صفحه | 1

نرم افزار یکپارچه
خرید فروش و انبارداری
با راهنما
نسخه تحت ویندوز – قابل اجرا در محیط تحت وب

نرم افزار یکپارچه در ارتباط با دفتر تلفن ,پرسنلی و اتوماسیون اداری

تنظیمات نرم افزار
تعریف و تفکیک انبار و فروشگاه ها
گروه بندی کاالها به شکل نمودار درختی
تولید کدینگ انبار بر اساس گروه و کاالی تعریف شده
تعریف فیلد بارکد
مشخصات کاال شامل:
ایران کد (بارکد) ،کد کاال ،شماره کاال ،واحد اندازه گیری ،محل کاال ،قیمت فروش  4و  ، 2درصد عوارض و مالیات ،سقف
درصد تخفیف و ...
چاپ بارکد و ارتباط با بارکد خوان
تعریف شماره سریال
امکان تعریف شماره سریال و تاریخ اعتبار کاالهای تعریف شده به همراه گزارشات مرتبط
تعریف تاریخ انقضای کاالها
امکان تعریف تاریخ انقضای کاالها به تفکیک موجودی آن در گزارشات
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نرم افزار خرید فروش
ثبت سفارشات و فاکتورهای خرید فروش
ثبت کاال از طریق بارکدخوان
تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
صدور فاکتور به فرمت دارایی
ثبت فاکتورهای برگشتی
ارتباط با انبار و موجودی کاال
تسویه حساب فاکتورها :نقدی ،چک ،حواله بانکی
گزارش ساز
گزارشات خرید فروش و گزارشات شماره سریال و تاریخ انقضای گارانتی کاالها
گزارش فصلی دارایی و ارزش افزوده
گزارش دفتر طرف حساب و وضعیت صندوق و بانگ و گزارش درآمد

)312( 733 293 86 )312( 733 233 74

www.chapars.com

گیالن  -الهیجان  -خیابان انقالب  -خیابان  22آبان  -مجتمع الماس (پالک  - )411واحد  -1کد پستی 1148383444

صفحه | 3

ثبت هزینه ها
ثبت هزینه ها (سرفصل هزینه ،معین ،طرف حساب و پروژه)
ثبت مالیات ها
تسویه حساب هزینه ها و مالیات :نقدی ،چک ،حواله بانکی
گزارشات

نرم افزار انبارداری
ثبت درخواست های خرید کاال و درخواست کاال از انبار
ثبت رسید و حواله
حواله های بین انباری
ثبت کاالهای با شماره سریال
ثبت کاالهای با تاریخ انقضا
ثبت کاال از طریق بارکدخوان
انتقال رسید و حواله
ثبت برگشت از انبار
گزارش ساز
گزارش میانگین قیمت بهای تمام شده کاال و میانگین قیمت موجودی کاالی انبار
آالرم برای سررسید تاریخ های انقضا
آالرم برای حداقل موجودی انبار
گزارش موجودی انبار ،موجودی در گذشته ،به تفکیک ماه و ...
گزارش کاردکس کاال به تفکیک دوره های کاری
گزارش رسید و حواله
انبارگردانی :میاندوره و پایان دوره
و ...
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لیست قیمت
مبلغ نرم افزار با احتساب یکسال ضمانت و خدمات پشتیبانی:
جدول  – 1مبلغ نرم افزار
4

 8,355,555تومان

خرید فروش
فاکتورهای خرید ,پیش فاکتور و فاکتور فروش
ثبت هزینه ها و مالیات
تسویه حساب نقدی ,بانک و چک فاکتور و هزینه ها
گزارش دفتر طرف حساب (دریافت و پرداخت ها)
گزارش کاالی فروخته شده ،فاکتورها ,دریافت و پرداخت ها
گزارش صندوق ,بانک و چک
گزارش فصلی دارایی

2

 2,355,555تومان

انبارداری
ثبت درخواست کاال ،رسید کاال ،حواله خروج و حواله های بین انباری
گزارشات کاردکس کاال و گزارش موجودی انبار
گزارش میانگین قیمت بهای تمام شده کاال
انبارگردانی میان دوره و پایان دوره

8

امکان تعریف شرکت و تفکیک انبار  /فروشگاه

 4,555,555تومان

1

امکان تعریف شماره سریال و تاریخ اعتبار

 4,255,555تومان

3

امکان تعریف تاریخ انقضای کاال ها و تفکیک موجودی آن

 4,355,555تومان

کاربران تحت شبکه  :برای هر کاربر  2530333تومان
امکان ارسال  : SMSارسال پیامک انفرادی یا گروهی (از دفتر تلفن) به همراه سخت افزار  105330333 :تومان
جدول  -3خدمات حضوری
4

آموزش

هر جلسه ()4:85

 445,555تومان

2

نصب نرم افزار

4

 445,555تومان

توجه :در صدور فاکتور به تمامی قیمت ها  ٪9مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه می شود.
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توضیح:
خدمات حضوری خارج از تهران (در صورت امکان) شامل هزینه ایاب و ذهاب و اقامت می شود.
خدمات پشتیبانی ،تلفنی و اینترنتی است.
اعتبار قیمت ها تا یکماه پس از تاریخ ارسال و معرفی می باشد

لیست مشتری ها
شرکت پاک فوم
شرکت ایمن آرامش ایرانیان
شرکت تکنو پارس اصفهان
دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف
شرکت جرثقیل های فسان
شرکت سامان اندیشان امرتات
شرکت کاالی ورزشی مرادی
بیمارستان سجاد کرمانشاه
درمانگاه پارسیان فردیس
مرکز تصویر برداری پزشکی سمنان
کارخانه باباصنیع
دبیرستان عالمه حلی
شرکت نور ویژه
نیرو بتن سبالن
و ...
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