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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.
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ERP 5 نکته قبل از خرید نرم افزار سفارشات خارجی

امروزه یکی از کارهای اصلی و مهم مدیران سازمان ها و شرکت ها ، مدیریت صحیح و درست فرایند 
با  سفارشات خارجی می باشد. فرایندی که ممکن است از مرحله آغازین سفارش کاال تا دریافت کاال 
مشکالت متفاوتی همراه شود. با خرید نرم افزار سفارشات خارجی یک نرم افزار برای مدیریت کردن و 
وارد کردن اطالعات خواهید داشت. در این نرم افزار خرید خارجی ، بررسی و تجزیه و تحلیل های الزم 
در  اطالعاتی  مقاله  ادامه  در  نماید.  برآورده   راستا  این  در  را  کاربران  های  درخواست  تا  آمده  عمل  به 
خصوص این سیستم ثبت سفارش داده می شود که با در نظر گرفتن این نکات و بررسی آنها قبل از خرید 

نرم افزار سفارشات خارجی هیچ مشکلی نخواهید داشت.

5  نکته قبل از خرید نرم افزار سفارشات خارجی

 1- یکپارچگی کامل با سایر حوزه های نرم افزاری

خرید نرم افزار سفارشات خارجی باید یکپارچگی نرم افزاری کامل را داشته باشد تا بتواند کلیه حوزه های 
تولید شده  افزاری  نرم  واحد های سیستم های  تمامی  با  پذیری  تغییر  قابلیت  و  دربربگیرد  را  سازمان 
سازمان در زمان اجرا را داشته باشد ، این کار منجر به پیاده سازی و هماهنگی با سایر ماژول ها می شود. 
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اتوماتیک عملیات صدور  تا بصورت  باعث می شود  با سایر سیستم ها  بازرگانی خارجی  افزار  نرم  ارتباط 
فاکتور و جابجایی بین انبارهای مربوط به هم و خزانه داری ، متصل شدن به سیستم انبار فراهم شود.

2- قابلیت کاربران شبکه به صورت نامحدود و رایگان

مدیریت ثبت سفارش با خرید نرم افزار حسابداری خارجی راحت تر می شود بطوریکه مدیر شرکت 
امکان تعریف بصورت نامحدود و رایگان برای گروه های  کاربران را در پی خواهد داشت و کاربران در شبکه 

به ثبت حسابداری خرید خارجی می پردازند.

  3- قابلیت هولدینگ بیس

افزار  نرم  در  قابلیت  این  نمایید  افزار سفارشات خارجی دقت  نرم  از خرید  قبل  باید  که  هایی  ویژگی  از 
سفارشات خارجی می باشد. هلدینگ بیس امکان مدیریت مرکزی و مستقل از سایر نمایندگی های شرکت 
را در مناطق و حتی شهر های مختلف را می دهد. نمایندگی بصورت مجزا اقدام به انجام کار و گزارشگیری 
کار خود می نمایند و اجازه دخالت در امور باالتر را ندارند ولی شرکت مرکزی در هر لحظه امکان گزفتن 

گزارش و نظارت بر دیگر واحد ها را در نرم افزار دارد.

 4- امکان ذخیره اطالعات بسیار بزرگ در پایگاه داده خود

از  تا پس  باشد  فراهم  باید  کاال  و حسابداری سفارشات  افزار  نرم  داده  پایگاه  در  اطالعات حجیم  ذخیره 
پردازش و سازماندهی داده ها ، در پایگاه داده حفظ و نگهداری شوند. در پایگاه داده اطالعات کلی سازمان 
و محیط بیرون اعم از مراحل خرید خارجی ، مراحل ثبت سفارش و نحوه ثبت حسابداری سفارشات خارجی 

انجام می شود.

 5- مدیریت تمامی اطالعات و سالهای مالی فقط در یک دیتابیس

کلیه اطالعات و مشخصات مالی بایستی در یک دیتابیس گنجانده شوند. قبل از خرید نرم افزار خرید 
خارجی توجه کنید که این قابلیت را داشته باشد. با  دارا بودن این قابلیت ، فرم های مربوطه عملیات ها 
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با تعریف  ، مدیریت ساده  امکانات وجود یک دیتابیس  از دیگر  را مشاهده می کند و گزارش می گیرد. 
ایستگاهها و مسیرهای حرکت کاال ، معرفی کانتینر و تعیین ظرفیت آنها ، معرفی وسایل نقلیه و اختصاص 

دادن راننده به آنها و … می باشد.

می توانید با دانلود کتاب مدیریت سفارشات خارجی و یا حتی جزوه خرید و سفارشات خارجی با این مطلب 
بیشتر آشنایی پیدا کنید. و در انتها با توجه به اینکه سازمان ها به کاربردی بودن نرم افزار و تطابق آن با 
برنامه های سازمان خود اهمیت می دهند ، نکاتی را مطرح کردیم که بهتر است قبل از خرید برنامه سفارشات 
خارجی به آنها توجه نمایید. در این خصوص خوشحال می شویم نظرات و پیشنهادات خود را اعالم کنید.
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و اتوماسیون مالی اداری صنعتیتولید کننده نرم افزارهای یکپارچه ArianERP

داده پردازی آرین سیستم

داده پردازی آرین سیستم

آیا شما هم آرین سیستم را می شناسید ...

افزار  نرم  تولید  و  سازی  همگام  هدف  با  سیستم  آرین  پردازی  داده  گروه 

مدیریت منابع سازمان )ArianERP( و با شعار انعطاف پذیری بسیار باالی نرم 

افزار آرین سیستم فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق تحلیلهای مختلف، نیاز مشتریان 

را به خوبی شناسایی نموده است. پشتکار و دقت این شرکت تا حدی بوده که توانسته است با 

در افزار  نرم  مشاوره  و  خدمات  ارائه  جهت  در  بزرگ  گامی  خود،  فعالیت  از  دهه  دو  از  کمتر  گذشت 

تولید محصوالت جامع و یکپارچه آرین سیستم بر اساس یک برنامه استراتژیک اطالعاتی انجام گرفته است و تالش شده است 

با تکنولوژی های روز دنیا ، حداکثر انتظارات و نیاز مشتریان خود در تمام حوزه های صنعتی را پاسخگو باشد و به بهترین شکل 

بتواند به کاربران خود خدمات مفید ارائه دهد. شما نیز میتوانید به راحتی با درخواست دمو محصول خود را سفارش دهید:

نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار انبار و حسابداری انبار

نرم افزار فروش و حسابداری فروش

نرم افزار خزانه داری - دریافت و پرداخت

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

نرم افزار حقوق و دستمزد

تماس با آرین سیستم

آدرس : تهران ، خیابان خرمشهر ، خیابان عربعلی ، خیابان ششم پالک 66

https://www.ariansystem.net : تلفن : 43027-021  فکس : 02188549360  سایت

نرم افزار پرسنلی و احکام

 نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار آرشیو و بایگانی اسناد

نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت

نرم افزار CRM - مدیریت ارتباط با مشتریان

نرم افزار BPMS - مدیریت فرایند کسب و کار

حوزه نرم افزار ERP بردارد.

محصوالت آرین سیستم

https://www.ariansystem.net
https://www.ariansystem.net
https://www.ariansystem.net/قبل-از-خرید-نرم-افزار-سفارشات-خارجی/
https://www.ariansystem.net/قبل-از-خرید-نرم-افزار-سفارشات-خارجی/
https://www.ariansystem.net/software/accounting/
https://www.ariansystem.net/software/inventory/
https://www.ariansystem.net/software/sale/
https://www.ariansystem.net/software/treasury/
https://www.ariansystem.net/software/purchasing-logistics/
https://www.ariansystem.net/software/salary/
https://www.ariansystem.net/software/personnel/
https://www.ariansystem.net/software/automation/
https://www.ariansystem.net/software/archive/
https://www.ariansystem.net/software/property-and-fixed-assets/
https://www.ariansystem.net/software/crm/
https://www.ariansystem.net/software/crm/
https://www.ariansystem.net/software/bpms/
https://www.ariansystem.net/software/bpms/

