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منبع :  

نویسنده : گروه تحریریه آرین سیستم

موضوع : نرم افزار حسابداری فروش 

برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت    

نام در سایت ، شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.

--------------------------------------------------------

www.ariansystem.net

دانلود نرم افزار ثبت سفارش رایگان - سیستم ثبت سفارش کاال

امروزه با توسعه تکنولوژی و تغییر نیازهای بازار ، رقابت شدیدی بین سازمان های مختلف ایجاد شده است و سازمان 
هایی می توانند در این رقابت پیروز شوند که نرم افزار فروش خود را با توجه به تغییرات بازار به روز رسانی کنند و 
توانایی پاسخگویی به نیازهای جدید را داشته باشند. یکی از مهم ترین سیستم ها در سازمان ، سیستم خرید و فروش 
می  سیستم فروش  معرفی  به  مقاله  این  در  افزار فروش فروشگاهی  نرم  درباره  قبلی  مطالب  ادامه  در  که  است 

پردازیم.

حسابداری خرید و فروش چیست ؟

موسسات بازرگانی به سازمان هایی گفته می شود که برای سود آوری به خرید و فروش محصوالت می پردازند. یکی از 
مهم ترین مدل های حسابداری که این سازمان ها در کسب و کار خود استفاده می کنند ، حسابداری خرید و فروش 

است که برای انجام بهتر آن می توان از نرم افزار حسابداری فروش استفاده کرد.
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نرم افزار خرید و فروش

برای انجام بهتر و سریع تر خرید و فروش کاال در سازمان ها ، از نرم افزار خرید و فروش استفاده می شود. نرم افزار خرید 
و فروش فارسی انواع مختلفی دارد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره خواهد شد.

• نرم افزار فروش ثبت سفارش	

• نرم افزار تدارکات	

• نرم افزار خرید و فروش فصلی	

• نرم افزار خرید و فروش خودرو	

ویژگی های سیستم خرید و فروش

• طبقه بندی کاالها با توجه به نوع و مدل آن	

• قابلیت تبدیل واحد های مختلف مالی	

• محاسبه تخفیف های ثابت در فاکتورها	

• امکان محاسبه قیمت کاال برای هر مشتری	

• ایجاد ارتباط بین سیستم مدیریت ثبت مشتری و انبار	

• امکان تغییر قیمت کاال در مراحل مختلف	

• قابلیت اختصاص مالیات به کاالها در فاکتور	

• تعریف نوع خدمات ارائه شده	

• قابلیت مدیریت کردن چک های دریافتی	

• نظارت بر موجودی کاال ها در انبار	

دانلود رایگان نرم افزار حسابداری خرید و فروش

 با توجه به پیچیدگی هایی که در نرم افزار فروش و حسابداری فروش وجود دارد ، برای مدیریت بهتر آن استفاده از 
نرم افزارهایی که به این منظور طراحی شده اند ، برای سازمان های مختلف امری ضروری است. به همین دلیل در انتهای 

این مقاله لینک دانلود نرم افزار خرید و فروش رایگان برای کاربران محترم قرار داده شده است.
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