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با سپیدار همکاران سیستم،
هوشمندانه مدیریت کنید
سـپیدار همـکاران سیسـتم ،مجموعـهای از نرمافزارهـای مالـی اسـت کـه بـا بسـتههای
بازرگانـی ،تولیـدی ،خدماتـی و پیمانـکاری ،بـرای مدیریـت هوشـمندانهی شـرکتهای
متوسـط و کوچـک طراحی شـده اسـت و متناسـب بـا نیازهای ایـن کسـبوکارها ،کاربری
بسـیار سـادهای دارد.
سـپیدار؛ بخشهـای عملیاتـی حسـابداری و مالـی ،تامین و خریـد ،فروش و مشـتریان را
پوشـش میدهد.
سپیدار همکاران سیستم ،با سرعت در انجام عملیات و سهولت دسترسی به اطالعات،
به شما کمک میکند تا در زمان تصمیمگیری ،گزارشهایی سریع ،دقیق و یکپارچه
استخراج کنید.
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با سپیدار از سادگی
کسبوکارتان لذت ببرید
• به مدیریت مالی کسبوکارتان سرعت میبخشید

• مراوده با شرکای خارجی را تسهیل میکنید

یکپارچگی سیستمهای سپیدار سبب میشود تا با ثبت یک عملیات ،سایر اسناد مرتبط

رعایتاستانداردهایجهانیدرتولیدسپیداردرکنارقابلیتهایچندزبانگیوثبتاطالعات

بهشکل خودکار ثبت شوند .بهعالوه ،گزارش وضعیت تمام فعالیتهای مهم روزانهی

مالی با چند ارز ،مروادات شما با شرکای خارجی یا گسترش دفاتر و شعب کسبوکارتان در

کسبوکارتان همچون ،چکهای دریافتی و پرداختی سررسید شده و سررسید نشده،

خارج از کشور را تسهیل میکند.

چکهای نزد بانک وصول نشده ،فروشهای تحویل نشده و ...را یکجا میبینید .همچنین،
اسناد و گزارشهای الزم برای تنظیم دفاتر قانونی را خودکار استخراج میکنید و در عین
سادگی ،دقت و سرعت فرآیند تحریر دفاتر را بهبود میبخشید.

هراحتی تهیه میکنید
• گزارشهای دلخواهتان را ب 
با استفاده از گزارشهای مروری و نمودارهای مدیریتی سپیدار بهراحتی میتوانید
گزارشهای دلخواه خود را تهیه کنید و از آخرین وضعیت کسبوکارتان مطلع شوید.

• کسبوکارتان را با آخرین تغییرات منطبق میکنید

خروجیهای متنوع از قبیل  Word, Excel, Pdf, Textامکان استفاده از این گزارشها را در

گزارشهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده ( ،)VATمالیات حقوق ،گزارشهای خرید و

سایر قالبها فراهم می کند.

فروش فصلی و بیمهی تامین اجتماعی در سپیدار تعریف شده است و هر تغییری در
آنها بهسادگی و از طریق کالب مشتریان در اختیار شما قرار میگیرد؛ بنابراین ،میتوانید
تمام این گزارشها را مطابق آخرین تغییرات قانونی ،راحت و سریع تهیه کنید.
هراحتی بر سیستمها مسلط میشوید
• بهسادگی و ب 
سادگی و راحتی سپیدار ،این امکان را برای شما و کارکنانتان فراهم میکند که بدون نیاز
به دانش تخصصی ،بهسادگی از سیستمها استفاده کنید .همچنین با استفاده از آموزش
چند رسانهای ،آموزش الکترونیکی یا شرکت در کالسهای حضوری سپیدار ،بدون صرف
زمان بسیار ،سیستمها را فرا میگیرید.
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حسابداری سپیدار

تحلیل قوی با کاربری ساده
طراحی کدینگ مناسب ،نگارش بهموقع دفاتر قانونی بهشکل تجمیعی یا روزانه ،تهیهی
گزارشهای قانونی ترازنامه ،صورت حساب سود و زیان و تهیهی گزارش ترازها بدون
صرف وقت بسیار ،خواستهی مدیران مالی و حسابداران شرکتهاست.
سیستم حسابداری سپیدار به شما کمک میکند تا با بستن خودکار حسابهای سود و
زیان و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه ،عملیات پایان سال مالی را بهراحتی و بهسادگی
انجام دهید.
• درج انواع کدینگ پیشفرض بازرگانی ،تولیدی ،خدماتی و پیمانکاری
• ثبت دفاتر قانونی به سادهترین روش ممکن
• عملیات ُپرحجم پایان سال مالی بهشکل خودکار
• گزارش گردش حساب و مانده حساب در تمامی سطوح ،به تفکیک دلخواه
• پیوست ضمائم به اسناد حسابداری
• تبدیل ارزهای مختلف به ارز پایه در عملیات تجاری و صدور سند تسعیر ارز
• اطالع از ویرایش یاحذف اسناد حسابداری از طریق پیامک
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دریافت و پرداخت سپیدار
مدیریت اثربخش نقدینگی

وجه نقد مهمترین دارایی شرکت و مدیریت وجه نقد ،اساس تجارت است؛ عالوهبر آن،
یادآوری سررسید چکهای پرداختی و دریافتی و سرعتبخشی به تهیهی صورت مغایرت
بانکی از دغدغههای مدیریت است.
سیستم دریافت و پرداخت سپیدار بهطور خودکار موجودی منفی بانک و صندوق را کنترل
و با امکان راسگیری چکها ،به مدیریت نقدینگی سازمان کمک میکند.
• گزارش از مانده و گردش حسابهای بانکی و صندوق به تفکیک
• راسگیری دریافتها و پرداختها
• دریافت و پرداخت چکهای تضمینی
• تسویه دستگاه کارتخوان
• چاپ چک و کلر بانک
• ثبت تمامی فرآیندهای گردش چک
• فهرست چکهای سررسید شده و در جریان وصول
• کنترل مانده منفی حسابهای بانک و صندوق
• دریافت صورت حساب بانک و تهیهی مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب
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حقوق و دستمزد سپیدار

دارایی ثابت سپیدار

افزایش رضایت کارکنان و تسهیل پاسخگویی
به مراجع قانونی

آگاهی دقیق و در لحظه از وضعیت داراییهای
ثابت سازمان

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از مهمترین و در عین حال زمانبرترین

ردیابـی آخریـن وضعیـت و کنترلهای امنیتـی بر داراییهـای ثابت سـازمان ،کمک میکند

محاسبات بخشهای مالی و اداری هر شرکتی است.

تـا از وجـود و بهرهبـرداری موثر آنها در سـازمان مطمئن شـوید.

سیستم حقوق و دستمزد سپیدار کمک میکند تا دستمزد کارکنان را منظم و با رویهای

سیسـتم دارایی ثابت سـپیدار به شـما این امکان را میدهد تا از وضعیت فیزیکی دارایی

یکسان پرداخت کنید؛ همچنین اطالعات عوامل را بهگونهای بایگانی کنید که عالوهبر

و تاریخچـهی آن ،در هـر لحظـه از زمـان آگاه شـوید و براسـاس ایـن اطالعـات ،مدیریـت و

دسترسی آسان ،بتوانید گزارشهای متنوعی هم از آنها تهیه کنید؛ به این ترتیب ،از

برنامهریـزی کارآمدتـری بـرای بهرهبرداری از آنها داشـته باشـید.

یکسو میزان رضایت کارکنانتان افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر تعاملتان با مراکز و
سازمانهای مرتبط مانند بیمه ،دارایی و ...تسهیل خواهد شد.
• ثبت اطالعات کارکنان
• تهیهی دیسکتهای قانونی بیمه و مالیات با فرمتهای مورد پذیرش بیمهی تامین
اجتماعی و دارایی مطابق با آخرین تغییرات قانونی
• محاسبهی مالیات حقوق به چهار روش
• اتصال سیستم حقوق و دستمزد به سیستم ورود و خروج کارکنان
• تهیهی دیسکت پرداخت حقوق برای تمامی بانکها
• اطالعرسانی اقساط ماهانه ،مانده وام و خالص پرداختی حقوق کارکنان
س از انجام محاسبات
پ 

بهعلاوه ،بـا محاسـبهی دقیـق و بهموقـع هزینـهی اسـتهالک داراییهـا میتوانیـد بـه
محاسـبهی دقیقتـری از بهـای تمـام شـدهی فعالیتهـای کسـبوکارتان برسـید.
• تعیین روش پالکگذاری داراییها و پالکگذاری خودکار
• تعییـن روش محاسـبهی اسـتهالک براسـاس جدول قوانین اسـتهالک مـاده  149قانون
مالیاتهای مسـتقیم
• محاسبهی استهالک داراییها با سرعت ،دقت و قابلیت اتکای باال
• ثبـت تغییـر نـرخ و روش محاسـبهی اسـتهالک بهشـکل گروهـی بـا توجـه بـه تغییـرات
قانونـی مربوطه
• ثبت فروش ،خروج و اسقاط دارایی و محاسبهی خودکار سود یا زیان حاصل از هر عملیات
• آ گاهی از وضعیت دارایی در لحظه با استفاده از کارت دارایی و گزارش مروری
• تهیهی گزارش خالصه عملکرد داراییها به تفکیک طبقه ،گروه و مرکز هزینه
• ثبت نقل و انتقال دارایی گروهی در سطح مرکز هزینه ،تحویلگیرنده و محل استقرار
• ثبـت انـواع تعمیـرات انجـام شـده بـر دارایی ،اعـم از "تعمیرات اساسـی" یا "گسـترش و
الحاق" و محاسـبهی اسـتهالک دارایی متاثر از آن بهشـکل خودکار پساز انجام محاسـبات
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مشتریان و فروش سپیدار
جلب اعتماد مشتریان

انجام سـریع و سـادهی فعالیتهای مرتبط با فروش و پاسـخگویی سـریع به مشتریان از
ضرورتهای هر کسـبوکاری است.
سیسـتم مشـتریان و فـروش سـپیدار براسـاس واقعیتهـای بـازار و شـناخت کامل این
فرآیندها طراحی شـده اسـت .با این سیسـتم میتوانیـد اطالعات بـهروز ،دقیق و صحیح
از حساب مشتریان را دردسترس داشته باشید و اعتماد مشتریانتان را افزایش دهید.
• تعریف انواع مختلف فروش و صدور اعالمیهی قیمت براساس نوع فروش
• صدور صورت حساب مشتریان
• محاسبهی خودکار مالیات بر ارزش افزوده و تهیهی اظهارنامهی مالیات بر ارزش افزوده
• یکپارچگی اطالعات بین انبار و فروش و دریافت و پرداخت
• استفاده از حالتهای متعدد گزارشگیری
• تهیهی فایل خرید و فروش فصلی ،نمودارهای فروش (ماهانه/روزانه) ،سود و زیان
فروش و گزارش تجزیه سنی بدهکاران
• ارسال مانده حساب مشتریان از طریق پیامک
• یادآوری و ارسال اطالعات اقساط فروش به مشتریان
بهعالوه ،زیرسیسـتم فروش پیشـرفته در زیرمجموعهی سیسـتم مشـتریان و فروش،
امکانـات گسـتردهای را در اختیار شـما قـرار میدهد:
• محاسبهی پورسانت برمبنای مشارکت فاکتور بهشکل پلکانی و ساده
• نمایش موجودی رزرو کاال
• تعیین سقف اعتبار و کنترل اعتبار مشتری
• تعریـف انـواع تخفیـف بهشـکل مقـداری ،تعـدادی و بسـتهی محصـول بـرای هـر کاال،
بهشـکل خطـی یـا پلکانـی و در بازههـای دلخـواه
• تعیین حاشیه سود
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تامینکنندگان و انبار سپیدار

کنترل کارآمد کاال و انبار

دسترسـی بهموقـع بـه اطالعـات کاال و انبـار از مهمتریـن عوامـل موفقیـت شـرکتها
و واحدهـای صنعتـی اسـت؛ امـا بهدلیـل حجـم بـاالی ورود و خـروج کاال و ارتبـاط تنگاتنگ
عملیاتـی و اطالعاتـی بین انبار ،خرید ،تولید و فروش ،دسترسـی بهموقع به این اطالعات
بهسـادگی امکانپذیر نیسـت.
سیسـتم تامینکننـدگان و انبـار سـپیدار ،ضمن تسـهیل ثبت عملیـات ،موجـودی کاال و
حسـاب تامینکننـدگان را کنتـرل و در اختیـار شـما قـرار میدهد.
• قیمتگذاری موجودی کاالهای انبار در زمانهای دلخواه و به روش میانگین موزون
• یکپارچهسازی اطالعات بین انبار و فروش
• انبارگردانی
• تعیین نقطه سفارش کاال
• کنترل موجودی منفی کاالهای در سطح انبار و کاالهای قابل فروش
• ردیابـی یـک عامـل تفکیککننـده همچـون تاریـخ انقضـا ،سـری سـاخت ،حواله انبـار و...
مـواد یـا محصـوالت در هـر انبـار بـرای اسـناد ورودی و خروجـی و کنتـرل در زمـان فروش
• نمایـش موجـودی کاال در سـطح شـرکت و انبار به تفکیـک عامل ردیابـی کاال ،واحدهای
سـنجش اصلی و فرعی کاال
• محاسبهی مالیات بر ارزش افزوده و بیمه در فاکتور خرید خدمات
• نگهداری تصویر کاال
• اطالع از نقطه سفارش کاال از طریق پیامک
• ارسال پیامک هنگام ورود کاال به انبار و هنگام خروج کاال
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حسابداری پیمانکاری سپیدار
مدیریت یکپارچهی پروژههای پراکنده

پراکندگی اطالعات پروژههای پیمانکاری نیازمند بهکارگیری سیسـتم نرمافزاری یکپارچه
و دقیقـی اسـت کـه در عیـن سـادگی ،امکان ثبـت ،طبقهبنـدی و گزارشدهی پروژههـا را به
تفکیـک ،بـا دقت و صحت بـاال فراهم کند.
سیسـتم حسـابداری پیمانکاری سـپیدار ،ابـزاری قدرتمند بـرای مدیریت مالـی همزمان
چنـد پـروژهی پیمانـکاری اسـت .ایـن سیسـتم بـا گـزارش کاربـرگ قـرارداد به شـما کمک
میکنـد تـا در هـر لحظـه اطلاع دقیقـی از وضعیـت عملکـرد هر قـرارداد داشـته باشـید.
همچنیـن بتوانید بهموقع دیسـکت فایل خریـد و فروش فصلی و صـورت وضعیتهای
خـود را مطابـق بـا آخرین تغییـرات قانونی ارائـه دهید.
• گزارشگیری هزینههای انجام شده به تفکیک عوامل هزینه
• کنترل وجوه نقد دریافتی و پرداختی
• کنترل قراردادها و صورت وضعیتهای دریافتی
• گزارشگیری از میزان تایید شده هر صورت وضعیت
• تهیهی کارت پیمان
• ثبت الحاقیه ،دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز هر قرارداد
• مدیریت ضمانتنامهها با امکان ثبت ضمانتنامهها به تفکیک هر قرارداد
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تولید سپیدار

محاسبهی ساده و دقیق بهای تمام شده

اطلاع از بهـای تمـام شـدهی کاالهـا بـه کسـبوکارها کمـک میکنـد تـا از اتلاف منابـع
جلوگیـری کنند ،براسـاس بـرآورد دقیق هزینههای تولید نسـبت به قیمتگـذاری بهینه
محصـوالت اقـدام کننـد و درنهایـت ،امـکان رقابتپذیری محصـوالت خود با سـایر رقبا را
افزایـش دهند.
در سیسـتم تولیـد سـپیدار بـا تعریـف فرمـول سـاخت ،مصـرف مـواد اولیه را براسـاس
سـفارش ،کنتـرل میکنید و آگاهی دقیقتـری از میزان انحـراف از تولید یا مصرف خواهید
داشـت .بهعلاوه ،بـا گـزارش پیشبینـی تولیـد ،مقـدار واقعـی موجـودی مـواد اولیـه را
براسـاس نیـاز خـود شناسـایی میکنید.
• تعریف درختوارهی مواد و قطعات مربوط به تولید یک محصول و گزارشگیری از آن
• کاهش اتالف مواد اولیه با آگاهی از انحراف مصرف مواد و محل ضایع شدن تولیدات در
فرآیند تولید
• افزایش کنترل داخلی از طریق کنترل خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه و ورود
محصوالت به انبار محصول
• تعیین بهینهترین روش استفاده از موجودی مواد اولیه با استفاده از گزارش
پیشبینی تولید
• محاسبهی ساده و دقیقتر بهای تمام شدهی محصوالت تولید شده
• گزارش از مقدار واقعی تولید ،ضایعات عادی ،انحراف تولید ،انحراف از مصرف در فرم
مرور سفارش
• تعریف کاالهای جایگزین به همراه نسبت جایگزینی آن در تعریف فرمول ساخت
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از زبان مشتریان
انسیه طهماسبی؛ مدیرعامل کارگزاری رسمی بیمه امین بنادر پارسیان
«سپیدار بهعلت سهولت کاربری در گزارشگیری و ایجاد یکپارچگی در واحدها ،به مدیریت
فرآیندهای شرکت ما کمک بسیاری کرده است».
رضا حیدری؛ مدیرعامل طراحان برتر چیدمان آریا
«مهمترین ارزشافزودهی نرمافزار سپیدار همکاران سیستم ،ارائهی گزارشهای دقیق و
خدمات پس از فروش با کیفیت است».

https://www.instagram.com/sepidar_systemgroup

حسین غفوریان؛ مدیر مالی الکترو توزین آریا
«سپیدار در سازماندهی فرآیندهای ما بسیار موثر بوده و با باال بردن سرعت و دقت کار،
مزیت رقابتی ما را افزایش داده است».
www.telegram.me/sepidar_systemgroup

https://www.linkedin.com/company/sepidar

https://twitter.com/sepidarsystem

www.facebook.com/sepidarsystem
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