انجام خدمات حسابداری:
WebCalc Group
Supported by:
Matrix Data Processing Co.

* ثبت سند حسابداری

* ثبت دفاتر روزنامه ،کل ،معين و تفصيلی
* گزارش ترازنامه و سود و زيان به تفکيک سند،
روز ،هفته ،ماه ،فصل و ...

گروه خدمات
حسابداری آنالين
WebCalc
متخصص در ارائه خدمات حسابداری آنالين
صدور و رسیدگی اسناد حسابداری
اظهار نامه مالیاتی و گزارشات مالی و بیمه ای
ثبت قراردادها و حقوق و دستمزد

تهران خیابان آزادی خیابان دکتر هوشیار خیابان

بهمن پور پالک  66واحد 2
شماره تماس 66086682 :و 66052264
واتساپ09375910906 :

* تنظيم و ارسال الکترونيکی اظهارنامه ارزش افزوده
* تنظيم و ارسال الکترونيکی معامالت فصلی خريد و
فروش موضوع ماده 169

حامی :شرکت داده نگار ماتريس
با  15سال سابقه همکاری با سازمانهای دولتی
درامور مالی  -اداری

برای حسابداری کسب
و کار خود آماده ايد؟

انجام خدمات حقوق و دستمزد:
* تهيه ليست ،فيش و روکش حقوق در فضای
کاربری اختصاصی شما

ما در تمام مراحل همراه شما هستیم .فرايند
ما برای انجام امور حسابداری شما از زمان

* گزارشات ضميمه حقوق نظير بيمه ،ماليات ،مزايا،
کسورات ،سند حقوق و...

ثبت نام در سامانه حسابداری هوشمند
 webcalcتا پايان خدمات و بستن سال مالی

* ارائه فرمت های سازمان تأمين اجتماعی و ماليات
به صورت ماهانه

در اين بروشور خالصه شده است.

* گزارش تطبيقی حقوق ماهانه يعنی مغايرت حقوق
نسبت به ماه گذشته...

مشاوره و راهنمائی جهت انجام تکاليف قانونی

پیامک09390820207 :

www.webcalc.ir

گروه خدمات حسابداری آنالين WebCalc
دولتی و خصوصی

برگزاری دوره های آموزشی

به زودی
بورس با ما

 .1درخواست ثبت نام
با مراجعه به سايت  www.webcalc.irفرم ثبت نام را
تکميل می کنيد

.2دانلود نرم افزار سررسید
پس از تأييد ثبت نام ،لينک دانلود نرم افزار سررسيد برای
شما ارسال ميگردد و شما قادر به نصب نرم افزار سررسيد
بر روی سيستم خود خواهيد بود .اين نرم افزار برای  3ماه
رايگان بوده و پس از آن مبلغ  100هزار تومان بابت شارژ
 10ساله پرداخت خواهيد کرد.

 .3ايجاد يک حساب کاربری در پورتال
ارائه بستر تحت وب برای مشاهده اطالعات ارسالی و اسناد
و گزارشات مالی ثبت شده توسط کارشناسان خدمات مالی

 خدمات آنالين حسابداری
 عقد قرارداد يکساله به مبلغ  3ميليون تومان -تنفس يک ماهه برای پرداخت و يا لغو قرارداد

 .1بارگذاری اطالعات مالی
شما فقط اطالعات فعاليت های مالی خود را در سه سطح
تاريخ ،شرح ،دريافت و يا پرداخت به صورت متنی و يا
تصويری در نرم افزار سررسيد ثبت می کنيد.

 .2ثبت و رسیدگی اسناد حسابداری
بدون اين که نگران باشيد ،ثبت اسناد حسابداری را به
عهده ما بگذاريد .ما با استفاده از کارشناسان مجرب ،اسناد
حسابداری شما را طبق اطالعاتی که ارسال کرده ايد ،در
سامانه ثبت می کنيم و در نهايت کارشناسان ارشد مالی،
اسناد مالی ثبت شده را با قوانين و مقررات تطبيق داده و
تأييد می کنند

 .3ارائه گزارشات حسابداری
پس از تأييد اسناد مالی توسط کارشناسان ارشد ما ،شما
می توانيد گزارشات مالی متنوعی را از طريق حساب
کاربری خود مشاهده نمائيد:
 گزارشات دفتر روزنامه ،کل ،معين و تفصيلی گزارشات ترازنامه به تفکيک سند ،روز ،هفته ،ماه ،فصل صورتهای مالی به تفکيک سند ،روز ،هفته ،ماه ،فصل -گزارشات سود و زيان به تفکيک سند،روز،هفته،ماه ،فصل

 .4انجام امور الکترونیکی مالیاتی
درصورت درخواست شما ،ما می توانيم با داشتن اطالعات
و اسناد حسابداری شما ،تکاليف مالياتی الکترونيکی شما را
انجام دهيم:
 تهيه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تهيه و ارسال صورت معامالت فصلی (خريد و فروش) -تهيه و ارسال اظهارنامه مالياتی

 .5ارائه مشاوره و راهنمايی
همچنين شما می توانيد از طريق سامانه بصورت گفتگوی
آنالين (چت) و يا از طريق تلفن هوشمند از مشاوره و
راهنمايی کارشناسان ما در زمينه حسابداری ،انجام تکاليف
قانونی ،حقوق و دستمزد و  ...استفاده کنيد.
درصورت انعقاد قرارداد تا پايان شهريور  ،1399مشاوره
تلفنی سه ماه رايگان خواهد بود.

 خدمات آنالين حقوق و دستمزد
عقد قرارداد يکساله به مبلغ 1ميليون تومان برای 10
نفر پرسنل و تنفس سه ماهه برای پرداخت و يا لغو

 .1بارگذاری اطالعات حقوق و دستمزد
درصورت تمايل به انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد،
الزم است که ما شما را در پورتال مربوطه ثبت نام کنيم.
بعد شما اطالعاتی از قبيل نام و نام خانوادگی ،نام پدر،
شماره ملی ،شماره پرسنلی ،نوع بيمه و شماره بيمه،
اطالعات استخدامی ،احکام و قرارداد پرسنل خود را يکبار
در سامانه درج می کنيد و اطالعات کارکرد ،اضافه کار ،مزايا
و کسورات پرسنل را بصورت ماهانه در سامانه ثبت نموده و
محاسبات حقوق و دستمزد انجام خواهد شد.

 .2ثبت مشخصات پرسنل و انجام محاسبات
هر ماهه سرور ابری ما پس از صدور دستور از طرف شما و
تجزيه و تحليل دقيق اطالعات خام دريافتی بطور خودکار
اقدام به محاسبه حقوق دستمزد شما می نمايد و شما به
هيچ وجه نگران صحت محاسبات حقوق پرسنل خود
نخواهيد بود.

 .3ارائه گزارشات حقوق و دستمزد
شما می توانيد گزارشات متنوعی از سامانه تهيه کنيد.
گزارشاتی از قبيل:
 فيش حقوقی ،،ليست حقوقی ،ليست بانک ،فايل و ليستماليات ،فايل و ليست بيمه تامين اجتماعی ،سند حقوق و ..
گزارش تطبيقی حقوق ماهانه يعنی مغايرت حقوق نسبتبه ماه گذشته

 .4انجام امور الکترونیکی مالیاتی و بیمه ای
 -ارائه فايلهای تأمين اجتماعی و ماليات به صورت ماهانه

