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 تراز حسابداری نشریه
 1399پاییز 

 (س) معصومه حضرت دانشگاه حسابداری علمی انجمن
 

در روز هایی که تکنولوزی و خالقیت حرف 

را در جامعه  میزند، حسابداری هم از این  اول

 قاعده مستثنی نبوده و خود را بروز کرده است!

هایی که حسابداران پشت دخل دیگر، روز

نشسته و چرتکه باال و پایین میکنند گذشته. 

حاال پشت میز و روی صندلی های نرم نشسته 

 و تایپ میکنند. 

در این نشریه تصمیم داریم نرم افزار های 

حسابداری را معرفی ، مزایا و معایب آن ها را 

 به اختصار بازگو کنیم.

 چرتکه یا لپ تاپ؟

علت استفاده از نرم افزار های حسابداری 10  

مطالعه کنید. 4این مقاله میتوانید در صفحه   

 معرفی بهترین ها

نرم افزار حسابداری 5عرفی م  

مطالعه کنید. 2این مقاله میتوانید در صفحه   

 
 ویژگی ضروری یک نرم افزار حسابداری پنج

 مطالعه کنید. 5این مقاله میتوانید در صفحه 
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 معرفی بهترین ها

نرم افزار حسابداری 5معرفی   

 
 نویسندگان:

 مریم بالنیان ،جهانگیریمهشید  ، انسیه داودوندی 

 :است ذیل شرح به که های حسابداری بر اساس کارکرد خود  به چند دسته تقسیم میشوندنرم افزار 

 پایه حسابداری •

  محور پروژه حسابداری •

 دگان و انبارکنن تامین سیستم •

 صورتحساب صدور و فاکتور مدیریت •

 بینی پیش و بندی بودجه •

 دستمزد و حقوق مدیریت •

 است.  شرکتی یکی از نرم افزار ها مناسبتربا توجه به موارد باال برای هر 

فزار ها سود و مثال حسابداری پروژه محور برای شرکت هایی مناسب است که به دنبال تحقیق، توسعه و اختراع هستند که میتوانند با استفاده از این نرم ا

 هزینه خود را بررسی کنند.

د ترین بخش نرم افزار است زیرا از کوچک ترین شرکت تا شرکت های بین المللی به آن نیاز مدیریت فاکتور و صدور صورت حساب متداول ترین و پرکاربر

 دارند.

 حال به معرفی برترین نرم افزار های حسابداری میپردازیم. 

 
 

 سپیدار شرکتی حسابداری افزار نرم  .1

میباشد که با هدف پیاده سازی سیستم مالی منسجم مخصوص شرکتهای کوچک و سپیدار، نرم افزار حسابداری شرکتی کمپانی معروف همکاران سیستم 

 .این نرم افزار یکی از معروف ترین و قدیمی ترین های نرم افزار حسابداری شرکتی بازار ایران است . متوسط ایجاد شده
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 نرم افزارهای حسابداری آرین سیستم . 2

 

 
با هدف  1383شرکت آرین سیستم از سال 

یکپارچه سازی سازمانهای بزرگ شروع به فعالیت 

کرد و هم اکنون یکی از معتبرترین و بزرگترین 

میباشد  گان نرم افزارهای مدیریتی و مالیتولیدکنند

ه سازمانهایی همچون ستاد عتبات عالیات، ک

ماشین و شرکتهای  ،هولدینگ هایی نظیر تیراژه

بزرگی همچون چای دبش، قالی سلیمان، استیل 

اخوان، موسسه مالی توسعه و... از مشتریان این 

 شرکت هستند.

 
این شرکت در کنار تولید نرم افزارهای اداری و 

و  اسیون اداریانند نرم افزار اتوممدیریت سازمانی م

تحت وب حوزه مالی مانند نرم افزار حسابداری مالی، 

خزانه داری، بهای تمام شده، صورت های مالی، 

 حوزه بازرگانی مانند حسابداری خرید و فروش،. 

 

 نرم افزار حسابداری شرکتی فرداد . 3

 
 

محصول جدید نرم افزار حسابداری شرکتی فرداد 

شرکت پرآوازه آرین سیستم و بهترین نرم افزار 

حسابداری این شرکت برای انواع شرکتها میباشد 

 .که بتازگی به بازار عرضه شده اند

 
نرم افزار حسابداری شرکتی آرین سیستم بیشتر 

مناسب کسب و کارهای بزرگ میباشد اما این 

شرکت با هدف حمایت از شرکتها و کسب و 

وچک و متوسط، اقدام به تولید نرم افزار کارهای ک

حسابداری شرکتی فرداد برای شرکتهای تولیدی، 

پیمانکاری، بازرگانی و خدماتی کرده است که به 

لطف رابط کاربری حرفه ای، امکانات و آنالیزهای 

تخصصی، مشتری مداری و پشتیبانی مستمر و 

مطلوب، در مدت کوتاهی توانسته است به حریفی 

 و تازه نفس برای رقبان خود تبدیلپرقدرت 

 شده است . 

 

 نرم افزارهای حسابداری هلو. 5
 

افزار هلو ، سال  است که شرکت مهندسی نرم ۲۰

های حسابداری مخصوص اصناف و تولید نرم افزار 

فروشگاه ها را با بکارگیری کارشناسان مجرب با 

گروه شغلی  آغاز کرده  ۲۰۰پوشش دهی بیش از 

است و عالوه بر. این ، خدمات مشاوره و راهنمایی 

 در حوزه امور مالی به مشتریان خود ارائه میدهد .

همچنین  سادگی، قیمت ارزان و امکانات گسترده  

ارهای حسابداری هلو موجب شده در لیست نرم افز

نرم افزارهای حسابداری رایگان و پولی، به یکی از 

پر استفاده ترین و محبوب ترین نرم افزارهای مالی 

ایران تبدیل شود. شرکت هلو با ارائه نرم افزار 

حسابداری شرکتی کوچک، متوسط و ویژه، 

توانسته نیازهای محاسبات و مدیریت مالی بسیاری 

ز شرکتهای کوچک و متوسط را براورده سازد و در ا

 این حوزه نیز موفق عمل کند. 

 

 نرم افزارهای حسابداری پیوست . 4

 
ساله در عرصه ساخت محصوالت نرم افزاری حوزه مالی  15گروه نرم افزاری پیوست سابقه ای 

میباشد. قیمت مناسب، و مدیریتی دارد که یکی از شرکتهای معروف ایران در این حوزه 

امکانات حرفه ای، مشتری مداری و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب را میتوان دلیل 

 محبوبیت پیوست و نرم افزارهای حسابداری معروف آن دانست.

 
دیوان محاسبات کشوری، کشتی رانی جمهوری اسالمی، بیمه معلم، شرکت آسان موتور و... از 

اری و مالی پیوست استفاده میکنند و نرم افزار حسابداری شرکتی نرم افزارهای اتوماسیون اد

پیوست نیز در بسیاری از شرکتهای ایرانی پیاده سازی شده است. بر همین اساس پیوست، از 

 سازندگان بهترین نرم افزارهای حسابداری مطرح ایران محسوب میشود.
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 چرتکه یا لپ تاپ ؟!

 از نرم افزار های حسابداری چرایی استفاده 10

 نویسنده: نفیسه فقهی
 

 

امروزه کمتر مجموعه هایی را میبینیم که باتوجه به نیاز 

 خود از نرم افزار های حسابداری استفاده نکنند.

در حقیقت کار با این برنامه ها به شدت رو به افزایش 

 است.

دلیل استفبال شرکت ها و فروشگاه ها از این نرم افزارها 

 چیست؟

پس برای  ،کردبرای خرید اینگونه نرم افزار ها باید هزینه 

 چه باید از آنها استفاده کرد؟ 

 با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چرا؟

 وقت بیشتری را ذخیره کنید: .1

برای هر بار صدور فاکتور به نام یک مشتری الزم نیست تمام اطالعات آن 

را وارد کنید! با مشخص کردن اسم مشتری، آدرس و شماره تماس به طور 

 پدیدار میشوند!خودکار 

 عدم نیاز به افراد متخصص: .2

در صورت نبودن حسابدار خود، میتوانید خودتان به اطالعات شرکتتان 

 دست پیدا کنید و از آنها استفاده کنید.

 امنیت: .3

نرم افزار های حسابداری در مقایسه با دیگر روش ها از امنیت بیشتری 

 فتد.برخوردار هستند و دزدی اطالعات کمتر اتفاق می ا

 دقت: .4

دقت در ثبت اعداد و تعداد صفر ها، مانده گیری و موجودی انبار نسبت به 

 روش دستی بیشتر است و خطا را به صفر نزدیک میکند.

 کاهش هزینه ها: .5

شاید خرید یکی از این نرم افزار ها را هزینه بدانید اما اگر یک حساب 

سرانگشتی هم که بکنید میبینید خرید یکبار آنها بهتر از استخدام چندین 

 حسابدار است. 

 .  به راحتی تجزیه و تحلیل کنید:6
 

خوشبختانه با کمک این برنامه های حسابداری به شما توان تجزیه و 

 تحلیل بدون دانش داده میشود. و فقط کافیست که خواندن بلد باشید.

 

 .  ثبت اطالعات مربوط به پرسنل:7
 

به جای جستوجو در بین هزاران پرونده پرسنل قدیمی و جدید فقط 

 کافیست اسم آنها را بنویسید تا تمام اطالعاتشان به شما نشان داده شود.
 

 :موجودی انبار. 8
 

دیگر الزم نیست هر روز به انبار بروید و کاالهای خود را شمارش کنید 

استفاده از برگه ثبت ورود و خروج از انبار و بت آنها در سیستم بلکه با 

 به راحتی میتوانید موجودی خود را چک کنید.
 

 کاربری آسان:. 9
 

محیط نرم افزار های مالی به گونه ای طراحی میشود که به راحتی به 

 تمای اطالعات دسترسی داشته باشید و همه چیز در نزدیکی شماست.
 

 خمین:. ارزیابی و ت10
 

 شما میتواید هزینه ها و درامد های خود را تخمین بزنید.

گروه نرم افزاری محکبع: من  
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 نویسنده : زهرا صانعی

ویژگی اساسی که نرم افزار  پنجدر این مقاله قصد داریم، 

نفعان آن کسب بایست داشته باشد تا رضایت ذیحسابداری می

 .بررسی کنیمو کار را به ارمغان آورد، 

 

 :های تحلیلی و کاربردیارائه گزارش .1

بر ترین ابزار هستند. با تکیهوکارها، اطالعات مهمدر دنیای پُرتالطم کسب

توانند یابد و میگیری مدیران افزایش میتحلیل اطالعات، قدرت تصمیم

های ی گزارشها همواره نیازمند ارائهسازمان تر تصمیم بگیرند.آگاهانه

اظهارنامه  و افزودهارزش ،خرید و فروش فصلی قانونی مانند گزارش

ها صرف هستند و حسابداران زمان بسیاری را بابت تنظیم آن مالیاتی

افزارحسابداری باید کمک کند تا حسابداران و  کنند. استفاده از نرممی

 .تر ارائه دهندهایی دقیقتر، گزارشمدیران مالی با صرف زمان کم

 یکپارچگی؛ .2

ها برای یک سازمان کافی نیست. سازمانصرفا ثبت سند حسابداری 

های های متعددی از جمله کنترل عملیات چک، کنترل حسابفعالیت

و ..دارند.  کنندگان،مدیریت فروش، خرید از تامینانبارداری بانکی،

شکل کند، اطالعات بهبه سازمان کمک می سیستم حسابداری یکپارچگی

 .منسجمی ثبت شوند

 روز بودن؛به .3

افزارحسابداری  نرم سازگاری با تغییرات قانونی و استانداردها از واجبات

 نویسی نرمی برنامهاست. حضور تیمی با تجربه و متخصص در حوزه شرکتی

گرمی و اطمینان را به دلتواند این و مدیریت مالی می حسابداری افزار،

 .بدهدان حسابدار

 وکار؛سازگاری با کسب .4

های مختلف، از جمله ی فعالیت در حوزهکار با توجه به زمینهوهر کسب

 وکار است؛ نرمی آن کسبحل ویژهراه نیازمند …بازرگانی، تولیدی و

افزارهای حسابداری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. برای نمونه، یک 

افزاری است که بتواند موضوعات  ی پیمانکاری نیازمند نرمشرکت حوزه

 .لحاظ مالی مدیریت کندها را بهمهم این حوزه مانند قراردادها و پروژه

 

 

 ؛پس از فروشو خدمات پشتیبانی فنی  .5

پشتیبانی و خدمات پس از فروشی که حسابداران بتوانند به 

 های نرمآن اعتماد کنند، از ارزشمندترین اهداف شرکت

افزار، خدمات پس  دهندگان نرمافزاری است. بسیاری از ارائه

دانند، اما افزار برای مشتری می از فروش را صرفا نصب نرم

 نرم واقعیت فراتر از این موضوع است؛ شرکتی که

کند باید خیال حسابداران را بابت افزارحسابداری تولید می

افزار هایشان راحت کند، خریداران نرمگویی به پرسشپاسخ

باید اطمینان داشته باشند که متناسب با نیازشان هر زمانی 

شان را برطرف کنند و توانند مسائلکه بخواهند می

گویی و رفع پاسخافزار، باید  کارشناسان پشتیبانی آن نرم

وجود  شان بدانند.ترین مسوولیترا مهممسئله مشتری 

گویی گویی تلفنی، پاسخچون، پاسخخدمات متنوعی هم

 خدماتی از همگی …و ی حضورالین و آفالین، مراجعهآن

 یکننده تولید سازمان توسط مناسب کیفیت با که هستند

 .شوند ارائه بایستمی افزار نرم

 
 منبع: سپیدار سیستم

https://www.sepidarsystem.com/blog/ttms/
https://www.sepidarsystem.com/blog/ttms/
https://www.sepidarsystem.com/blog/vat/
https://www.sepidarsystem.com/blog/income-tax-return/
https://www.sepidarsystem.com/blog/income-tax-return/
https://www.sepidarsystem.com/blog/income-tax-return/
https://www.sepidarsystem.com/blog/warehouse-management/
https://www.sepidarsystem.com/blog/warehouse-management/
https://www.sepidarsystem.com/products/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.sepidarsystem.com/products/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://www.sepidarsystem.com/products/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/
https://www.sepidarsystem.com/products/%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/
https://www.sepidarsystem.com/blog/what-is-accounting/
https://www.sepidarsystem.com/blog/what-is-accounting/
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