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نرم افزار حسابداری پرنس در کنار همه قابلیت ها و امکانات مت�دد و ان�طاف پذیر آن که به راحت� با سالیق حسابداری شما منطبق م� گردد، بسیار ساده و راحت در فهم

نرم افزار و قابل استفاده با حداقل دانش حسابداری و کامپیوتر طراح� شده است. برخ� از امکانات این نرم افزار حسابداری عبارتند از :                

      تن�ع در تهیه گزارش ها و صدور فاکت�ر خرید و فروش به سلیقه کاربر 

      قابل انطباق با سخت افزارهای مت�دد جهت مکانیزه کردن بهتر واحد کسبی شما 

      استفاده از الگ�ریتم های ه�شمند جهت پرهیز از خطای احتمال� کاربر حین ورود اطالعات در برنامه 

      محیط کاربرپسند و استفاده از زبان شیوا و سلیس جهت درک بهتر طراح� ساده فرم ها به همراه راهنمای تص�یری از تمام صفحات برنامه

      استفاده از تکن�ل�ژی  Data mining و آخرین متد برنامه ن�یس� جهت به حداقل رساندن ورود اطالعات ت�سط کاربر و امکان ورود ات�ماتیک آن اطالعات

      پیش بین� های گ�ناگ�ن جهت بازیابی اطالعات در ص�رت بروز مشکل 

      استفاده از سط�ح دسترس� متن�ع جهت حفظ طبقه بندی اطالعات 

      استفاده از قفل سخت افزاری در کنار قفل های مت�دد نرم افزاری و کدهای فعال سازی جهت پرهیز از ورود افراد غیرمجاز به نرم افزار 

      امکان رصد همه اطالعات ذخیره شده در نرم افزار ت�سط مدیر با همه جزئیات (تاریخ, ساعت, کدام کاربر, چه اطالعات� و...) جهت پرهیز از ورود اطالعات ناصحیح 

      امکان کار با اسکین های مختلف جهت انطباق با سلیقه کاربر 

      امکان دریافت گزارش ها در قالب جدول و ان�اع مختلف نم�دار جهت مقایسه بهتر و آسان تر و اتخاذ تصمیم های مدیریت� صحیح 

      امکان رصد و مدیریت همه دیتاهای نرم افزار از طریق گ�ش� م�بایل در هر کجای دنیا و بص�رت آنالین

این م�ارد ت�دادی از هزاران قابلیت مت�دد و متن�ع نرم افزار حسابداری  پرنس م� باشد

برخــ� قابلیــت هــای نرم افزار حســابداری پرنس
ویژه شرکت ها ، فروشگاه ها و مشاغل تخصص�



نرم افزار پرنـــــس ســطح اســتاندارد

نرم افزار پرنـــــس ســطح پیشــرفته

نرم افزار پرنـــــس ســطح حرفه ای

نرم افــزار پرنس با همه امکانات استاندارد شامل مدیریت خرید و مدیریت فروش ،بانک و مدیریت چک های دریافت� و پرداخت� ،هزینه ها و درآمدها ،س�د و زیــان 

،گـــزارش های پایه حسابداری مناسب برای کسانـی است که بخ�اهنـد با حداقل دانش حسابداری مجم�عه خ�د را مدیریت نم�ده و به راحت� با نرم افزار ارتباط برقرار 

کنند تمـام آنــچه به ص�رت پایه برای ام�ر مال� نیاز است را در این نسخه م� ت�ان دریافت نم�د.

عالوه بر همه قابلیت های نسخه استاندارد در این نسخه م� ت�ان که به قابلیت های پیشرفته حسابداری و دفاتر مال� دسترس� داشت و گزارش های تکمیل� را از 

نرم افــزار استخراج نم�د . تمام مشاغــل ک�چک و مت�سط به راحتــی م� ت�انند از این نسخــه از نرم افــزار  استفــاده نمایند .سیستـــم حقــوق و دستمـــزد و همچنیـــن 

مدیریــت انبارگردانــی و گزارشات مرتبط مانند ترازنامه و گروه گزارشات دفاتر در این نسخه قابل استفاده م� باشد. 

عالوه بر امکانات نسخه پیشرفته این نسخه مناسب همه کسان� هست که حسابـداری برای آن ها اول�یت است . در این نسخـه امکان استفـاده از ت�امالت گ�ناگـون  

بیــن کارفرما و پرسنل مجم�عه و همچنین بین فروشنده و خریدار به روش های مختلف امکان پذیر است.ان�اع گزارش های حرفه ای بدون آنکه هیچ یک از جزئیـات 

از دید شمـا پنهان بماند قابل دریافت م� باشد .برای شرکت های خدمات� و فروشگاه های بزرگ و برای همه اصناف� که نیازمند دقت نظر باال در ام�ر مال� اند،نسخه 

حرفــه ای نرم افـزار پرنس بهترین انتخاب است. 
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