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شرکت معرفی  

 و خرید انبار، حسابداری، های برنامه اجرای و تولید هدف با 3126 سال در پارس افزار نرم آبان شرکت

.            گردید تاسیس صنعتی حسابداری دبیرخانه، پرسنلی، دستمزد دارایی،حقوق و اموال فروش،

 های برنامه از...... )سهام( سامانه بهینه سازی پرتفویو پروژه کنترل نفت، کدینگ قبیل از هایی برنامه

.باشد می پارس افزار نرم آبان شرکت توسط شده تولید  

. 

 

 سامانه حسابداری همراه توگ

 

www.toog.ir 

 

صاحبان کسب وکار و کارآفرین های  برای فروش، خریدحسابداری شخصی،  توگ، برنامه تولید از هدف

و به صورت آنالین  وقت همه و جا همه خواهند می و ندارند حسابداری از چندانی اطالعات کهمی باشد 

. قابل استفاده را کنترل کنند و فاکتور صادر نمایند و مشتریان خود حساب و کتاب خودموجودی کاالها، 

.در محیط ابری کامپیوتر مکلپ تاب حتی با و  ، تبلتموبایل همزمان در  
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 خدمات حسابداری همراه توگ

 

 

 

 نگهداری ، فاکتور صدور برای یک طرح در .باشد می طرح دو شامل که است ابری سامانه یک توگ

 استفاده قابلچک و کنترل  پرداخت، دریافت و ارزی و ریالی صورت به کاالها موجودی و مشتریان حساب

.باشد می نیز و گزارشات مربوطه سند صدور و حسابداری شامل یک طرح بر عالوه دو طرح در. است  
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حسابداری همراه توگخدمات   مزیت های  

 

 

 

 نیازی و کرد کار آن با سادگی به توان می مهارت سطح هر با و شده طراحی ساده بسیار آن با کردن کار

.                                           نیست فروش و مالی افزارهای نرم با آشنایی یا حسابداری دانش به

 بوک نوت و آیپد موبایل یا و تبلت مک، کامپیوترهای از اعم ابزارها همه در کار برای و زیباست آن ظاهر

 شده لحاظ سامانه این در بخوبی که ابزارهاست دست این مهم جزء امنیت ضمن در. است بهینه و مناسب

.است  

 

  خدمات حسابداری همراه توگ تعرفه های

 و است برخورد پایینی تعرفه از کند می استفاده پک پارس ابری های سرویس از که این به توجه با برنامه

 بوک نوت و آیپد و موبایل ،تبلت ،مک های کامپیوتر طریق از و ندارد اندازی راه و نصب به احتیاج برنامه

 خودکار بروزرسانی قابلیت همینطور و شوید متصل آن به توانید می زمان هر و جا هر اینترنت به اتصال با

.دارد  
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خدمات حسابداری همراه توگ امنیت در  

 

 

 را ایمنی سطح باالترین پیشرفته های الگوریتم از استفاده با ه در محیط ابری عمل می کند وبرنام این 

 ذخیره پک پارس ابری سرورهای در شده وارد های داده تمامی است نموده تامین خود کاربران برای

.دارد وجود همیشه طریق این از آنالین دسترسی پایداری و امنیت داشتن بر عالوه و گردند می  
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 مشخصات کلی نرم افزار

 خدمات و کاال ایجاد 

 و موجودی منفی کاال سفارش نقطه , کاال موجودی کنترل 

 کاال ارزی و ریالی قیمت کنترل 

 کاال آموزشی فیلم و کاال تصاویر ایجاد 

 کاال گردش مشاهده  

 ها پروژه و سهامداران ،حساب طرف ایجاد 

 ها هزینه تعریف 

 ها پروژه و سهامداران ،اشخاص حساب مانده کنترل 

 ها پروژه و سهامداران ،اشخاص گردش مشاهده 

 صندوق و تنخواه ،بانک ایجاد 

 چکی و نقدی پرداخت و دریافت 

 چک کنترل 

 ها پرداختی و دریافتی گردش مشاهده 

 خرید رسید برگه و فروش فاکتور ,پیش فاکتور صدور 

 شما اختصاصی لوگو با خصوصی فاکتور طراحی امکان 

 کاالها ارزی و ریالی خرید و فروش امکان 

 کاال خرید و فروش گردش مشاهده 

 انبار رسید و حواله برگه صدور 

 آن کنترل و حسابداری سند صدور 

 ها حساب گردش مشاهده  

  ترازهای گروه، کل، معین،  جز ، تفضیلی و حساب(مشاهده گزارشات حسابداری ( 

 کلی گزارش مشاهده  

 نمودار با همراه گزارشات مشاهده 
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-امارات-عراق-قرقیزستان -)تاجیکستانحسابداری سازگار شده برای فارسی زبان های خارج کشور

 افغانستان و ....(-ترکیه-عمان-قطر

با توجه به استقبال فارسی زبان ها از برنامه حسابداری توگ با توجه به درخواست ایشان این قسمت ها به 

 برنامه اضافه گردید

 استفاده از اعداد انگلیسی 

  برای خرید و فروشدو ارز استفاده از 

 استفاده از تقویم میالدی 
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 خدمات حسابداری همراه توگلیست قیمت 

 قابل پرداخت به وسیله درگاه اینترنتی 

 )قابل پرداخت به وسیله تتر )برای مشتریان خارج از کشور 

 

 

 

 

 

 

 

 


