
 

1 
 

 سرفصل های مقاله

 ویژگی های دیجی باربری 
 افزار موردنیاز برای استفاده از دیجی باربریسخت 
 نسخه موبایلی دیجی باربری 
 حفاظت از اطالعات  
 تیم پشتیبانی دیجی باربری 

 مقدمه

ای را از بدی  اندازی سایتی را داشتم که بتواند مشکلی را حل کندد  دددددهاز دوران نوجوانی رؤیای راه
ها و خألهدای موجدود در شد ل توانسدتم سدختیان میببرد و کارآمد باشدد و ودون در تمدان زنددگی

های صدمیم گدرفتم پلدت فرمدی بدرای رسدیدگی بده امدور مدا ی شدرکتونقل و باربری را ببینم  تحمل
 .ونقلی ایجاد کنمحمل

انددازی سدایت دیجدی وقفه و پس از دو سال با کمک دوسدتان موفدب بده راههای بیباالخره با تالش
ونقل بسیار کمک کند و امدور اداری و حسابرسدی های حملتواند به شرکتباربری شدن  سایتی که می

 .ا حذف کند و سرعت را تا وندی  برابر باال ببردکادذی ر

تحت وب است. کاربران دیجی باربری تنها از طریدب اتصدال بده  افزار حسابدارینرن دیجی باربری یک
روز و در هر مکدانی حتدی دیدر از محدل کدار بده اطالعدات مدا ی و توانند هر حظه از شبانهاینترنت می

 .حسابداری خود دسترسی داشته باشند و بر روی اطالعات ما ی خود ت ییرات ایجاد کنند

 .وکار استو سهو ت در انجان فرآیندهای یک کسبدیجی باربری در اصل روشی برای بهبود 

ونقل  میزان جابجایی نقدینگی روزانه باالیی دارد  رسیدگی به امور حسدابداری که در کار حملازآنجایی
ونقل بده کدار های حملبرای صاحبان کار دشوار است. پس ما تمان تالش خود را برای کمک به شرکت

 .فزار حسابداری آنالی  را ارائه کنیماگرفتیم تا بتوانیم بهتری  نرن

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/
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 نرن افزار مدیریت حسابداری آنالی 

 ویژگی های دیجی باربری

 :های ای  پلت فرن بپردازیم تا بگوییم ورا دیجی باربریخواهیم به بیان ویژگیه میدر ای  مقا 

 ها پدس از صددور در دیجی باربری با برقراری ارتباط بی  سرور دیجی باربری و صدور بارنامده  بارنامده
 .گردندصورت خودکار در دیجی باربری نیز ثبت میبه

 ای  پلت فرن قادر است هر حظه وضعیت متصدی و شرکت به د یل آنالی  و بروز بودن دیجی باربری  
 .صورت گزارش یا فیش حقوقی اعالن نمایدونقل را نسبت به هم بهحمل

 شدده و درآمدد حاصدل از صددور ها ثبتافزار قادر است سهم هر سهامدار را با توجه بده هزیندهای  نرن
 .محاسبه و در قا ب. یک گزارش ارائه نماید… بارنامه و 

 توانید با هر پلت فرمی و هر افزار نیاز به نصب ندارد و کاماًل آنالی  است شما مید یل اینکه ای  نرن به
 .افزار کارکنیدمرورگری با نرن
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 هدای هزینه دریافتی از هر متصدی  پس از ثبت او در قسمت ا گو متصدی برای هر متصدی بدا روش
های آن ا گو ثبت کنید و هزینه بارنامه… ها و ایه بارنامهمختلفی مثل هر بارنامه  کرایه بار جاری  کل کر

 .گرددشده محاسبه میمتصدی به شیوه تعیی 
 باشد و با توجه به اید  موضدوح حتدی بدا یکی از سرورهای دیجی باربری بر روی شبکه ملی ایران می

ن و در سراسدر جهدان افزار بدرای تمدامی کداربران در ایدراا ملل  اطالعات نرنمحدود شدن اینترنت بی 
 .باشددسترس میقابل

 زمان هم وجود داردصورت همدر دیجی باربری حتی امکان ایجاد وند شعبه و شرکت به. 
 تواند با توجه به نیازهای متفاوت و روندهای داخلدی توسعه دیجی باربری به نحوی بوده است که می

 .سازی شودشرکت شما سفارشی
 دهدصورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار میرا به هاروزرسانیدیجی باربری به. 
 های منظم و 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 دامی  از دیگر ویژگی. 

 افزار موردنیاز برای استفاده از دیجی باربریختس

افزاری افزار حسابداری ندارد  با هدر سدختوون که استفاده از دیجی باربری نیاز به نصب و دانلود نرن
افزار به اینترنت متصل باشد کافی شود وارد پلت فرن شد و با آن کارکرد. کافی است که فقط سختمی
 .است

 ربرینسخه موبایلی دیجی با

توان از آن در انواح کدامپیوتر دیجی باربری اپلیکیش  موبایلی ندارد اما به د یل اینکه آنالی  است  می
 .و تبلت و موبایل استفاده کرد

 حفاظت از اطالعات

 امنیدت های خود را در راستای قدوانی  پدیش ببدرد ودیجی باربری همواره در تالش است که فعا یت
 .داده های کاربران را تضمی  کند

https://digibarbari.ir/%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c/
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 سیستم مدیریتی تحت وب باربری

 تیم پشتیبانی دیجی باربری

ای بدرای پاسدخگویی بده تمدامی سدواالت کداربران اسدت و دیجی باربری دارای تیم پشدتیبانی حرفده
ده در سدایت هدم توانید برای دریافت پاسخ سؤاالت خود با مراجعه به ویدیو بارگزاری شهمچنی  می

 .آموزشات تکمیلی کار با دیجی باربری را مشاهده نمایید

توانند عدالوه دیجی باربری امتیاز به خصوصی را برای کاربران تازه وارد در نظر گرفته  کاربران جدید می
ماه  از تمامی خدمات دیجی باربری به صدورت رایگدان اسدتفاده  1بر مشاهده دموی سایت  به مدت 

 .های حسابداری کنندبتوانند کار آیی دیجی باربری را بررسی کنند و سپس اقدان به خرید پکیجکنند تا 

 سخن آخر

برای رفاه حال کارفرمایان  تیم ما سه پکیج مختلف برای ارائده تددارد دیدده اسدت  د صداحبان کدار 
 .ید کنندها را مطابب با میزان کاربرد خود انتخاب و اقدان به خر توانند هرکدان از آنمی
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ها دارای قیمت مصوب  مشخص و مقرون بده صدرفه اسدت. فقدط توجده داشدته هرکدان از ای  پکیج
باشید که مطابب با حجم کاری شما ممک  است قیمت هر پکیج به د یل اش ال کدردن بیشدتر فضدای 

 .وپنج درصد بیشتر شودهاست تا بیست

فب بده دریافدت پاسدخ سدؤاالت خدود نشددید اگر بعد از مطا عه ای  توضیحات و بازدید از سایت  مو
 77988041-021توانید با از خدمات مشاوره رایگان ما بهره ببرید  فقط کافی است با شماره تماس می

سدایت  منتظدر تمداس  تمداس بدا مدا تماس حاصل فرمایید و یا با ثبت مشخصدات خدود در بخدش
 .کارشناسان ما باشید
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