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ظهور تکنولوژي اطالعات در حسابداري یک سيستم ابتکاري است. امروزه بسياري از  : چکیده

نهادهاي كسب و كار، از شركت هاي بزرگ تا شركت هاي كوچک، از طریق سيستم اطالعات 

این مقاله بررسي مروري روي تاثير حسابداري به مدیریت عمليات شان كمک مي كنند. 

اري انجام مي دهد. این مقاله همچنين درباره برنامه تکنولوژي اطالعات روي سيستم حسابد

هاي حسابرسي و انواع آن بحث مي كند. حسابداري از عوامل اساسي كسب و كار است و با 

آن افزایش داد تا  مي توان سرعت و دقت محاسبات را عالوه بر انعطاف پذیري ITپيوستن به 

 از آن طریق ایمني ذخایر اطالعاتي را تغيير دهند.

 ، برنامه هاي حسابرسي، امنيت اطالعاتحسابداري تکنولوژي اطالعات، سيستم کلیدی: لغات

 

 مقدمه

حسابداري هنر ضبط، طبقه بندي و خالصه سازي به شيوه اي قابل توجه از نظر پول، معامالت و وقایعي است كه در آن 

همچنين، حسابداري را مي توان به عنوان سيستم و تفسير نتایج صورت مي گيرد. حداقل جزیي از شاخص هاي مالي 

پيشرفت در تکنولوژي اطالعاتي از مقادیر، برنامه ها، و ارتباطات اطالعات مالي درباره یک نهاد اقتصادي در نظر گرفت. 

 حسابداري را بهبود بخشيده و به سمت زندگي اقتصادي پيش مي برد. كامپيوترها اطالعات به طرز چشمگيري سيستم هاي

و دیگر تکنولوژي هاي دیجيتال، بهره وري كاري را افزایش داده است و تبادل سریع اسناد، تحقيق و همکاري با شركت 

هاي پرت و دور افتاده و جمع آوري و تجزیه و تحليل داده ها را تسهيل مي كند. تکنولوژي اطالعات به تمامي فعاالن عرصه 

 شناسایي و پيگيري فرصت هاي كسب و كاري و اقتصادي اعطا مي كند. اقتصاد، ابزارهاي با ارزش جدیدي را براي 
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 تکنولوژی اطالعات

براتي داده هاي دستکاري شده را ذخيره، بازیابي، منتقل تکنولوژي اطالعات همراه با برنامه هاي كامپيوتري و تجهيزات مخا

انش دریافتي در هر قالب تصویري را از طریق مي كنند. همچنين ممکن است به عنوان هر چيزي كه داده ها، اطالعات یا د

 دهد، ارائه گردد. کانيسم توزیع چندرسانه اي شرح مي هر نوع م

با كاربرد آن در زمينه كسب و كار، براي كمک به مدیران در عملکرد نظارتي شان، حمایت از مدیران در عمليات روزمره و 

، ماشين هایي براي كمک به سيستم هاي حسابداري اختراع شدند. با گذشت 8111تصميمات، طراحي مي شود. در سال 

پيشرفت هاي بسياري در حسابداري و برنامه هاي آن منتقل شد. سال ها، پيشرفت در تکنولوژي اطالعات به سيستم هاي 

( صورت گرفته است. این سيستم ها طراحي مي شوند تا به مدیران و كنترل فعاليت AISسيستم اطالعات حسابداري )

ي سيستم حسابداري براي اكثر نهادهاي كسب و كار، ضرورهاي مرتبط با اقتصاد شركت و زمينه هاي مالي كمک كنند. 

طریق نهادهاي  است. پيشرفت در تکنولوژي منجر به خلق سيستم حسابداري كامپيوتري شده است كه در حال حاضر از

سيستم هایشان را به منظور تطبيق كاري اخذ شده است و بازار رقابتي را ایجاد كرده است. بنابراین، نهادها نياز دارند تا 

 بهبود بخشند.اطالعات مورد نياز براي اخذ تصميمات بهتر، 

 سیستم اطالعات جسابداری

یک سيستم اطالعاتي مجموعه اي از یرسيستم هاي به هم مرتبط است كه با هم كار مي كنند تا اطالعات را براي برنامه 

استفاده از كامپيوتر در سيستم هاي ریزي، تصميم گيري و كنترل، جمع آوري، پردازش، ذخيره، انتقال و توزیع دهند. 

سيستم اطالعات حسابداري اطالعاتي مي تواند كارایي جمع آوري، پردازش، ذخيره سازي، انتقال و توزیع را بهبود بخشد. 

(AIS .ابزاري است كه زمينه هاي اطالعاتي و سيستم هاي فناوري را تركيب مي كند ) این امر براي نهادهاي كسب و كار

همچنين یکي از عوامل مسئول براي ایجاد اطالعات مالي قابل اعتماد و مورد نياز براي تصميم بسيار حائز اهميت است. 

كه براي آنها باید فاكتورهایي را درنظر گرفت كه مسيري را طرح هاي بسيار متفاوتي از سيستم ها وجود دارد گيري است. 

این امر هنوز هم به اطالعات كاربران و نوع اطالعات جمع آوري و گزارش مي شوند را تحت تاثير قرار مي دهد. كه در آن 

همچنين ممکن است طراحي سيستم به اندازه شركت، حجم تصميماتي كه از آنها انتظار مي رود اتخاذ كنند، بستگي دارد. 

 شکل كسب و كار وابسته باشد. داده هاي معامالتي، ماهيت عمليات، ساختار سازماني و 

 مدل کلی از سیستم اطالعات حسابداری

، مدل كلي از سيستم اطالعات حسابداري را نشان مي دهد كه به عنوان مدل كلي در نظر گرفته مي شود چون 8شکل 

كاربران انتهایي، منابع  ها شاملمولفه براي تمامي سيستم هاي اطالعاتي با توجه به معماري تکنولوژیکي قابل كاربرد است. 

زش داده ها و مدیریت پایگاه داده، توليد اطالعات و بازخورد هستند. اولين مرحله عملياتي در داده، مجموعه داده ها، پردا

AIS ، .منابع داده جمع آوري داده است. هدف از آن اطمينان از این است كه داده ها معتبر، كامل و بدون خطا وارد شده اند

ند داخلي یا خارجي باشند. بعد از این كه داده ها جمع آوري شدند، در مدیریت پایگاه داده ذخيره شده و به مي توان

اطالعات پردازش مي شوند. وپایفي كه مربوط به پردازش داده ها است از ساده تا پيچيده متفاوت است كه شامل الگوریتم 

ه سازي مورد استفاده در حسابداري است. سپس اطالعات ها، تکنيک هاي آماري، پيش بيني فروش و روش هاي خالص

ایجاد شده به كاربران انتهایي داخلي و خارجي فوروارد مي شوند. كاربران خارجي انتهایي شامل بستانکاران، سهامداران، 

تهایي، مدیراني به عبارت دیگر، كاربران داخلي انسرمایه گذاران، سازمان هاي نظارتي، تامين كننده ها و مشتریان هستند. 
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در هر سطحي از سازمان هستند.سپس بازخوردها به سازمان ارسال مي شود، بنابراین، آنها مي دانند كه چه چيزهایي را 

 حفظ كنند و چه چيزهایي را بهبود بخشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع سیستم های اطالعات حسابداری

به طور كل، نهادهاي كاري از سه نوع سيستم هاي اطالعاتي به نام سيستم هاي دستي، سيستم هاي معامالتي با كامپيوتر و 

 سيستم هاي پایگاه داده استفاده مي كنند. 

 سیستم دستی

تم هاي این نوع، اولين نوع سيستم حسابداري است كه در آن از مجالت كاغذي و دفاتر استفاده مي شود. امروژه سيس

در سيستم دستي، كارهاي فشرده مبتني بر پردازش از معامالتي كامپيوتري جایگزین انواع پرونده هاي كاغذي شده است. 

 طریق انسان است. چون سيستم دستي بر مبناي پردازش انساني است؛ ممکن است مستعد خطا باشند. 

 سیستم معامالتی کامپیوتری

ي اطالعاتي را براي سيستم اطالعات حسابداري شان به كار مي گيرند و این به دليل سزمان ها اشکال متعددي از تکنولوژ

پيشرفت هایي است كه در تکنولوژي اطالعاتي سيستم هاي كامپيوتري ایجاد شده است. در این سيستم داده هاي 

ي بيشتري در كار و به حسابداري به طور مجزا از دیگر داده هاي عملياتي حفظ مي شوند. در این جا، ميزان بخش بند

منظور حفظ انسجام سيستم اطالعات حسابداري وجود دارد. پرداختن به این اطالعات مشابه سيستم دستي است. تنها 

تفاوت در این است كه در اینجا كاربر در یک صفحه نمایش كامپيوتري قرار دارد و اغلب اوقات به عنوان سند منبعي از 

 معامالت عمل مي كند.

( شرح داده شده است، اشاره مي شود. 1188) Balladaه مزایایي سيستم معامالتي كامپيوتري كه از طریق در ادام

معامالت مي توانند به سرعت با عبور از پردازش مجله اي به حساب هاي مناسبي پست شوند، فهرست هاي جزیي از 

 سيستم اطالعاتي

 كاربر نهايي خارجي

 بازخورد

 بازخورد

دادهجمع آوري  منابع خارجي داده دادهپردازش    

دهدامديريت پايگاه   

 منابع داخلي داده

 توليد اطالعات

حسابداری سیستم اطالعاتيمدل کلي : 1شکل  

 كاربر نهايي داخلي سازمان تجاري
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و ویرایش چک ها را مي توان براي جلوگيري و معامالت براي مرور در هر زماني پرینت گرفته شوند، كنترل هاي داخلي 

 شناسایي خطاها استفاده كرد و رنج وسيعي از گزارشات تهيه مي شوند.

بسته حسابداري در بازار در دسترس است كه شامل مدول هایي است كه به سيستم هاي حسابداري كسب و كار مي پردازد. 

و یا به عنوان مدولي مستقل در نظر گرفته شود. ولي اغلب  یک بسته حسابداري ساده ممکن است شامل یک مدول باشد

 هستند.  Peachtreeو  QickBooksاوقات شامل چندین مدول است. مثال هایي از آنها 

 سیستم های پایگاه داده 

منابع این سيستم عدم كارایي و موانع اطالعاتي را كاهش مي دهد. سيستم هاي پایگاه داده رابطه اي مانند برنامه ریزي 

( جداي از روش معادالت حسابداري داده هاي سازماندهي شده هستند. این سيستم هر دو اطالعات مالي و ERPسازماني )

غيرمالي را محبوس كرده و سپس اطالعات را در انبار داده ها ذخيره مي كند. مزایاي این سيستم شامل شناسایي كسب و 

 ر كاهش بازدهي عملياتي و حذف افزونگي داده ها است. كار به جاي وقایع حسابداري تنها و حمایت د

 اهداف سیستم اطالعات حسابداری

براي یک سيستم حسابداري باید اهداف اصلي سيستم هاي اطالعاتي را به طور كارآمدي در نظر گرفت. اولين هدف این 

لي آزاد نيست، شركت هاي دیگر حتي زمان است كه آنها باید از اصل هزینه سود یا رابطه هزینه سود عبور كنند. اطالعات ما

زیادي را صرف جمع آوري و سازماندهي اطالعات مالي به منظور جمع كردن صورت هاي مالي خود مي كنند. تحت این 

اصل، هزینه ارائه اطالعات مالي در صورت هاي مالي نباید به نفع اطالعاتي براي كاربران باشد. اگر شركت مي خواهد براي 

 خود تالش كند باید اصل هزینه سود را در نظر بگيرد.  ITستم هاي بهبود سي

هدف دوم حفاظت از دارایي هاي سازمان براي اطمينان از این است كه داده هاي سازمان قابل اطمينان و با حداقل ضایعات 

 و حداقل احتمال سرقت یا تقلب هستند. همچنين به عنوان اصل كنترل شناخته مي شود. 

هماهنگي با فاكتورهاي انساني و سازماني است. كه مي تواند با عنوان اصل سازگاري ناميده شود. مورد اخير  سومين هدف

 قادر به رشد حجم معامالت براي تغييرات سازماني است كه اصل انعطاف پذیري ناميده مي شود.

 روند حسابرسی

، جریان كلي روند حسابرسي را نشان مي دهد. چهار مرحله اصلي عبارتند از: آناليز معامالت، ثبت تاثيرات معامله، 8شکل 

خالصه اي از تاثيرات معامله و تهيه پرونده ها. این روش خنثي است و به این معني است كه مراحل مي توانند در سيستم 

 . هاي دستي و كامپيوتري به كار گرفته شوند

مرحله اول، آناليز معامالت است، معامله باید از نظر مالي شناخته شده باشد و معامالت قابل ثبت و غيرقابل ثبت جدا شوند. 

در این مرحله معامله بر اساس چگونگي تاثير آن بر معادله حسابداري، آناليز مي شود. اسناد منبع عبارتند از: فاكتورها، 

رحله مفيد هستند. معامالت با استفاده از ثبت روزنامه اي ثبت مي شوند. این ثبت هاي سفارشات و چک ها كه در این م

ژورنالي راهي براي ثبت هر دوي معامالت كسب و كار ساده و پيچيده هستند. مجالت، ركورد زماني از تمامي معامالت یک 

ير قرار مي خاصي را كه از طریق معامالت تحت تاثكسب و كار را ارائه مي دهند. آنها تاریخ معامالت، مقادیر درگير و مقادیر 

اصلي نيز  از ثبتياتگيرند نشان مي دهند. گاهي اوقات شرح مفصلي را نيز شامل مي شود. همچنين به عنوان مجموعه اي 

 شناخته شده است. 
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اهد شد و سپس تراز سومين مرحله خالصه سازي اثرات معامله است كه در این مرحله، ثبتيات روزنامه به دفتر ارسال خو

آزمایشي تهيه مي شود. گاهي اوقات معامالت آناليز شده و در یک مجله ثبت مي گردند كه براي طبقه بندي و گروه بندي 

موارد مشابه مورد نياز است. این روش با روش دفترداري ارسال همه ثبتيات مجله به حساب هاي مناسب همراه مي شود. 

مي شوند. همچنين یک دفتر به دفاتر حسابرسي نيز اشاره دارد. بعد از این كه تراز حساب  همه حساب ها در یک دفتر ثبت

ها مشخص شد، معموال یک تراز آزمایشي تهيه مي شود. تراز آزمایشي هر حسابي را با بدهي ها یا اعتبار حساب آن ليست 

 مي كند. 

عيت مالي و بستن دفاتر است. در اینجا ثبت مي شوند مرحل چهارم تهيه گزارش ها است كه شامل تنظيم ثبتيات، تهيه وض

و برخي از ثبتيات براي این دوره قابل استفاده هستند. سپس دوباره تراز آزمایشي محاسبه مي شود. از بين داده ها در تراز 

هاست. آزمایشي، صورت هاي مالي تهيه مي شوند كه شامل صورت وضعيت مالي، بيان درآمد و جریان نقدي و یادداشت 

در سيستم هاي دستي، مجالت و دفاتر كاغذي هستند. امروزه بيشتر نهادهاي این روش باعث بسته شدن دفاتر خواهد شد. 

كاري از كامپيوترها و تکنولوژي الکترونيکي به عنوان بخش منسجمي از سيستم حسابداري شان استفاده مي كنند. 

زمان صرف شده براي انجام محاسبات محاسبه در هر ثانيه كمک مي كنند. كامپيوترها به كسب و كار براي ایجاد ميليون ها 

دستي به مراتب بيشتر از محاسبات كامپيوتري است. این چهار فرآیند در واقع هنوز هم یکسان هستند. تنها تفاوت در این 

در سيستم حالي كه است كه سيستم هاي دستي، به صورت دستي محاسبه مي شوند و به صورت كاغذي تهيه مي شوند در 

كامپيوتري شما تنها داده ها را وارد مي كنيد و كامپيوتر به طور خودكار ترازها را محاسبه مي كند. حتي برخي از نرم 

در افزارها، به روزرساني اتوماتيکي از بيانيه هاي مالي انجام مي دهند. و مي توانيد فورا پيشرفت كاري تان را پيگيري كنيد. 

حسابدار تنها نياز به آناليز ري، شغل حسابداري تنها دو مرحله اول فرآیند حسابرسي را دربر مي گيرد. سيستم كامپيوت

 محاسبات اصلي به كامپيوتر فرستاده مي شوند.معامالت و ثبت تاثيرات و تنظيم ثبتيات دارد. 

 جریان فعالیت های اقتصادی

حسابداري جریان پيدا مي كنند و اطالعات حسابداري را نشان مي دهد كه چگونه فعاليت هاي اقتصادي به برنامه  1شکل 

توليد مي كنند. سپس اطالعات اتخاذ شده از طریق تصميم گيرنده ها در تصميمات و اقدامات اقتصادي، استفاده مي شوند، 

ند. با لمس فناوري ارتباطات، ارتباطات سریعي تشکيل مي شود. این امر مي بنابراین، منجر به فعاليت هاي اقتصادي مي شو

كانال هاي ارتباطي مانند سرورهاي ایميل، تواند به افزایش بهره وري كسب و كار و بهبود تصميمات كاري كمک كند. 

استفاده از سيستم هاي روترها، بيلبورهاي شركت هاي داخلي و چت سرویس ها مي توانند به ارتباطات شركت كمک كنند. 

تجهيزات ارتباطات كامپيوتري به انتشار اطالعات روزمره و اطالعات حياتي كاري به شيوه اي سریع و كارآمد كمک مي كند. 

IT  مي توانند براي ارسال گزارشات وضعيت كاري به مدیران استفاده شوند تا پروژه هاي كاري حياتي و كارمندان را به روز

 ي كاري و مشتریان ارتباط برقرار كنند. كنند و با شركا
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 تاثیر تکنولوژی اطالعات در حسابداری

كاميوترها، اینترنت، نرم افزار و حتي دستگاه هاي دیجيتال شخصي، مسير عملياتي نهادهاي كاري را تغيير داده اند. 

پيشرفت در تکنولوژي اطالعات سيستم حسابداري را بهبود داده اند. معامالت حسابداري با اطالعات كاري و هر بهبودي در 

 در بخش حسابداري خواهند داشت. این زمينه تاثير مثبتي روي نهادها به ویژه 

 مزیت رقابتی

استفاده از منابع تکنولوژي اطالعات به شركت ها اجازه مي دهد تا مزیت رقابتي بيش از رقباي خود حفظ كنند. از 

با تکنولوژي تکنولوژي اطالعات مي توان براي محصوالت جدید و بهبودیافته و فاصله آنها از بازار موجود استفاده كرد. 

تکنولوژي اطالعات مي تواند بهره وري را افزایش داده و نياز به اطالعات در كسب و كار هزینه ها كاهش داده مي شوند. 

كارمندان را كاهش دهد. مشاغل همچنين مي توانند از فناوري اطالعات براي حل مشکل مشتریان براي تغيير سيستم عامل 

 و یا محصوالت استفاده كنند. 

 ازده اقتصادیب

منابع تکنولوژي اطالعات مي توانند به طور قابل توجهي هزینه هاي حسابداري را كاهش دهند. مهارت هاي اضافي را مي 

بازدهي هاي اقتصادي را مي توان با انتقال توان در یک مکان و با استفاده از فراساختار تکنولوژي اطالعاتي، مركزدهي كرد. 

شركت ها مي توانند از طریق ایميل از مشتریان حمایت  یک محيط آنالین، تحقق بخشيد. همچنينتوابع با هزینه باال به 

صرفه جویي در هزینه را همچنين مي توان از طریق فرصت كنند كه هزینه كمتري از تماس هاي تلفني با مشتریان دارد. 

 هزینه پایين، مشاهده كرد. هاي برون سپاري، گزینه هاي كاري از راه دور و گزینه هاي ارتباطاتي با 

 

فرآيند 

 حسابداري

اطالعات 

 حسابداري

تصميم 

 گيران

اي فعاليته

 اقتصادي

جريان فعالیتهای اقتصادی: 2شکل  
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 تجهیزات بهبودیافته

یک راه براي مشاهده پيشرفت هاي تکنولوژیکي در نهادهاي كاري، استفاده از تجهيزات آنها در پردازش اطالعات است. 

حضور كامپيوترها، پرینترها، اسکنرها، فکس ها یا دیگر تجهيزات نوآورانه در دفاتر، در مقایسه با آنهایي كه این تجهيزات را 

با این حال در شرایط امروزي، تجهيزات ساده اي مانند كامپيوترها مي توانند با ند. ندارند، مزیت هاي رقابتي ایجاد مي كن

درصد نهادهاي  79( بررسي ها نشان داد كه 1188قيمت هایي مقرون به صرفه بدست آیند. در مطالعه آميدو و همکاران )

هدي از چگونگي به كارگيري كمپيوترها این خدمات به عنوان شواتجاري از كامپيوتر در كسب و كارشان استفاده مي كنند. 

 در كسب و كار هستند. 

 ابزارهای نرم افزری در روند حسابرسی

در یک نهاد كاري، نرم افزار به عنوان دارایي نامشهود در نظر گرفته مي شود. و شامل مجموعه اي از برنامه ها و شيوه ها در 

زارهاي حسابداري، نرم افزار مميزي، نرم افزار پردازش لغات، نرم ارتباط با سيستم است. معموال در كسب و كار از نرم اف

 افزارهاي گرافيکي و تبادل الکترونيکي داده ها استفاده مي شود. 

 نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداري برنامه اي است كه معامالت حسابداري را در مدول هاي عملياتي مانند حساب هاي پرداختني، حساب 

این بخشي از سيستم اطالعات حسابداري است. امروزه تي، حقوق و دستمزد و ترازهاي آزمایشي، ثبت مي كند. هاي دریاف

مي توان نرم افزار حسابداري را به طور آنالین به دست آورد. از نرم افزارهایي كه در شركت هاي بزرگ استفاده مي شوند، با 

تند. این برنامه ها براي سازمان و مركزدهي داده ها استفاده مي شوند. نهادهاي برنامه نویسي مورد اعتمادشان در تماس هس

سه نوع اصلي نرم افزار تجاري سيستم هاي اطالعاتي حسابداري وجود دارد. این ها سيستم هاي اساسي و پشتيباني كننده 

زارها براي پياده سازي در مشتري هستند. سيستم هاي كليدي به طور كامل به پایان مي رسند و تست مي شوند. این نرم اف

(، اوراكل و ERPبرنامه هاي كاري، آماده هستند. نمونه اي از این سيستم ها، سيستم هاي برنامه ریزي منابع انساني )

SAP  .هستند 

در این روش، منطق اوليه از پيش برنامه سيستم هاي اصلي شامل ساختارهاي سيستمي اساسي هستند كه ایجاد شده اند. 

سيستم هاي پشتيباني كننده ریزي مي شود و فروشنده رابط كاربري متناسب با نيازهاي كاربر را طراحي مي كند. 

فروشنده، به عنوان سيستم هاي سفارشي هستند. در این سيستم، طرح هاي فروشنده نرم افزار براي مشتري اش پياده 

 . سازي و حفظ مي شود

 نرم افزار حسابرسی

زماني كه كامپيوترها با برنامه حسابداري تلفيق مي شوند، حسابرسان مي توانند در یک محيط كامپيوتري، حسابرسي كنند. 

 بسته هاي نرم افزاري حسابداري براي تنها حسابرسان موجود است. همچنين، تکنولوژي هاي كامپيوتري، 
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 1نرم افزار پردازش لغت

این برنامه كامپيوتري براي خلق مستندات لغتي استفاده مي شود. بر این اساس داده هاي متني را نيز مي توان ویرایش، 

ذخيره و پرینت كرد. حسابداران و دیگر كارمندان سازمان از نرم افزار پردازش لغت در اطالعات ارتباطي استفاده مي كنند. 

در تهيه گزارشات، صدور صورت حساب ها، یادداشت ها و صورت هاي مالي استفاده آنها همچنين از نرم افزار پردازش لغت 

 مي كنند. 

 صفحات گسترده

یک صفحه گسترده شکلي از یک برنامه نرم افزار كامپيوتري تعاملي است كه معموال براي سازمان و آناليز داده ها به فرم 

امپيوتري از اوراق صفحات حسابداري گسترده، توسعه یافته جدولي استفاده مي شود. این ها به صورت شبيه سازي هاي ك

این ها براي كارهاي مجازي یا هر كاري كه نياز به هستند.  SPSSامروزه دو تا از صفحات گسترده محبوب، اكسل و اند. 

نظر گرافيکي به  محاسبات دارد، ضروري است. در انتهاي دوره مي توان بيانيه هاي مالي را به صفحات گسترده و فرستاد و از

 هيئت مدیره ارسال كرد. 

 نرم افزار گرافیکی

كند تا باعث درک بهتر موضوع شود و معموال در این نرم افزار، عکسها، گراف ها و نمودارها را از ورودي داده ها ایجاد مي 

 گزارشگري مالي استفاده مي شود. 

 ( EDIتبادل الکترونیکی داده ها )

این تالشي درون سازماني است دو با فرمت استاندارد است. این تبادل بين شركتي اطالعات كاري پردازش شده با كامپيوتر 

 خالص، تایيد كند.  EDIیا چند نهاد را درگير مي كند. هيچ انساني وجود ندارد تا معامالت را در یک محيط 

 امنیت

مات عبور، كنترل قوي روي دسترسي به اطالعات محرمانه درباره نهاد تکنولوژي اطالعات استفاده از هویت شناسي و كل

با استفاده از یک برنامه، به جاي پوشه ها و اوراق، امنيت به شدت برنامه هاي كامپيوتري مناسب ارتقا مي یابد. دارند. 

و آن را كامال ایمن  را بگيرنداطالعات حسابداري را مي توان به یک شيوه رمزگذاري كرد تا جلوي استفاده غيرمجاز از آن 

كنند. براي مثال، زماني كه لپ تاب گم مي شودیا به سرقت مي رود مي توان با استفاده از نرم افزار امنيتي، به سازمان 

 دست یافت. 

 اینترنت

سابداري اینترنت منبع گسترده اي از اطالعات را فراهم مي آورد كه مي تواند از طریق كسب و كار به ویژه در محيط ح

از این طریق مي توان اسناد را به اشتراک گذاشت، تحقيقات را انجام داد و به صورت آنالین ماليات را در استفاده شود. 

( معموال از طریق POSبرخي از كشورها ثبت كرد. اتصال به اینترنت مي توان با وایرلس یا ساده باشد. سيستم نقطه فروش )

از طریق كارت هاي اعتباري مربوط به خود بانک، ي شود. اینترنت به روش پرداخت مشتریان مراكز و فروشگاه ها استفاده م

                                                           
7 Word Processing Software 
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استفاده از باركد به بهبود زمان معامالت فروش كمک مي كند و سوابق موجودي خود را به طور خودكار به كمک مي كند. 

 روزرساني مي كند. 

 2ابر

وب ميزبان در خارج از سایت یا ابر، آخرین برنامه حسابداري است. در عوض نصب یک برنامه روي كامپيوتر شركت و ذخيره 

از اینترنت براي تماس و ذخيره داده ها در اینجا، برنامه اي روي سرور در مکان هاي مختلف است. این تکنولوژي ابر 

همچنين ممکن است بعنوان ابر در حال كار به آن اشاره شود. در این شيوه، . اطالعات یا اسناد آنالین شان استفاده مي كند

مشاغل مي توانند پول را با خرید سخت افزار و نرم افزار و با استفاده از ابر و برنامه ها و فضاها براي  ذخيره سازي داده ها 

از مزیت هاي دیگر ابر این هاي برنامه وجود ندارد. از این طریق نياز به هارد درایو یا نگراني درباره نسخه استفاده  كنند. 

است كه در هر جایي به اطالعات دسترسي دارید. همچنين این تکنولوژي جدید ابر با بهبود امنيت اطالعات حسابداري در 

 اطالعات براي همه شهروندان باز نيستند و مدیران مي توانند دسترسي به اطالعات را محدود كنند.ارتباط است. 

 کارایی

یکي از ویژگي هاي اصلي هر سيستم یا فعاليتي، بازدهي یا كارایي است. بهره وري بهترین نتایج ممکن را از منابع محدود 

دسترس دارد. در سيستم حسابداري، چيزهایي كه كارایي را افزایش مي دهند، سيستم هاي گردش كار ساده، ذخيره سازي 

مي دهد تا سطح بيشتري از كار را در یک دوره زماني كوتاه ارائه دهند. و كاري مشترک است. همچنين به كاركنان اجازه 

سيستم هاي تکنولوژي اطالعات مي توانند براي تجزیه و تحليل آسان داده ها و ذخيره داده ا به شيوه اي كه براي بازیابي 

ایميل، چت و یا مسيریابي از  ي توان با مشتریان از طریقهمچنين از تکنولوژي مدر آینده مناسب است، استفاده شوند. 

 طریق تلفن اتصال برقرار كرد. 

 سرعت

سرعت از مشخصه هاي تکنولوژي اطالعات است. استفاده از چندین تکنولوژي منجر به معامالت و نتایج سریع تر مي شود. 

عات در سيستم را از طریق تلفيق تکنولوژي اطالعات و محاسبات چندگانه مي توان در عرض یک ثانيه سرعت افزایش اطال

 باال برد. 

 دقت

از آنجا كه كار حسابداري بسيار دقيق است، دقت در ثبت و گزارش بسيار تکنولوژي اطالعات به محاسبات كمک مي كند. 

باارزش است. یکي از تاثيرات مثبت این سيستم این واقعيت است كه امکان خطاهاي محاسباتي را كاهش مي دهد و این از 

 ه در سيستم دستي تجربه مي شود. مشکالتي است ك

 اینترنت بهبودیافته و گزارشگری خارجی

به دليل بهبود سرعت و دقت در پردازش اطالعات، مي توان گزارش هاي مالي را به آساني ایجاد كرد و به كاربران داخلي و 

سه استفاده كنند. كاربر داخلي از خارجي گزارش كرد. كاربران خارجي مي توانند از این گزارش ها براي ارزیابي شرایط موس

این توسعه براي اخذ تصميمات اقتصادي مزایاي مدیریتي، مي برد. در مورد تاثير تکنولوژي كامپيوتر روي حسابداري، نيکلز 

                                                           
8 Cloud 
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و همکاران، مشاهده كردند كه اكثر شركت ها تا حد زیادي به سادگي با كامپيوتر كار مي كنند و مدیران و دیگر كارمندان 

 قادر مي سازد تا زماني كه مي خواهند به گزارش هاي مالي دسترسي داشته باشند. را 

 انعطاف پذیری

تکنولوژي انعطاف پذیر به شدت مورد نياز بخش هاي حسابداري است. سيستم حسابرسي باید قادر به تغيير در عمليات 

تکنولوژي اطالعات با حسابداري در ارتباط است و داراي انعطاف پذیري براي تطبيق شدن با تغييرات كسب و كار باشد. 

 است. زماني كه حجم معامالت شركت افزایش مي یابد، سيستم ها قادر به به روزرساني هستند. 

 کاهش استفاده از کاغذ

د حسابرسي را كاهش مي دهد. بنابراین هزینه رسم كاهش استفاده از بسته هاي الکترونيکي و اسناد استفاده از كاغذ در رون

 یافته و به نفع محيط زیست است.

 نتیجه گیری

پيشرفت در تکنولوژي اطالعات به شدت به سيستم هاي حسابرسي در نهادهاي كاري كمک مي كند. به دليل سيستم هاي 

اطالعات حسابداري كامپيوتري شده، به نظر عملکرد كسب و كار بهبود یافته است. بسياري از فرآیندهاي معامالتي ساده 

زینه تکنولوژي كامپيوتر براي نهادهاي كاري كم است و فرصت هاي شده اند و بنابراین، عمليات كارآمدي خلق مي شود. ه

بسياري را براي این نهادها جهت بهبود كسب و كار آنها فراهم مي سازد. پيشرفت در تکنولوژي اطالعات، جریان اطالعاتي 

كت براي دسترسي به موثر و كارآمدي را فراهم مي سازد كه تصميمات مدیریتي را افزایش مي دهد، بنابراین، قابليت شر

این به نوبه خود باعث افزایش بقاء شركت مي شود. تکنولوژي اطالعات كه در اهداف استراتژیک كاري را افزایش مي دهد. 

حسابداري استفاده مي شود، كامل نيست. گهگاهي ما باید این واقعيت را درنظر داشته باشيم كه آنها تنها تکه اي از فناوري 

سيستم اطالعات حسابداري كسب و كار، این سيستم ها به شدت به فرآیندهاي حسابرسي كمک مي  هستند. با توجه به

با این حال باید این احتمال را مدنظر قرار دهيم كه ممکن است گاهي نيز نرم افزارهاي حسابداري، بي اثر باشند. كنند. 

ند كه براي آنها كارآمد باشد. در این روزها، تکنولوژي نهادهاي كاري باید سيستم هاي سازگار و نرم افزارهایي را انتخاب كن

اطالعات، فرآیندهاي حسابداري را بهبود داده اند ولي نمي توان كامپيوترها را جایگزین نقش انسان در سيستم هاي 

 حسابرسي كرد.
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