
نرم افزار حسابداري طال و جواهر دایمند

دایمند 
استاندارد

دایمند 
پیشرفته

üüنصب رایگان در محدوده نمایندگی1

üüپشتیبانی کامل2

üüکامال تحت ویندوز3

üüسادگی در استفاده از برنامه حتی براي افراد مبتدي(کسانی که دانش کامپیوتري ندارند)4

üüهمراه با یک کتاب آموزشی5

üüذخیره سازي اطالعات فروشگاه با کلمه عبور جهت تامین امنیت بیشتر اطالعات6

üüارائه یک فایل آموزشی ساده و گویا همراه با نرم افزار جهت آشنایی و تسلط هرچه بیشتر کاربران7

حفظ حقوق استفاده کنندگان از نرم افزار از طریق ارائه شماره سریال منحصر به فرد و قفل سخت 8
üüافزاري

üüارائه خدمات به روز رسانی نرم افزار از طریق اینترنت و به صورت رایگان9

üüارائه خدمات پشتیبانی به صورت تلفنی ، اینترنتی و حضوري10

üüقابلیت استفاده از دایمند در هر زمان و هر مکان با استفاده از قفل سخت افزاري11

ûüدریافت قیمتهاي روز طال و سکه در نرم افزار از سایت اتحادیه تهران12

üüقابلیت کار با انواع ترازو و چاپگر13

üüجایگزینی تمامی دفاتر و فاکتورهاي دستی با فرمهاي کامپیوتري استاندارد14

üüسهولت در مدیریت واحد صنفی ، شامل کارمندان ، حسابداري ، انبار ، فاکتورها ، صندوق ها و ...15

üüیادآور مناسبات زمانی از قبیل سررسید چکها ، اقساط و رویدادهاي تعریف شده توسط مدیر سیستم16

üüقابلیت نصب در تمام ویندوزها (32 بیتی و 64 بیتی)17

üüتائید شده توسط اتحادیه هاي طال و جواهر18

üüقابلیت تعریف چند کاربر مختلف با سطوح دسترسی مختلف19

üüامکان تعریف پسورد براي ورود به برنامه توسط مدیر20

üüامکان تعریف پسورد براي بازیابی اطالعات توسط مدیر21

üüچاپ فاکتور فروش طبق استاندارد اتحادیه کشوري طال و جواهر22

üüثبت و مدیریت فاکتورهاي فروش (صدور فاکتور براي مشتري)23

üüثبت و مدیریت فاکتورهاي خرید ساخته (از همکاران)24

üüثبت و مدیریت فاکتورهاي خرید متفرقه (از مشتریان)25

üüامکان دریافت و پرداخت وجه نقد در فاکتورها (اتوماتیک از صندوق کم و زیاد میشود)26

üüامکان دریافت وجه از طریق کارتخوان(اتوماتیک از صندوق کم و زیاد میشود)27

ûüامکان دریافت و صدور چک در فاکتورها براي تسویه28

امکانات کلی

خرید و فروش



نرم افزار حسابداري طال و جواهر دایمند

دایمند 
استاندارد

دایمند 
پیشرفته

ûüامکان تعریف اقساط براي مشتریان در فاکتور فروش و تعریف دفترچه اقساط29

üüامکان تعویض طال در فاکتور فروش30

üüامکان ثبت حساب ریالی و طالیی در فاکتورها جهت تسویه31

دریافت وجه نقد ، کارتخوان الکترونیکی بانکها ، صدور و دریافت چک ، اقساط ، تعویض طال ، حساب 32
ûüریالی و طالیی به صورت همزمان در فاکتورها

دریافت وجه نقد ، کارتخوان الکترونیکی بانکها، تعویض طال ، حساب ریالی و طالیی به صورت همزمان 33
ûüدر فاکتورها

اعمال محاسبات پیچیده و تخصصی در بخشهاي مختلف فاکتورها از قبیل قیمت روز ، عیار آبشده ها ، 34
üüکسر قیمتها (کلی و هرگرم) و ...

üüاعمال درصدهاي خرید طال از همکاران (بنکداران ، سازندگان ، کیفی ها و ...)35

36(A4, A5) چاپ فاکتور فروش در دو سایزüü

üüامکان درج توضیحات در فاکتور فروش چاپ شده37

üüامکان درج پیامهاي مناسبتی (تبریک و تسلیت) در فاکتور فروش چاپ شده38

üüامکان ارسال sms به مشتري پس از خرید (با فعالسازي پیامک)39

üüامکان چاپ مجدد فاکتورهاي فروش ثبت شده40

üüامکان چاپ فاکتورهاي خرید متفرقه (جهت رسید به مشتري در صورت نیاز)41

ûüطراحی فاکتور سفارشی (چاپ بر روي فاکتور هاي موجود شما)42

üüامکان شرطی کردن عیار در خرید ساخته از همکاران43

üüامکان پرداخت طال از انبارهاي ساخته، متفرقه و آبشده به همکار در فاکتور خرید ساخته44

üüامکان چاپ فاکتور فروش به صورت استاندارد دایمند و فرمت دارایی45

üüکم و زیاد شدن موجودي انبار و صندوق پس از ثبت فاکتور به صورت خودکار46

امکان فاکتور کردن چندین کاال از انواع مختلف در یک فامتور (طال، سکه، شمش، پالك و ...) (عدم 47
üüنیاز به صدور چند فاکتور)

ûüامکان تعریف چندین چک با تاریخ هاي مختلف در یک فاکتور48

ûüامکان تعریف چندین چک ضمانتی براي بازپرداخت اقساط49

امکان دریافت چندین طالي تعویضی از مشتري در یک فاکتور (مثال مشتري میتواند هم طالي متفرقه 50
üüبدهد و هم سکه)

üüانبار و صندوق51

üüآمار لحظه به لحظه ویترین (وزنی و تعدادي)52

üüآمار لحظه به لحظه صندوق (موجودي پولی)53

üüقابلیت تعریف قیمت سنگ در کارها54

üüقابلیت تعریف کاالها و کدبندي کارها55

üüقابلیت ثبت موجودي اولیه طالهاي ساخته (وزن و تعداد)56

üüقابلیت ثبت موجودي اولیه  طالهاي متفرقه57
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üüقابلیت ثبت موجودي اولیه  طالهاي آبشده با عیارهاي مختلف58

üüقابلیت ثبت موجودي اولیه  سکه هاي بانکی59

üüقابلیت ثبت موجودي اولیه  سکه هاي غیر بانکی (پارسیان، الیزابت و ...)60

üüقابلیت ثبت موجودي اولیه  شمش و پالك ها61

üüقابلیت تغییر دستی در موجودي وزنی و تعدادي انبارها62

üüقابلیت تغییر دستی در موجودي صندوق (پولی)63

üüقابلیت ثبت هزینه هاي فروشگاه (اجاره، حقوق پرستل، قبوض و ...)64

üüتغییر دستی در حساب ریالی مشتریان و همکاران 65

üüطالیی کردن حسابهاي مشتریان و همکاران با مظنه روز66

üüتغییر دستی در حساب طالیی مشتریان و همکاران 67

üüپولی کردن حسابهاي مشتریان و همکاران با مظنه روز68

üüامکان دریافت و پرداخت طال به همکار از انبارهاي مختلف (انبار ساخته، انبار متفرقه و انبار آبشده)69

üüامکان دریافت و پرداخت طالي ساخته (یک کار خاص) به همکار70

ûüصدور و دریافت چک از مشتریان و همکاران71

ûüصدور و دریافت چک به تعداد نامحدود و در تاریخ هاي مختلف72

ûüتغییر وضعیت چکها و تغییر صندوق به صورت خودکار (وقتی چکی پاس میشود)73

ûüثبت اقساط دریافتی از مشتریان و کسر از حساب بدهی آنان (دفترچه اقساط)74

ûüتغییر صندوق به صورت خودکار پس از دریافت اقساط75

ûüمدیریت چکهاي ضمانتی که بابت اقساط گرفته شده اند76

77(A4 به صورت کلی در صفحات) چاپ گزارشات در فرمت استانداردüü

üü گزارش فاکتورهاي خرید متفرقه از همه مشتریان78

ûüگزارش اقساط جاري79

üüگزارش پیامک هاي ارسالی80

üüگزارش تغییر قیمت ها81

üüگزارش تغییرات انبار82

üüگزارش تغییرات صندوق83

ûüگزارش چک  بر اساس سریال84

ûüگزارش چک بر اساس شماره فاکتور85

ûüگزارش چک بر اساس نام همکار / مشتري86

ûüگزارش چک ها به تفکیک فاکتورها87

üüگزارش حساب هاي طالیی فاکتورها88

ته حساب همکاران و مشتریان

گزارشات
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üüگزارش حساب هاي طالیی و ریالی89

ûüگزارش خرید ساخته - فقط اقالم90

üüگزارش خرید و فروش سکه91

üüگزارش خرید و فروش یک کاال92

üüگزارش خالصه عملکرد واحد صنفی (بیالن کاري)93

94SMS گزارش عملکرد حسابüü

üüگزارش عملکرد کاربران95

üüگزارش عملکرد مشتري (دفتر معین)96

üüگزارش عملکرد همکار (دفتر معین)97

üüگزارش فاکتورهاي خرید ساخته از همه همکاران98

üüگزارش فاکتورهاي خرید ساخته از یک همکار خاص99

üüگزارش فاکتورهاي خرید متفرقه از یک مشتري خاص100

üüگزارش فاکتورهاي فروش به همه مشتریان101

üüگزارش فاکتورهاي فروش به یک مشتري خاص102

ûüگزارش فروش به مشتریان - فقط اقالم103

üüگزارش لیست طالهاي شرطی104

üüگزارش لیست کاالهاي ثبت شده (موجودي وزنی و تعدادي کاالها)105

üüگزارش وضعیت انبار (و موجودي فعلی)106

ûüگزارش وضعیت چک ها (تاریخ سررسید)107

ûüگزارش وضعیت چک ها (تاریخ صدور)108

üüگزارش وضعیت صندوق (و موجودي فعلی)109

üüگزارش هزینه ها (اجاره، حقوق پرستل، قبوض و ...)110

üüنمودار تغییر قیمت آبشده111

üüمحاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور112

üüامکان تعریف درصد مالیات بر ارزش افزوده در تنظیمات دایمند113

üüگزارش خرید و فروش فصلی114

üüگزارش TTMS  به صورت یک ماهه و فصلی(سه ماهه)115

üüپشتیبان گیري هوشمند116

üüتهیه پشتیبان از اطالعات به صورت دستی117

üüتهیه پشتیبان از اطالعات به صورت خودکار (در زمان بندیهاي روزانه ، هفتگی ، ماهانه و...)118

üüزمان بندي تهیه پشتیبان در هر ساعت از شبانه روز بنا به تنظیمات مدیر سیستم (مدیریت فروشگاه)119

پشتیبان گیري از اطالعات

گزارشات مالیاتی
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üüتهیه پشتیبان از اطالعات به صورت خودکار پس از ثبت هر فاکتور120

üüتهیه پشتیبان از اطالعات به صورت خودکار پس از هر تغییر در حساب مشتریان یا همکاران121

üüتهیه پشتیبان از اطالعات به صورت خودکار پس از هر تغییر در موجودي صندوق یا انبار122

* امکانات فوق توسط شرکت قابل تغییر است
* مرکز فروش و ارتباط با مشتریان نمونه در همه ساعات شبانه روز پاسخگوي سوال عزیزان میباشد
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