نرم افزار فروش و حسابداری فروش آرین سیستم
مشخصات فنی نرم افزارهای آرین سیستم
زبان برنامه نویسی C#.NET
روش برنامه نویسی Oriented Object
پایگاه داده SQL Server 2017
محیط اجرایی سرور Windows server 2016
محیط اجرائی کاربران WinXp/win7/ Win10
پروتکل (Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4
استفاده از نرم افزار  CRYSTAL REPORT 2011جهت تهیه گزارشات
مزایای مجموعه نرم افزارهای گروه شرکتهای داده پردازی آرین سيستم
یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها
پشتیبانی رایگان تا  6ماه پس از فروش و نصب
نصب و آمورش نرم افزارهای آرین سیستم به صورت رایگان
خدمات و پشتیبانی تا  10سال پس از فروش و نصب
قابلیت استفاده به صورت سینگل و شبکه بدون محدودیت تعداد کاربران
قابلیت پشتیبانی از طریق مودم به صورت Line On
تعیین سطوح دسترسی به امکانات نرم افزار برای کاربران توسط مدیر سیستم
استفاده از محیط ساده جهت تسریع در ثبت و گزارشگیری از اطالعات
امکان استفاده نرم افزارها از راه دور
امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان
امکان استفاده به صورت ()BASE HOLDING
 Convertاطالعات از سایر نرم افزارها
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ویژگی های عمومی نرم افزار حسابداری فروش آرین سیستم
تعريف مشتريان و طبقه بندی مشتريان براساس نوع مشتری  ،مناطق جغرافیایی به صورت
درختواره ای توسط نرم افزار پخش مویرگی
تعريف مراكز تحويل و فروش كاال و انواع فروش به صورت ارزی و ریالی
تعريف ليست قيمت فروش های متفاوت برای هر یک از کاال بر اساس نوع فروش  ،طبقه مشتریان و
مراکز فروش و نحوه پرداخت
معرفي بازاريابها و فروشنده ها و تعريف دوره های بازاريابی
تعریف خدمات  ،طبقه خدمات و لیست قیمت خدمات
تعریف شرایط اشانتیون و جایزه به صورت تعدادی و ریالی
تعریف دوره های تخفیف به صورت درصدی  ،مبلغی و تعدادی بر اساس فاکتور و ردیف فاکتور
تعيين اعتبار و كنترل اعتبار مشتريان
معرفي عوامل افزاينده و كاهنده در اسناد فروش (تخفيفات  ،عوارض  ،هزينه حمل و  )...به صورت
پلکانی و ساده
صدور اسناد فروش شامل قرارداد  ،پيش فاكتور  ،دستور تحويل  ،فاكتور فروش  ،برگشت از فروش
برای کاال و خدمات توسط نرم افزار صندوق فروش
صدور فاكتور فروش اتوماتیک براساس پيش فاكتور فروش  ،قرارداد و حواله انبار
محاسبه پورسانت بازاريابها و فروشنده ها
كنترل  ،ابطال و برگشت از ابطال اسناد فروش
قابلیت استفاده از بارکد خوان جهت تسریع در عملیات فروش
قابليت طراحی  ،تغييرات و اصالح فرمت چاپ اسناد فروش توسط كاربران
صدور اسناد حسابداری فروش به صورت اتوماتيك با حفظ یکپارچگی با نرم افزار انبار و نرم افزار
دریافت و پرداخت
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صدور سند حسابداری پورسانت فروش به صورت تجميعی يا براساس هر يك از بازارياب ها و
فروشنده ها
انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای  Officeو قابلیت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت
Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab-Separated text
گزارشات مرور فروش براساس مشتريان  ،نوع فروش  ،محل تحويل  ،مركز فروش  ،كاال و ...
گزارشات تعدادی و ريالی فروش براساس فاکتور فروش  ،برگشت از فروش  ،پیش فاکتور و قرارداد
ها و سایر اسناد فروش
گزارشات مقایسه ای برای چند سال مالی  ،چند فصل و چندین ماه مختلف به تفکیک مشتری ،
انبار  ،کاال و ...
گزارشات درصدی فروش برای چند سال مالی  ،چند فصل و چندین ماه مختلف به تفکیک مشتری
 ،انبار  ،کاال و ...
گزارشات سود و زيان كاال
گزارشات گردش كاالي فروش رفته بر اساس هر يك از عوامل فروش
گزارشات فصلی فروش (گزارشات دارایی)
محدوده گذاري سريع و آسان براساس کلیه پارامترهای نرم افزار فروش در كليه گزارشات
جستجوی سريع در مورد هريك از پارامترهای نرم افزار هاي فروش
گزارشات پورسانت فروش براساس بازاریاب  ،فروشنده  ،گروه کاال و کاال
تهیه گزارشات دلخواه به صورت الیه ای در نرم افزار گزارش ساز
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نمودار مجموعه نرم افزارهای یکپارچه گروه
شرکتهای داده پردازی آرین سیستم

سازمان فروش آرین سیستم
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