დაარსებულია:

2011 წელი

საქმიანობის სფერო:

ბიზნეს პროგრამული
უზრუნველყოფის შექმნა, დანერგვა, მხარდაჭერა

დარიექსის პროდუქტები
დანერგილია საქართველოს
სხვადასხვა ქალაქებში. მათ შორის

თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში,
რუსთავში, გორში, ფოთში,
ახალციხეში, სამტრედიაში,
გურჯაანში, საგარეჯოში,
მარნეულში, საჩხერეში, ვანში,
მარტვილში, ჭიათურაში, ბაღდათში,
წალკაში, ქარელში, გუდაურში და
ა.შ.

დარიექსის გუნდი
მაღალკვალიფიციული სპეციალისტები
თანამშრომლების გამოცდილება 20+ წელი
უცხოელი პარტნიორები (აშშ, იაპონია, ჩინეთი, თურქეთი)

გამოყენებული ტექნოლოგიები:

DarieX for windows:
ინსტრუმენტები: Microsoft .Net framework. Visual Basic, Visual C#
მონაცემთა ბაზა: Microsoft SQL Server; SQLite database;
DarieX for Android:
ინსტრუმენტები: Java Eclipse
მონაცემთა ბაზა: SQLite database;
DarieX Web App:

ინსრტუმენტები: ASP.NET, Javascript

პროდუქტები და სერვისები

მაღაზია–საწყობი
სუპერმარკეტი
დისტრიბუცია
წარმოება
ბუღალტერია

პარტნიორები

aversi.ge

kazbegi.com

rmp.ge

gfa.ge

swisscapital.ge

dp.ge

denkpharma.de/en/

abc-pharm.com

gsn.com.ge

პარტნიორები

aversiclinic.ge

shvidi.com

sairme.com.ge

homemade.ge

mc-bauchemie.com

giuaani.ge

Brotmeister.ge

papergeo.ge

munro-group.com

პარტნიორები

ars.ge

dika.ge

ubg.ge

seacretspa.com

shvidi-meat.com

mnatobi.com

barbarestan.ge

hydrotherm.ge

პარტნიორები

zspa.ge

medalpha.ge

kirurgia.ge

x-brand.ge

investor.com.ge

cpsge.com

kerama-marazzi.ge

randi.ge

foodtech.ge

პარტნიორები

KAPA Habitat
eleco.ge

noki.ge

facebook.com/Denta
ldepotgeorgia/

სათამაშოების
მაღაზიათა ქსელი

sakematafitness.ge

ealco.ge

paskunji.com

gbemc.ge

orikatkha.ge

და სხვა ...

მოკლე მიმოხილვა
• ბიზნესის მართვის კომპიუტერული პროგრამა
• საცალო, საბითუმო სავაჭრო ორგანიზაციებისთვის,
როგორც ერთი მაღაზიის ან საწყობის, ასევე
ქსელში გაერთიანებული მრავალი მაღაზია/საწყობის
შემთხვევაშიც, ასევე განკუთვნილია წარმოების და კვების
სფეროში მომუშავე კომპანიებისთვისაც. პროგრამაში
ინტეგრირებულია საბუღალტრო მოდული, რომლითაც
შეძლებთ თქვენი ფირმის ბუღალტერიის გაძღოლას
• გაყიდვები, შეძენები, ხარჯების გადანაწილების და
თვითღირებულებაში ასახვის ოპერაციები, შეკვეთები,
გადატანა საწყობებს შორის, ინვენტარიზაცია, წარმოების
ოპერაციები და ა.შ.
• შემოსავლების სამსახურის ვებ პორტალთან - rs.ge სრული
ინტეგრაცია
• პროფესიონალური ტექნიკური დახმარება
• ღირებულება იწყება 110 $–ს ექვივალენტიდან

პროგრამის ფუნქციები
საქონლის სია
•

აღრიცხეთ თქვენი საქონელი და მომსახურეობა თავისი ფასებით, ჯგუფებით, ერთეულებით, სერიებით,
სურათებით და სხვა უამრავი მახასიათებლით.

ერთეულების მხარდაჭერა
•

თითოეულ საქონელზე ინდივიდუალურად
ძირითად ერთეულთან ნებისმიერი რაოდენობის
ერთეულის დაკავშირება და მათ შორის კავშირის
მითითების საშუალება; სხვადასხვა ერთეულში
სხვადასხვა ოპერაციების გაკეთება და შემდეგ
შედეგების ნახვა.

შტრიხ–კოდ სკანერის
გამოყენება
•

შესაძლებელია შტრიხ–კოდ სკანერის გამოყენებით
საქონლის არჩევა სხვადასხვა ოპერაციებში. ასევე
შესაძლებელია უნიკალური კოდების ფორმირება,
ელ. სასწორის მიერ დაფორმირებული
შტრიხკოდის აღქმა.

ელ–სასწორის მხარდაჭერა
•

ელ–სასწორთან კავშირი. საქონლის მონიშვნა ელ–სასწორისთვის
ექსპორტირებადი, შაბლონის მითითების საშუალება სხვადასხვა
სასწორების მხარდაჭერის მიზნით.

სალარო აპარატთან კავშირი
•

პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია სალარო
აპარატთან (Daisy eXpert, Daisy PERFECT S, DATECS
DP-05, DATECS DP-25) კავშირი. რაც გულისხმობს
ჩეკის ავტომატურ ბეჭდვას სალარო აპარატზე,
დაბეჭდილი ჩეკის ნომრის ამოღებას და
ოპერაციასთან ერთად შენახვას. შესაძლებელია ასევე
ჩართოთ ჩეკზე გაყიდული საქონლის ჩამონათვლის
ბეჭდვის ოფცია, უნაღდო ანგარიშსწორების
შესაბამისი ჩეკის ბეჭდვა. ჩეკის დუბლიკატის ბეჭდვა.
პროგრამიდან X და Z რეპორტების ბეჭდვა და
შესაბამისი ჟუნრალიზაცია პროგრამაში.

გასაყიდი ფასის
ტიპები
•

შესაძლებელია საქონელზე გვქონდეს
რამდენიმე (განუსაზღვრელი რაოდენობის)
გასაყიდი ფასები. გამოიყენება როგორც
სტანდარტული ისე დინამიური ფასის ტიპები.
დინამიური ფასი არის პროცენტულად
დამოკიდებული სხვა ფასის ტიპზე. ასევე
განისაზღვრება დამრგვალების მეთოდი და
დამრგვალების სიდიდე.

დღგ–ს და აქციზის აღრიცხვა
პროგრამაში გათვალისწინებულია დღგ–ს და აქციზის
აღრიცხვა. პროგრამის მფლობელ კომპანიას, მყიდველ და
გამყიდველ ორგანიზაციას და ასევე საქონელს ეთითება
დღგ–ს კოდი, რომელის მიხედვითაც პროგრამა არიცხავს
დღგ–ს ან არ არიცხავს შესაბამის ოპერაციებს (შეძენა,
შეძენილის დაბრუნება, გაყიდვა, გაყიდულის დაბრუნება,
ინვოისის ხარჯები).

საქონლის აღრიცხვა
სერიებით
პროგრამის პარამეტრებში შესაბამისი
მოსანიშნის ჩართვის შემდეგ შესაძლებელი
ხდება საქონლის აღრიცხვა სერიების
მიხედვით. ეს საშუალებას გვაძლევს ერთი
საქონელი გვქონდეს სხვადასხვა სერიის
მაგალითად სხვადასხვა ვარგისიანობის ვადის.
რაც ნიშნავს რომ საქონლის ნაშთის აღრიცხვა
მოხდება სერიებით, ანუ საქონლის ყველა
სერიას ექნება თავისი ნაშთი. შესაბამისად
ყველა სასაქონლო ოპერაციაში საჭირო იქნება
სერიის მითითება.

საქონლის შეძენა და ინვოისის ხარჯები
პროგრამაში შესაძლებელია საქონლის შეძენისას გაწეული
პირდაპირი ხარჯის გადანაწილება შეძენილ საქონელზე,
არჩეული "გადანაწილების მეთოდის" მიხედვით და
თვითღირებულებაში ასახვას. შესაძლებელია ხარჯის
გადანაწილება თანხის, წონა ბრუტოს, წონა ნეტოს ან
მოცულობის მიხედვით.

თვითღირებულების ავტომატური დათვლა
სხვადასხვა მეთოდებით
საქონლის თვითღირებულების
დათვლას დარიექსი აწარმოებს
ავტომატურად ოპერაციების
შესაბამისად ბაზურ ვალუტაში.
საქონლის ჩამოწერისას
თვითღირებულების დათვლისთვის
გამოყენებულია მეთოდები: FIFO
(First In, First Out) და საშუალო
შეწონილი. ასევე
გათვალისწინებული
თვითღირებულების ანალიზის
ეკრანები.

მოლარის/დისტრიბუტორის პანელი
საქონლის გაყიდვა/დაბრუნება/შეკვეთის მიღება; ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება
(სალაროს/ბანკის მითითებით); თანხის შემოსვლა/გასვლა პირდაპირ მოლარის/დისტრიბუტორის
პანელიდან; მყიდველის მითითების საშუალება; შტრიხ–კოდ სკანერით მუშაობის მხარდაჭერა და
სალარო აპარატზე ავტომატურად ჩეკის დაბეჭდვა; საქონლის არჩევის სხვადასხვა მეთოდები:
პირდაპირ სიაში საქონლის ჩამოშლადი სიიდან არჩევით, კოდის/შტრიხ–კოდის პირდაპირ
შეტანით სიაში, სპეციალური კატალოგიდან არჩევით, მალსახმობის პანელიდან ვიზუალურად
სურათების მიხედვით. ოპერაციის გადადების (და შემდგომში ჩატვირთვის ფუნქცია).

მრავალი საწყობის მხარდაჭერა
განუსაზღვრელი რაოდენობის საწყობების დამატების საშუალება. ოპერაციების (შეძენა, გაყიდვა,
დაბრუნება, ჩამოწერა, აღწერა, გაყიდვა მოლარის/დისტრიბუტორის პანელიდან, წარმოება, დაშლა და
ა.შ.) შესრულების შესაძლებლობა სხვადასხვა საწყობში, საწყობებს შორის საქონლის გადატანის
ოპერაცია.
შედეგების ნახვა სხვადასხვა საწყობების (როგორც ყველა ერთად, ასევე ცალცალკე) ჭრილში: ნაშთები,
ბრუნვები;
ყველა საწყობის ნაშთის უწყისი.

მომწოდებლების და მყიდველების სია
მყიდველების და მომწოდებლების ფორმირებისთვის შესაძლებელია შეიტანოთ: დასახელება, მოკლე
დასახელება, საიდენთიფიკაციო კოდი, საძიებო კოდი, სამართლებრივი ფორმა (შპს, ინდ. მეწარმე,
სააქციო საზოგადოება და ა.შ.), იურიდიული და ფაქტიური მისამართები, ჯგუფი, საკონტაქტო
ინფორმაცია: ტელეფონები, ელ–ფოსტა, ვებ გვერდი, დღგ–ს ტიპი და ა.შ. ასევე შეიძლება
ორგანიზაციას მივაბათ საკონტაქტო პირები (ასევე შეუზღუდავი რაოდენობით), პასუხისმგებელი
პირი, საქონლის გასაყიდი ფასის ტიპი, სავაჭრო წერტილების სია.
შესაძლებელია ასევე პროგრამიდან საიდენთიფიკაციო ნომრით შემოსავლების სამსახურის საიტთან
დაკავშირება და ორგანიზაციის ინფორმაციის იქიდან ამოღება.

მყიდველთან/მომწოდებელთან ოპერაციების აღრიცხვა და
შემდგომი ანალიზი სავაჭრო წერტილების/მისამართების
მიხედვით
ორგანიზაციებზე შესაძლებელია მათი სავაჭრო წერტილების/მისამართების მითითება
(განუსაზღვრელი რაოდენობით). შემდგომში კი მყიდველების/მომწოდებლების სავაჭრო წერტილების
მიხედვით გაყიდვის, შეძენის, გაყიდულის დაბრუნების, შეძენილის დაბრუნების, ანგარიშსწორების,
ვალის გაქვითვის (გადაფასების), სასტარტო ნაშთების დასმის ოპერაციების შესრულება; შემდგომ ამის
მიხედვით ანალიზი (მყიდველის/მომწოდებლის ნაშთები, ბრუნვები, მყიდველის/მომწოდებლის
ბარათში დავალიანების ჩვენება სავაჭრო წერტილის მიხედვით)

შეკვეთების მიღება/დამუშავება/შესრულება
დარიექსში გათვალისწინებულია შეკვეთების მიღების, დამუშავების და შესრულების
ფუნქციაც. მიღებულ შეკვეთას აქვს სტატუსის ველი (შეთანხმებული, არაა შეთანხმებული,
დახურული, გაუქმებული), ასევე საქონლის რეზერვირების დროშა. ასევე შესაძლებელია
შეკვეთების პაკეტურად ავტომატური შესრულება (ანუ შესაბამისი გაყიდვის ან გადატანის
ოპერაციის დაფორმირება) შემოსავლების სამსახურში ატვირთვა და შესაბამისად
რეზერვირების მოხსნაც. ხოლო ანალიზის ნაწილში გათვალისწინებულია შესაბამისი
ნაშთების უწყისი, რომელიც გვიჩვენებს ნებისმიერი თარიღისთვის საქონლის
დარეზერვირებულ და შეკვეთილ რაოდენობებს. ასევე შესაძლებელია შეკვეთის ოპერაციის
საფუძველზე პროფორმა ინვოისის ფორმის დაბეჭდვაც სხვადასხვა შაბლონების მიხედვით.

მრავალი ვალუტის
მხარდაჭერა
დარიექსი საშუალებას იძლევა საქონლის შეძენა, ინვოისის
ხარჯები, გაყიდვა, დაბრუნებები, თანხის შემოსვლა/გასვლის,
ვალის გაქვითვის ოპერაციები აწარმოოთ როგორც ბაზურ
ვალუტაში, ასევე სხვა ვალუტებშიც. ასევე შეგიძლიათ
შეიტანოთ ან პროგრამიდან ავტომატურად ჩამოტვირთოთ
ბანკის საიტიდან ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი
ვალუტის კურსები. ასევე შესაძლებელია ე.წ. 'გაყიდვის კურსის'
თანხლება.

ფულადი სახსრები (მრავალი
სალაროს და საბანკო
ანგარიშის თანხლება)
შესაძლებელია ნებისმიერი რაოდენობის
სალაროს და საბანკო ანგარიშის დამატება
ვალუტების მინიჭებით და შესაბამისად
შესაძლებელია ნაღდი და უნაღდო ფულადი
სახსრების შემოსვლების და გასვლების
დაფიქსირება. პროგრამაში ასევე
მხარდაჭერილია ბანკის ამონაწერების
იმპორტი და ტრანზაქციების გაგზავნა
ბანკებში.

შემოსავლების სამსახურთან კავშირი
პროგრამა მჭიდროდაა ინტეგრირებული შემოსავლების სამსახურის საიტთან (rs.ge).
ელექტრონული ზედნადებების შენახვა/გააქტიურება/დასრულება; დისტრიბუციის წესით ზედნადებების
ატვირთვა (მთავარი ზედნადები) და გაყიდვისას ქვე–ზედნადებად გაყიდვის ოპერაციის მიბმა და
შესაბამისად ატვირთვა (ასევე შედარების უწყისი);
შიდა გადაზიდვის და დაბრუნების ზედნადების ატვირთვა (შესაბამისი ინფორმაციის მითითებით);
ელ. ზედნადების დახურვის და წაშლის ფუნქციები.
ნებისმიერი დიაპაზონის ჭრილში ელ.ზედნადებების პაკეტურად ჩამოტვირთვის შესაძლებლობა
საქონლის და ორგანიზაციების ავტომატურად შექმნით. დარიექსის ბაზაში არსებული ოპერაციების
მონიშვნით პაკეტურად შედარება შემოსავლების სამსახურის საიტზე არსებულ ინფორმაციასთან.

წარმოება
კალკულაციების შაბლონების მართვა (დამატება/კორექტირება/წაშლა); კალკულაცია წარმოადგენს მზა
პროდუქციის აწყობის ან დაშლის რეცეპტის აღწერას და გულისხმობს თუ რა რაოდენობის მზა
პროდუქციის აწყობას (დამზადებას)/დაშლას, რომელი ნედლეული და მასალა სჭირდება და რა
რაოდენობით. შემდგომში ეს კალკულაცია გამოიყენება წარმოების ოპერაციაში. უშუალოდ წარმოების
ოპერაციის შექმნისას (როგორც აწყობის ასევე დაშლია) შესაძლებელია როგორც უკვე გამზადებული
კალკულაციის არჩევა (რაც ავტომატურად შეავსებს მზა პროდუქციის წარმოებისთვის/დაშლისთვის საჭირო
ნედლეულის და მასალების სიას თავისი რაოდენობებით და ერთეულებით და ასევე დამატებითი
ხარჯებით), ასევე საწარმოებელი/დასაშლელი პროდუქციის არჩევა და მისი შესაბამისი ნედლეულის და
ხარჯების მითითებაც. შესაძლებელია გარკვეული პერიოდის შემდეგ აწყობის/დაშლის ოპერაციებზე
არაპრიდაპირი ხარჯების ავტომატური გადანაწილების ოპერაციის გაშვებაც.

თანხების შემოსვლა/გასვლები; კონვერტაცია/კონვერსიის
ოპერაცია; ვალის გაქვითვა
დარიექსში შესაძლებელია ფულადი სახსრების აღრიცხვა, რაც გულისხმობს მომწოდებლებთან და
მყიდველებთან (ან სხვა ანგარიშვალდებულ პირებთან) ფინანსური ოპერაციების წარმოებას.
საქონლის შეძენის, გაყიდულის დაბრუნების თუ სხვა ოპერაციების შესრულებას ხშირად თან
სდევს თანხის მოძრაობაც სალარო ანგარიშებზე ან საბანკო ანგარიშებზე. დარიექსში
გათვალისწინებულია ასეთ ოპერაციებზე (შეძენა, გაყიდვა, დაბრუნება, ინვოსის ხარჯის დადება
და ა.შ.) ავტომატური ანგარიშსწორების ოპერაციები (თუ ასეთი არსებობს). შეგიძლიათ დაბეჭდოთ
სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერები.

დისტრიბუცია
გაყიდვის/დაბრუნების და ანგარიშსწორების ოპერაციებზე დისტრიბუტორის მიბმა;
დისტრიბუტორის მიხედვით ფინანსური ბრუნვები ორგანიზაციების ჭრილში;
დისტრიბუტორის პანელი (საქონლის მოსახერხებელი არჩევისთვის, მყიდველი ორგანიზაციის
მიბმისთვის, ანგარიშსწორებისთვის, სალარო აპარატზე ჩეკის დაბეჭდვისთვის, შტრიხ–კოდ სკანერის
გამოყენებისთვის, ქვე–ზედნადების ატვირთვისთვის და შედეგების ნახვისთვის აწყობილ
ერგონომიული ეკრანი). დისტრიბუტორის ბორტის მიხედვით მთავარი ზედნადების ატვირთვა
rs.ge–ზე. ქვე–ზედნადებების დაკავშირება მთავარ ზედნადებთან.

აღწერის ოპერაცია
აღწერის ოპერაცია გამოიყენება პროგრამაში არსებული ნაშთის რეალურად დათვლილ ნაშთთან
შესადარებლად და სურვილისამებრ გასასწორებლად. ამ ოპერაციის შესრულებისას დგინდება
სხვაობა (მეტობა ან ნაკლებობა) პროგრამის და რეალურ (ფაქტიურ) ნაშთს შორის, რაც შეგვიძლია
უბრალოდ დავაფიქსიროთ და შევინახოთ როგორც ინფორმაცია. თუმცა, ასევე არის შესაძლებელი
ავტომატურად დანაკლისი გაუშვათ როგორც გაყიდული, ხოლო მეტობა როგორც შემოსვლა
(ინვენტარიზაცია), რაც შესაბამისად შეასრულებს გაყიდვის/შემოსვლა (ინვენტარიზაციის) ოპერაციას
სხვაობის/მეტობის რაოდენობით და გაასწორებს ნაშთს.

ბუღალტრული აღრიცხვა
დარიექს ბუღალტერია არის სრულფასოვანი ბუღალტრული პროგრამა, რომელიც ინტეგრირებულია
დარიექსის პროგრამის ძირითადი გარსის ქვეშ და წარმოადგენს ერთიან სისტემას სხვა მოდულებთან ერთად.
ყველა სავაჭრო ოპერაცია (შეძენები, გაყიდვები, დაბრუნებები, ჩამოწერები, წარმოების და დაშლის
ოპერაციები და ასე შემდეგ) სპეციალური იმპორტის ოპერაციის გამოყენებით აისახება ბუღალტერიაში
შესაბამისი საბუღალტრო გატარებების სახით, პარამეტრებით განსაზღვრული ანგარიშებზე.

ოპერაციების (ასევე სასტარტო
ნაშთების) იმპორტი
მენეჯერული აღრიცხვის
მოდულებიდან როგორც
ავტომატურ რეჟიმში ასევე
პაკეტურად მოთხოვნისამებრ;
საბუღალტრო გატარებების
ჟურნალი;
ორმაგი აღრიცხვა:
საგადახდო/ფინანსური
ჭრილით; შესაბამისი
მოსანიშნები როგორც
საბუღალტრო გატარების
შესრუელებისას ასევე
შედეგობრივი უწყისების
ნახვისას.
საბუღალტრო გატარებების
გადადების და დამოწმების
ფუნქცია;
cash-flow კატეგორიები და მათი
მიბმა გატარებებზე;

ბუღალტრული აღრიცხვა

| ანგარიშები

ანგარიშთა სია; ანგარიშების იერარქიული სტუქტურა; ანგარიშის ტიპი (აქტიური; პასიური;
აქტიურ/პასიური); ანგარიშის სიაში გამოტანის სტილი; მულტისავალუტო ანგარიში; ანგარიშის გახსნის
და დახურვის თარიღები; გადაფასებადი; ბალანსგარეშე; დაუშვათ უარყოფითი ნაშთის მოსანიშნი;
ანგარიშების სასატარტო ნაშთები ვალუტის და პროექტის მიხედვით;

ძირითადი საშუალებები
დარიექს ბუღალტერია მოიცავს ძირითადი საშუალების აღრიცხვას. (შეძენები, გაყიდვები, დაბრუნებები,
ჩამოწერები, წარმოების და დაშლის ოპერაციები და ასე შემდეგ)
ძირითადი საშუალებების ჯგუფები (საბალანსო ღირებულების, ჯამური ცვეთის, ცვეთის ხარჯის,
გადაფასების ხარჯის ანგარიშებით);
ამორტიზაციის ჯგუფები (ცვეთის წლიური კოეფიციენტით);
მცირეფასიანი ძირ. საშუალებების აღრიცხვა;
ცვეთის დარიცხვა ორი მეთოდით (საგადასახადო და ფინანსური);
ძირითადი საშუალებების გადაფასების ოპერაცია; სერიებად (საინვ. ნომრებად) დაშლა;
პასუხისმგებლის/ადგილმდებარეობის განსაზღვრა; რემონტი/მოდერნიზაცია; აწყობა/გაერთიანება;
ძირითადი საშუალებების დაშლის ოპერაცია;
ძირ. საშუალებების ნაშთები; ბარათი.

ხელფასის ამოცანა
ხელფასების დარიცხვის ტიპები; დარიცხვის ტიპების კონფიგურირება; ექსპორტი/იმპორტი სხვადასხვა
ბაზებში; ხელფასის დარიცხვის ტიპების მიხედვით პარამეტრების ველების შექმნა/გამოყენების
საშუალება;
დარიცხული ხელფასების მიხედვით გადახდა თანამშრომლებისთვის (შესაბამისი ბანკის/სალაროს
ოპერაციების შექმნა); საშემოსავლოს გატარების ავტომატური ფორმირება; შემდგომში შესაბამის ბანკში
გადახდების გაგზავნა;
ხელფასის ანალიზის უწყისები: დაჯგუფებული და გაფილტრული დარიცხვების ან თანამშრომლების
მიხედვით; განაცემების ინფორმაციის მომზადება და გაგზავნა;

ბუღალტრული აღრიცხვა

|

დამატებითი ოპერაციები; ანგარიშგებები

ტიპიური ოპერაციები: გადაფასების (საკურსო სხვაობების) ოპერაციები; დებეტორ/კრედიტორების
საავანსო ანგარიშების გადახურვების ოპერაციები; შემოსავლებისა და ხარჯების ნაშთების გადახურვების
ოპერაციები.
საბუღალტრო გატარებების იერარქიული შაბლონების სტრუქტურის აწყობის და შესრულების
შესაძლებლობა;
საბუღალტრო გატარებების შაბლონების მომხმარებლებზე ან მომხმარებლის ჯგუფებზე მინიჭების
ფუნქცია;

ანალიზური უწყისები:
ანგარიშების ნაშთები;
ანგარიშების ბრუნვები;
ანგარიშის ბარათი;
ფულის მოძრაობის (cash ﬂow) უწყისი;
საცდელი ბალანსი (თავისი
აქტივების/ვალდებულებების და საკუთარი
კაპიტალის კატეგორიების აწყობის
ფუნქციით სხვადასხვა ტიპების მიხედვით,
შესაბამისად სხვადასხვა სტრუქტურის
საცდელი ბალანსის მიღების საშუალება);
მოგება/ზარალის უწყისი (თავისი
შემოსავალი და ხარჯების კატეგორიების
აწყობის ფუნქციით სხვადასხვა ტიპების
მიხედვით, შესაბამისად სხვადასხვა
სტრუქტურის მოგება/ზარალის უწყისის
მიღების საშუალება);

ანალიზი/შედეგები
დარიექსში წარმოდგენილია ანალიზის მრავალფეროვანი საშუალებები დაყოფილი შესაბამისი
კატეგორიების მიხედვით. ესენია: საქონელი, სალარო, ბანკი, მომწოდებლები, მყიდველები,
დისტრიბუტორები და ა.შ. თვითოეული შეიცავს მინიმუმ ნაშთებს, ბრუნვებს და ბარათს. ასევე
არის თითოეული ოპერაციის ანალიტიკური უწყისი. ყველა ეს უწყისი შეიცავს შედეგების
სანახავი დიაპაზონის მითითების საშუალებას.

მომხმარებლები და უფლებები
დარიქსში გათვალისწინებული მრავალი მომხმარებლის დამატების საშუალება. პროგრამაში ყველა
მომხმარებელს თავის ექაუნთით შესვლა ძალზედ მნიშვნელოვანია ვინაიდან მხოლოდ ამ შემთხვევაშია
შესაძლებელი დადგინდეს თუ რომელმა მომხმარებელმა რა ოპერაცია შეასრულა და როდის, გარდა ამისა
ასევე შესაძლებელია მომხმარებლებს შეუზღუდოთ პროგრამასთან მუშაობის უფლებები. უფლებების
აწყობა და მინიჭება მომხმარებელზე; დარიექში შესაძლებელია აიწყოს უფლებები: ზოგადი (მენიუები,
საოპერაციო პერიოდი, ფუნქციები) და ცხრილებზე მოქმედებების უფლებები. ასევე შესაძლებელია
რამდენიმე აწყობილი უფლების მინიჭება ერთიდაიგივე მომხმარებლისთვის.
ცხრილების უფლებებში შედის: ნებისმიერი ცხრილის (ან სქემის, ან პროცედურის) წაკითხვის, დამატების,
კორექტირების, წაშლის, აკრძალვა. ასევე კონკრეტულად რომელიმე ველების კორექტირების აკრძალვაც.

ცვლილებების ჟურნალი
დარიექსში ყოველი მოქმედება რაც შეეხება ოპერაციებს და ძირითად ცხრილებს (საქონელი,
ორგანიზაციები) ინახება მოქმედებების ჟურნალში. რომელმა მომხმარებელმა როდის, რა ოპერაცია
გააკეთა (დაამატა, წაშლა, გააკორექტირა) შეგვიძლია ვანახოთ ამ ჟურნალის დახმარებით, აქვე
ინახება ასევე იმ კომპიუტერის სახელი რომლიდანაც ეს მოქმედება შესრულდა. კორექტირების
შემთხვევაში ინახება ყველა ის მნიშვნელობა რომელიც კორექტირებამდე იყო, ხოლო წაშლისას
ინახება ყველა ველის მნიშვნელობა, ასე რომ შეგვიძლია დავადგინოთ თუ რა ოპერაცია წაიშალა.

მონაცემების ექსელში ექსპორტი/ ექსელის შაბლონები
დარიექსიდან ნებისმიერ სიაში გათვალისწინებული ექსელში მონაცემების ექსპორტი
ზუსტად ისეთი სახით როგორსაც უყურებთ დარიექსის სიებში და ეს ხდება ერთ ღილაკზე
დაჭერით. ასევე შესაძლებელია მონაცემების ექსელში გატანა (და ასევე ავტომატურად ელ.
მეილზე გაგზავნა) წინასწარ აწყობილი შაბლონის მიხედვით. ეს ნიშნავს რომ ნებისმიერ სიაზე
შესაძლებელია აწყობილი შაბლონის მიბმა და მონაცემების ექსელში გატანა შაბლონში
აწყობილი სახით.

კოპირება და ჩასმა
დარიექსში გამოყენებულია უნიკალური
ტექნოლოგია მონაცემების კოპირების და ჩასმის სხვა
პროგრამიდან დარიექსში ან დარიექსის ერთი
ეკრანიდან მეორეში. ეს ინსტრუმენტი საშუალებას
გვაძლევს ექსელიდან (ან სხვა პროგრამიდან, ან
თვითონ დარიექსის რომელიმე სიიდან) დარიექსის
რომელიმე ოპერაციაში (მაგალითად შეძენა, გაყიდვა,
შიდა გადაზიდვა, დაბრუნებები, ჩამოწერა და ასე
შემდეგ) ან სიაში (მაგალითად სასაქონლო სია,
მყიდველები, მომწოდებლები და ა.შ.) გადავიტანოთ
მონაცემები მასიურად.

სიებში ფილტრაციის და
ძიების ინსტრუმენტი
პროგრამის კიდევ ერთ ძლიერ მხარეს წარმოადგენს
სიებში ფილტრაციის უნივერსალური ინსტრუმენტი,
რითაც შესაძლებელია სიაში შემავალი ნებისმიერ სვეტით
ფილტრის აწყობა ვიზუალურად. ასევე შესაძლებელია
ძიება როგორც ცალკე ეკრანის გაღებით ასევე სიაში
პირდაპირი ძიებით. შესაძლებელია ძიების მიმართულების
მითითება, ასევე კონტექსტური ძიება.

სურათების მიბმა სხვადასხვა
ცხრილებზე
შესაძლებელია სურათები მიებას სხვადასხვა სიებს:
საქონლის, ორგანიზაციის, თანამშრომლის, სატრანსპორტო
საშუალებების ჩანაწერებს.

დოკუმენტების მიბმის ფუნქცია
შესაძლებელია ნებისმიერ ოპერაციას მივაბათ
ნებისმიერი რაოდენობის დოკუმენტის ფაილი (Microsoft
Excel–ის, Microsoft Word-ის, Portable Document Format
(.PDF), ტექსტური ფორმატის .txt; .log, .HTML, .XML,
გამოსახულების ფაილები .jpg;.Jpeg; .Tif; .Gif; .Bmp; .Png
და ა.შ.). ეს დოკუმენტები ინახება მონაცემთა ბაზაში და
მიყვება ბაზას ტრასპორტირებისას (ასლის
აღება/აღდგენისას). ხოლო შემდგომში შესაძლებელია ამ
დოკუმენტების ისევ ფაილად ქცევა.

დამატებითი თვისებები
საქონლის, ორგანიზაციების, თანამშრომლების,
დისტრიბუტორების, პიროვნებების, მარშრუტების,
ვალუტების, საწყობების (და ა.შ.) სიებს აქვს
"დამატებითი თვისებების" აღწერის და შემდეგ ამ
თვისების შევსების შესაძლებლობა (რიცხვითი,
თარიღის, სიმბოლური, ლოგიკური, სია).

სიებში კავშირებზე გასვლის ინსტრუმენტი
სიებში კავშირებზე გასვლა გულისხმობს ერთი სიიდან არჩეული ჩანაწერ(ებ)ის მიხედვით სხვა
აზრობრივად დაკავშირებულ სიებზე გასვლას (როდესაც მონიშნული ჩანაწერის მიხედვით
დაკავშირებულ სიაში ხდება ჩანაწერების გაფილტვრა და ისე გასვლა ამ სიებზე). მაგალითისთვის
შეიძლება განვიხილოთ ნაშთების სია, სადაც არჩეული საქონლის ნაშთის წარმომავლობის
დასადგენად შეგვიძლია გამოვიყენოთ სწორედ ეს კავშირებზე გასვლა, ანუ თუ ეს ნაშთი
გამოიწვია შეძენის, გაყიდვის და დაბრუნების ოპერაციამ ამას გვაჩვენებს ეს კავშირების მენიუ და
შეგვიძლია იმ შესაბამი ოპერაციებზეც (პირველწყაროზე) გავიდეთ.

სიებში სტილის აწყობის და
დამახსოვრება/ჩატვირთვის ინსტრუმენტი
თითოეულ სიას დარიექსში გააჩნია თავისი სტილი რომელსაც პროგრამა იმახსოვრებს ეკრანის
დახურვისას და შემდეგში გახსნისას უკან ჩატვირთავს. სტილში იგულისხმება სიაში სვეტების
თანმიმდევრობა, მათი გამოჩენა/გაქრობის მდგომარეობა, ფიქსირება, სვეტის სიგანე, მნიშვნელობის
მიჯრა, ფონტი (დასახელება, ზომა. სტილი), ფორმატი, ფერები ( სახის, მონიშნული სახის, ფონის
და მონიშნული ფონის) და ა.შ.
სტილი ენიჭება არამარტო სვეტებს არამედ სტრიქონების ქუდს, სვეტების ქუდს და ალტერნატიულ
ჩანაწერებსაც.

პროგრამის განახლება
ინტერნეტიდან (ახალი
ვერსიის გადმოწერა და
დაყენება)

კვალიფიციური ოპერატიული ტექნიკური დახმარება
კომპანია დარიექსი პროგრამულ
პროდუქტთან ერთად
გთავაზობთ
მაღალკვალიფიციურ ტექნიკურ
დახმარებას. ეს შეიძლება იყოს
მოშორებული დახმარება
სპეციალური პროგრამული
უზრუნველყოფით, ან
დახმარება ტელეფონით, ან
ელ.ფოსტით, ან ადგილზე
მისვლით.

შემდეგი ნაბიჯები
1. ეწვიეთ ჩვენს ვებ გვერდს www.dariex.ge
2. ნახეთ ვიდეო გაკვეთილები
3. გადმოწერეთ და ნახეთ ჩვენი
პროგრამის სადემონსტრაციო ვერსია

