
     

برخی از کارکردهای عمومی نرم افزار 

تعریف کلیدهای دسترسی سریع
تعلیق فاکتور برای جلوگیری از تشکیل صف

گروه بندی کاال
تعریف کاال و انبار به تعداد دلخواه

ثبت تسویه حساب با طرف حساب ها به صورت کلی یا فاکتور به فاکتور
انجام کلیه عملیات رایج مربوط به چک های دریافتی و پرداختی

ارتباط با ترازوها
ارتباط با دستگا ه های کارت خوان بانکی

امکان چاپ بارکد
10 نوع فروش )کالس قیمت( 

امکان ارسال اطالعات به Excel و دریافت از آن
کنترل اعتبار مشتری

سادگی فوق العاده در تغییردادن حالت چاپ فاکتور
امکان صدور پیش فاکتور

امکان فروش قسطی

طالفروشان از دشت چه مي گويند؟

امکان ثبت موجودی طالهای ارســالی برای آب شــدن و شــماره  «
ریگیری در این نرم افزار به راحتی قابل انجام و کنترل است.« 

با به کارگـیری این نرم افزار، کنترل حساب وزن طـــالهای خریداری  «
شده و فروخته شده به طالســـازها و همکـار بسیار ســاده و راحت 

شده است.«

تهران، خیابان ولي عصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالك 8
www. systemgroup.net

ــیا شرکـت سـپیدار سیسـتم آس
عضو گروه شر کت های همکاران سیستم عرضه کننده انحصاري و
ارائه دهنده خدمات محصوالت سپیدار و دشت همکاران سیستم
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برخی از کارکردهای دشت طالفروشی
   

امکان ثبت اطالعات تخصصی طال روی هر کاال
امکان ثبت اطالعات طالهاي آب شده و اطالعات ریگیری آن ها

امکان صدور فاکتور فروش و تعویض 
امکان نگهداری حساب بر حسب ریال یا میزان وزن طال

امکان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
امکان ثبت قیمت مظنه طال به دفعات دلخواه در هر روز

امکان محاسبه مظنه براساس قیمت دالر و قیمت طالی جهانی
امکان نگهداری موجودي هر ویترین و بخش های مختلف فروشگاه به صورت جداگانه

امکان اطالع از زمان و مبلغ دقیق ورود و خروج وجه نقد و موجودی طال در لحظه با استفاده از امکان مدیریت پیام
امکان برقراری ارتباط موثر با مشتریانتان و ارسال پیامک تبریک به مناسبت سالگرد ازدواج یا تولد آن  ها

امکان اطالع  رسانی محصوالت جدید، فرصت  های فروش و تخفیف های اعطایی به مشتریان به مناسبت  های شخصی یا عمومی

فروشی دشت طال

در مدیریت هوشـمندانه کسب و کار، دشت طالفروشی همکاران 
سیسـتم ، راهکــاري مطمئـن و در عیـن حال انعـــطاف پذیر و 
قدرتمنـد اسـت که به شـما کمک مي کند تـا خدماتي با بهترین 
کیفیت به مشـتریان خود ارائه کرده و کسـب و کاري هوشـمند 

و چابک داشـته باشید.
دشـت طالفروشـی کامال مطابق با نیازهاي شـما طراحي و تولید 
شـده و همچنین به دلیل سـرعت و سـهولت کاربری باال،  باعث 
کاهش چشـــم گیر کـارهای کــنترلی و محاسباتی شما خواهد 
شـد و کاهـش هزینه هـای کسـب و کار را برای شـما بـه ارمغان 
خواهـد آورد. همچنیـن ایـن محصـول شـما را قادر می سـازد بر 

عملـیات فروش خود تمرکـــز بیشتری داشته باشید.
در این نرم افزار، کلیه الزامات قانونی نیز در نظرگرفته شـده اسـت 

که توسـط شـما قابل فعال شدن است.


