چرا باید برنامه خود را ارتقا داد؟
بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب :
برنامه های حسابداری متعددی با نسخه های مختلف که تا به حال توسط گروه نرم افزاری زرحساب تولید و ارائه شده ،کماکان
تمامی آنها مورد استفاده شما کاربران گرامی قرار دارد ولی با توجه به عوامل مختلف که به برخی از آنها اشاره خواهد شد
راهی جز تحلیل  ،طراحی و کدنویسی نخواهد بود که سرانجام آن تولید برنامه ای جدید به نام نسخه حرفه ای شد.
از جمله این عوامل :
 -1تغییر و تحول سریع و روز افزون سیستم های سخت افزاری
 -2تنوع زیاد در سیستم های رایانه ای از نظر سرعت  ،تکنولوژی و غیره
 -3به روز شدن سیستم عامل های ویندوز مانند XP – 7 – 8 – 8.1 – 10
 -4پیشرفت ابزارهای برنامه نویسی و بانک های اطالعاتی
 -5منسوخ شدن و عدم پشتیبانی بعضی از ابزارهای برنامه نویسی و بانک های اطالعاتی که توسط شرکت های خارجی تولید و
ارائه شده اند
 -6تغییر سبک معامالت و متنوع شدن آن ها در صنف طال و جواهر
 -7ورود نسل جدید به صنف و ارائه راهکارهایی برای سبک معامالت خود سطح توقعات کاربران را نسبت به گذشته افزایش
داده میدهد.

و غیره

مزایای ارتقا برنامه پیشرفته به حرفه ای چشمگیر و امکاناتی فراوانی را نیز در بر می گیرد.
از جمله :
 -1ارسال گزارشات از طریق تلگرام – واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی به مشتریان شما که باعث افزایش سرعت  ،صرفه
جویی در کاغذ و زمان وقت گیر چاپ می شود.
 -2به روز بودن لحظه ای قیمت های طال و سکه که جلوی جاماندن و ضرر مظنه را میگیرد.
 -3ثبت اطالعات تکمیلی برای اشخاص از جمله عکس  ،نمونه امضاء  ،ضمانت نامه  ،سند امانت  ،کارت بانکی و غیره
 -4دفتر عملیات روزانه مهندسی شده که از دستکاری عمدی و غیرعمدی حسابدار جلوگیری می کند.
 -5امنیت باالتر در نگهداری اطالعات حسابداری شما حتی در زمان خرابی سخت افزاری سیستم شما
 -6تنوع باال در طراحی گزارشات با کاربرد های مختلف برای کاربران صنف
 -7پشتیبانی آنالین بدون نیاز به حضور فیزیکی
 -8نگهداری مانده سکه ای به ازای هر شخص عالوه بر مانده طالیی و ریالی که باتوجه به نوسانات لحظه ای قیمت سکه ها برای
جلوگیری از ضرر الزم و ضروری است

و غیره

