیانواع نرم

های مختلف از جمله صندوق، خریدها و کند و قسمتافزار بیشتر بر مبنای بارکد کار میاین نوع نرم
 .کندموجودی را کنترل می

 حسابداری شرکتی : 

داری را افزارها امور مربوط به انبار خریدوفروش، حقوق کارگران و کارمندان و خزانهدر این دست نرم
 .کندکنترل می

 حسابداری انبار: 

 .شوندها مدیریت میافزار امور مربوط به ورود و خروج کاالها از انبار و موجودیدر این نوع نرم
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 داریحسابداری خزانه: 

های صندوق و افزار برای مدیریت ورود و خروج منابع مالی، اسناد مالی، کنترل حساباز این نوع نرم
 .شودبانک و حصول مانده مشتریان استفاده می

 الیاتیحسابداری م: 

 .شودهای پیچیده برای محاسبه امور مالیاتی شرکت یا سازمان استفاده میاین بخش از الگوریتم

 حسابداری یکپارچه : 

کند و افزارهای شرکتی است که تمامی نیازهای شرکت یا سازمان را مدیریت میای از نرمدسته
 .کنندبه هسته مرکزی ارائه می ها خود راشده و گزارشدر قالب اسناد حسابداری آماده هابخش

کنند. دقیقه مثل دیجی باربری که صورت آنالین و تحت وب کار میافزارها بهمعمواًل این قبیل نرم
 .افزاری تحت وب استنرم

 
 انواع نرم افزارهای حسابداری
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 :دیجی باربری

اندازی شده و در راه 98ونقل است   از سال های حملبداری برای شرکتافزار حسادیجی باربری نرم
 .همین مدت کم توانسته رضایت کاربران خود را جلب کند

ونقل را دیجیتالی کند و های حملافزاری که آمده تا روند مالی داخلی شرکتدیجی باربری، یعنی نرم 
 .کندصورت خودکار ثبت میبارنامه را به

سال تالش  2حسابداری حمل و نقل دیجی باربری توسط شرکت نوآوران سیستم ویرا پس از نرم افزار 
 .کندصورت تحت وب و آنالین کار میاندازی شد و بهمداوم، راه

فرد زیادی دارد که آن را از سایر رقبا متمایز کرده و توانسته در های منحصربهدیجی باربری ویژگی
 .افزارها کار کندتر از دیگر نرمبتی، بسیار موفقهمین مدت کم حضور در عرصه رقا

 توانایی های دیجی باربری

 :توان به موارد زیر اشاره کردهای نرم افزار حسابداری حمل و نقل دیجی باربری میازجمله این توانایی

 هاافزار صدور بارنامه و ثبت خودکار بارنامهاتصال به نرم 
 ها، سهامداران و متصدیانرکتها، شمشاهده آنالین وضعیت سازمان 

  برخی از سرورهای دیجی باربری بر روی شبکه ملی کشور خودمان است و با توجه به این موضوع حتی
افزار برای تمامی کاربران در ایران و در سراسر الملل، اطالعات این نرمبا محدودتر شدن اینترنت بین

 .دسترس هستجهان قابل

 ثبت اسناد بدهکاری و بستانکاری رانندگان و بازدید گزارشات مربوطه 

 شده و درآمد حاصل از صدور بارنامه ها ثبتتواند سهم هر سهامدار را با توجه به هزینهافزار میاین نرم
 .صورت کامل ارائه نمایدمحاسبه کند و در قالب یک گزارش به… و 

 حسابرائه صورتتعریف و ثبت صاحبان کاالی بدهکار و ا 
 اندازی سریع و کاربری آسانراه 
 ای از بدهکاران و بستانکاران شرکتاعالم لحظه 
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 توانید با هر پلت فرمی و هر افزار نیاز به نصب ندارد و کاماًل آنالین است شما میکه این نرمازآنجایی
 .افزار کارکنیدمرورگری با نرم

 های در قسمت الگو متصدی برای هر متصدی با روش هزینه دریافتی از هر متصدی، پس از ثبت او
های آن الگو ثبت کنید و هزینه بارنامه… ها و مختلفی مثل هر بارنامه، کرایه بار جاری، کل کرایه بارنامه

 .گرددشده محاسبه میمتصدی به شیوه تعیین
 زمان وجود داردصورت همدر دیجی باربری امکان ثبت چند شعبه و شرکت به. 
 تواند با توجه به نیازهای متفاوت، روندهای داخلی شرکت عه دیجی باربری به نحوی است که میتوس

 .سازی شودو اهداف پیش روی شما سفارشی
 دهدصورت کامال رایگان در اختیار کاربران خود قرار میرا به هاروزرسانیدیجی باربری به. 
 های منظم روزانه استدیجی باربری دارای بک آپ گیری. 
 های جدید امنیت اطالعات مانندامنیت باال و استفاده از متدها و فناوری AES های رمزگذاری شده و 

SSL فرد سایت ماستهای منحصربهسرور و دامین از دیگر ویژگی. 
 ها پس از صدور در دیجی باربری با برقراری ارتباط بین سرور دیجی باربری و صدور بارنامه، بارنامه

 .گردندر در دیجی باربری نیز ثبت میصورت خودکابه
  به دلیل آنالین و بروز بودن دیجی باربری، این پلت فرم قادر است هرلحظه وضعیت متصدی و شرکت

 .صورت گزارش یا فیش حقوقی اعالم نمایدونقل را نسبت به هم بهحمل

 سخن آخر

صورت کامال ماه به 1، به مدت افزار حسابداری حمل و نقل دیجی باربرینرم  الزم به ذکر است که
های کامل اقدام به خرید کنند. گیرد تا بتوانند پس از بررسیرایگان در اختیار متقاضیان قرار می

طور کامل پاسخگوی سؤاالت کاربران ساعته و به 24صورت روزه و بههمچنین تیم پپشتیبانی همه
 های ارتباطی با مشاوران ما در تماس باشید و یا حتی با تکمیلافی است از طریق راهباشد. فقط کمی

 .، منتظر تماس میاوران باشیدفرم ثبت تماس

که قبل از استفاده از پلتفرم دیجی باربری حتما به فیلم های موجود در سایت مراجعه و نکته آخر این
افزار را یاد بگیرید و هم بتوانید پاسخ سواالت خود را دریافت کنید تا هم نحوه صحیح کار کردن با نرم

 .کنید
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