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ــده  ــل کاهن ــخیص عوام ــناد، تش ــک اس ــدور اتوماتی ص

و افزاینــده فــروش و عــدم دسترســی بــه سیســتم 

بارکد خــوان، باعــث ایجــاد مشــکل در ثبــت گزارشــات 

ــروش شــده  اســت.  بخــش ف

فرآینــد محــوری و گــزارش گیــری لحظــه ای از فرآینــد 

ــزار  ــرم اف ــت.  ن ــکالت اس ــن مش ــل ای ــروش راه ح ف

فــروش و حســابداری فــروش آریــن سیســتم بــا ایجــاد 

ــندها  ــدی س ــه بن ــروش، طبق ــفارش ف ــد رزرو س فرآین

ــه  ــر مرحل ــری از ه ــزارش گی ــع و گ ــورت مرج ــه ص ب

ــث  ــروش، باع ــور ف ــه فاکت ــل ب ــتور تحوی ــل دس تبدی

ــت.   ــده اس ــازمانی ش ــروش س ــه ف ــاماندهی پروس س

نرم افزار  فروش و حسابداری فروش 
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ویژگیهای نرم افزار فروش و حسابداری فروش
• تعریف مشتریان و طبقه بندی مشتریان براساس نوع مشتری ، مناطق جغرافیایی به صورت

درختواره ای توسط نرم افزار پخش مویرگی
• تعریف مراکز تحویل و فروش کاال و انواع فروش به صورت ارزی و ریالی

ــه  ــروش، طبق ــوع ف ــاس ن ــر اس ــک از کاال ب ــر ی ــرای ه ــاوت ب ــای متف ــروش ه ــت ف ــت قیم ــف لیس • تعری
ــت ــوه پرداخ ــروش و نح ــز ف ــتریان و مراک مش

• معرفي بازاریابها و فروشنده ها و تعریف دوره های بازاریابی
• 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

• تعیین اعتبار و کنترل اعتبار مشتریان
• معرفي عوامل افزاینده و کاهنده در اسناد فروش )تخفیفات ، عوارض ، هزینه حمل و ...( به صورت پلکانی و ساده

• صــدور اســناد فــروش شــامل قــرارداد، پیــش فاکتــور، دســتور تحویــل، فاکتــور فــروش، برگشــت از فــروش 
بــرای کاال و خدمــات توســط نــرم افــزار صنــدوق فــروش

• صدور فاکتور فروش اتوماتیک براساس پیش فاکتور فروش، قرارداد و حواله انبار
• محاسبه پورسانت بازاریابها و فروشنده ها

• کنترل، ابطال و برگشت از ابطال اسناد فروش
• قابلیت استفاده از بارکد خوان جهت تسریع در عملیات فروش

• قابلیت طراحی، تغییرات و اصالح فرمت چاپ اسناد فروش توسط کاربران
• صدور اسناد حسابداری فروش به صورت اتوماتیک با حفظ یکپارچگی با نرم افزار انبار و نرم افزار دریافت و پرداخت
• صدور سند حسابداری پورسانت فروش به صورت تجمیعی یا براساس هر یک از بازاریاب ها و فروشنده ها

• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای Office و قابلیت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت
Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab-Separated text

• گزارشات مرور فروش براساس مشتریان، نوع فروش، محل تحویل، مرکز فروش، کاال و ...
• گزارشات تعدادی و ریالی 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 زیان کاال

• گزارشات گردش کاالی فروش رفته بر اساس هر یک از عوامل فروش
• گزارشات فصلی فروش )گزارشات دارایی(

• محدوده گذاري سریع و آسان براساس کلیه پارامترهای نرم افزار فروش در کلیه گزارشات
• جستجوی سریع در مورد هریک 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

مشخصات فنی نرم افزار 
فروش و حسابداری فروش

C#.NET زبان برنامه نویسی •
Object Oriented روش برنامه نویسی •

SQL Server 2017 پایگاه داده •
Windows Server 2019 محیط اجرایی سرور •

win7 / win10 محیط اجرایی کاربران •
Microsoft IIS 10  وب سرور •

https , api پروتکل •
  CRYSTAL REPORT اســتفاده از نــرم افزارهــای •
Stimulsoft ، Fast report جهت تهیه گزارشــات
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سازمان فروش آرین سیستم
021-43027

ارتباط تصویری نرم افزار فروش و حسابداری فروش
با سایر سیستم ها

فروشگاه اینترنتی فرم ساز

سیستم
 آرشیو اسناد

انبار و
حسابداری انبار

ردیابی
کاال و محصول

API

سیستم حسابداری

دریافت و پرداخت
خزانه داری

ثبت ضمائم اسناد

امکانات ردیابی و 
شناسایی محصول

ایجاد فرم های جدید

دریافت و ارسال
اطالعات سفارشات

سند حسابداری

تسویه فاکتور دریافت وجه

حواله فروش

طراحی فرایندهای فروش

مدیریت فرآیندهای 
BPMS کسب و کار

فروش وفروش و
حسابداری فروشحسابداری فروش

مزایای مجموعه نرم افزارهای 
آریـن سیستم

• خدمات و پشتیبانی تا 10 سال پس از فروش و نصب
ــه صــورت  • قابلیــت پشــتیبانی از طریــق مــودم ب

برخــط )آنالیــن(

ــزار  ــرم اف ــات ن ــه امکان ــی ب ــطوح دسترس ــن س • تعیی
ــتم ــر سیس ــط مدی ــران توس ــرای کارب ب

ــت و  ــط ســاده جهــت تســریع در ثب • اســتفاده از محی
ــات ــگیری از اطالع گزارش

• امکان استفاده نرم افزارها از راه دور
• امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان

)HOLDING  BASE( امکان استفاده به صورت •
• Convert اطالعات از سایر نرم افزارها

• یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها
• پشــتیبانی رایــگان تــا 6 مــاه پــس از فــروش و نصــب
• نصــب و آمــورش نــرم افزارهــای آریــن سیســتم بــه 

صــورت رایــگان
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تهـــران، خیابـان خرمشهـــر )آپادانـا( 
ــم  ــان شش ــی، خیاب ــان عربعل خیاب
پــالک 66 ، ســاختمان آرین سیســتم

021 - 43027
www.ar iansystem.net
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