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حسابداری مالي .  امکان اصالح شرح کدهای کل ، معین ، جزء و تفصیلي در صورت وجود مجوز مربوط به آن ، اضافه شد 8067

حسابداری مالي . امکان فیلتر نمودن گزارش اسناد  بر حسب نوع سند در حالت  خالصه اسناد و ريز اسناد فعال شد 9596

حسابداری مالي . امکان شماره گزاری اتوماتیک  در حالتي که اسناد نامرتب ذخیره شده باشند ، اضافه شد 9697

حقوق و دستمزد . امکان اصالح نام، نام خانوادگي و نام پدر در فرم مشخصات پرسنلي  برای ماههای غیر از ماه آخر ، اضافه گرديد 9317

حقوق و دستمزد .                    دکمه جستجوی اطالعات  در فرم مشخصات پرسنل اضافه شد 9371

حقوق و دستمزد .  دکمه جستجوی اطالعات  در فرم مشخصات تکمیلي پرسنل اضافه شد 9371

حقوق و دستمزد . آماده سازی فايل بانک  با فرمت بانک پارسیان اضافه شد 9531

حقوق و دستمزد . آماده سازی فايل بانک  با فرمت بانک صادرات اضافه شد 9551

حقوق و دستمزد . امکان تفکیک مبالغ اضافه کاری بر حسب نوع آن در فیش حقوق اضافه شد 9584

حقوق و دستمزد . امکان انجام محاسبه تسويه حساب بصورت تفکیک شده وبا ترکیب دلخواه ازتسويه سنوات ، عیدی ومرخصي  اضافه شد 9632

حقوق و دستمزد .برای انتخاب کاربر اضافه شد   ": --عوامل تسويه حساب"در پارامترهای عمومي  پارامتر 9636

حقوق و دستمزد .چک مربوط به ضمانت پرسنل ، اضافه شد /در فرم مشخصات تکمیلي ،امکان ثبت شماره سفته9650

حقوق و دستمزد .در لیست بیمه کارفرما و کارگر ،  مبلغ تسويه حساب اضافه شد 9665

دريافت و پرداخت . امکان نمايش اطالعات آمار چک برگشتي روی فرم دريافت چک  ، پارامتری و به دلخواه کاربران هرشرکت، اضافه شد 9565

دريافت و پرداخت . امکان کپي اطالعات تسهیالت بانکي از شاخص و ديتابیس ديگر اضافه شد 9588

دريافت و پرداخت . امکان  دريافت فايل  در فرم صورت ريز تنخواه اضافه شد 9648

دريافت و پرداخت .  شماره درخواست در چاپ فرم دستور پرداخت وجه اضافه شد 9654

دريافت و پرداخت .توسعه گزارش موجودی بانک ، انجام شد 9668

دريافت و پرداخت . امکان تجمیع چندين درخواست پرداخت در يک پرداخت فراهم شد 9676

دريافت و پرداخت . توسعه گزارش دريافتي های بدون فاکتور جهت مشاهده دريافتي  مشتری ها انجام شد 9707

فروش. در گزارش فصلي خريد و فروش جهت مقايسه اطالعات گزارش فصلي با فاکتورهای سیستم  اضافه شد   "کنترل" گزينه  9022

فروش.  توسعه ستونهای جدول جستجوی  قراردادها در فرم قرارداد فروش انجام شد 9292

فروش. اضافه شد  "گزارش خالص فروش "گزارش مقايسه ای خالص فروش بر حسب مرکز و گروه کاال به9438
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فروش. تعداد کاراکترهای  فیلد توضیحات در پیشفاکتور افزايش يافت 9544

فروش. تاريخ تحويل به  جدول جستجوی فرم پیش فاکتور و فاکتور فروش اضافه شد 9567

فروش. امکان تهیه گزارش های مربوط به خالص فروش  با مبلغ ارزش افزوده و بدون آن فراهم شد 9617

فروش. توسعه و اصالح گزارش قراردادهای فروش  انجام شد 9629

فروش. انتخاب  مانده حواله های فروش در گزارش حواله های مشتری ،  اضافه شد 9633

فروش. در فرم سريال کاال ،چاپ لیبل اضافه شد9637

فروش. در فرم سريال کاال، شماره بچ اضافه شد 9637

فروش. در فرم سرياال کاال،  نمايش جدول سريال ها اضافه شد 9637

فروش.توسعه فرم برنامه فروش ماهانه ، انجام شد 9640

فروش.امکان مشاهده جمع گزارشات بر اساس واحد مبنا زماني که در سیستم واحد مبنا تعريف شده باشد 9656

فروش. امکان صدور حواله فروش بر مبنای قرارداد در سیستم اضافه شد 9659

فروش. امکان تهیه گزارش از خروج کاال از انبارهای فاکتور نشده و فاکتور نشده اضافه شد 9672

فروش.  امکان عدم نمايش شماره فاکتور در کلیه نسخه های چاپي فاکتور   فعال گرديد 9674

فروش. توسعه مرور فروش بر حسب کاال اضافه شد 9678

فروش.توسعه گزارش صورتحساب مشتری  بدون در نظر گرفتن سطح حساب آنها  در حسابداری انجام شد 9692

فروش. گزارش راس پرداخت های فاکتور فروش اضافه شد 9698

فروش. امکان تهیه گزارش مقايسه فروش در ماه های سال، با ارزش افزوده و بدون آن  اضافه شد 9702

انبار  . در  فرم کد به کد امکان  قیمت دستي و قیمت صفر ، اضافه شد 9044

انبار  .فرم  درخواست تولید محصول اضافه شد 9467

انبار  تغییر و توسعه  فرم سفارش تولید محصول 9468

انبار  . اضافه گرديد A5، چاپ با فرمت  (خروج کاال)برای حواله کاال 9525

انبار  انتقال مانده موجودی مخازن از دوره قبل به سال جديد 9554

انبار  . امکان چاپ موجودی اول دوره بر حسب انبار ، به فرم موجودی اول دوره  اضافه گرديد 9563
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انبار  . امکان استفاده از نام تجاری بجای نام کاال ، در فرمهای رسید خريد ، برگشتي  و هزينه های رسید اضافه شد 9568

انبار  .اصالح و توسعه فرمت نمايش در فرم قیمت گذاری ، انجام شد 9621

انبار  . اضافه شدن رديف های مرجوعي و حواله انتقالي در گزارش حواله های ارسال شده و ارسال نشده 9626

انبار  .  جدول جستجوی شماره خروج کاال در فرم برگشت از فروش توسعه يافت 9630

انبار  . در جدول جستجوی شماره فرم های رسید ، حواله و برگشتي ها ، ستون مخزن اضافه شد 9686

انبار  . جدول جستجوی فرمهای حواله انتقالي کاال ، خروج کاال مصرف پروژه ،  تحويل دارايي ثابت ، حواله کاالی اماني و خروج ضايعات کاال توسعه يافت 9703

پرتفوی.  در فرم اعالمیه های خريد و فروش  اضافه شد bbsامکان پیش نمايش فايل 9538

پرتفوی و دريافت خروجي اکسل bbsامکان مشاهده جدول خطاها هنگام  دريافت فايل  9539

پرتفوی. اضافه شدن سند اصالح و تعديل اسناد فروش سهام  به سندهای پرتفوی 9573

پرتفویتوسعه و تکمیل اطالعات فرم  انتقال حق تقدم به سهم9614

پرتفوی. برای ورود اطالعات اضافه شد   "تخفیف دوره ای کارگزار " فرم  9641

پرتفوی. عملیات  تبديل کلیه اسناد فروش و انتقال به سرفصل سود و زيان فروش سهام  اضافه شد 9664

پرتفوی. صدور سند سیستمي تخفیف دوره ای کارگزار اضافه شد 9669

تدارکات داخلي . توسعه وضعیت دستورخريد در فرم فوق  ، انجام شد 9540

تدارکات داخلي  در آخرين رديف گريد در تمامي فرمهاpointerتنظیم 9607

تدارکات داخلي .استفاده از فرم سفارش خريد کاال ، اختیاری شد 9608

سهام کارکنانتوسعه فرم  واريز ماهانه  9694
(صندوق آتیه کارکنان)

سهام کارکنان. امکان  مشاهده واريزی کارکنان به سیستم اضافه شد 9695
(صندوق آتیه کارکنان)

عمومي  .امکان کنترل شرح کاال  در دو سال متوالي اضافه شد 9602

عمومي  .امکان کارتابلي شدن فرمها و اضافه شدن تصوير امضاء  اضافه شد 9675


