تهران ،خیابان ولی عصر ،باالتر از میدان ونک،
خیابان عطار ،پالک  ،۲۰كدپستی۱۹ ۹ ۴ ۷ ۵ ۴ ۷ ۵۴ :
تماس با واحد فروش021 -8 1022222 :

سايرامکانات
•  دریافت و پرداخت از طریق چک ،حواله ،وجه نقد و دستگاه کارتخوان

i n f o @ s ep i d ar s y s t em. co m
درخواست دموی آنالین یا حضوری
sepidarsystem.co m/demo

•  چاپ چک و کلر بانک
•  تهيهی مغايرت بانکی خودکار برای هر حساب
•  تعیین روش پالکگذاری داراییها
•  محاسبهیاستهالک داراییها
•  تهیهی کارت دارایی و صورت خالصهی عمکرد داراییها به تفکیک طبقه ،گروه یا مرکز هزینه
•  اطالعرسانی ماندهحساب مشتريان از طریق پیامک ،در دورههای زمانی مشخص
•  استفادهاز گزارشهای روزانه و تجمیعی برای ثبت دفاتر قانونی
•  تهيهی فايل خريد و فروش فصلی و ماليات بر ارزشافزوده مطابق آخرين فرمت مورد تاييد دارايی
•  تهيهی فايلهای قانونی بيمه تامیناجتماعی و ماليات حقوق پرسنل
•  تهیهی دیسکت پرداخت حقوق پرسنل و تسویه حساب کارمندان
•  تهیهی صورتهای مالی مانند ترازنامه ،سود و زیان و...
•  امکانارتباط یکپارچه با سیستم تردد پرسنل سپیدار (پایوفای)
•  ثبت پروفرم های دریافتی از تامین کننده خارجی
•  ایجاد یک حساب تفصیلی برای هر سفارش خرید
•  ثبت بیش از یک فاکتور خرید وارداتی برای هر سفارش خرید
•  ثبت تمام هزینه های وارادات کاال به تفکیک هر مرحله
•  ثبت بارنامه و ترخیص گمرکی برای هر فاکتور خرید وارداتی

مدیریت کارآمد
کاال و سود

•  محاسبه خودکار فی تمام شده هر کاالبا در نظر گرفتن تمام هزینه های واردات
• تهیه گزارشاز تمام مراحل واردات کاال
• تهیه فایل خرید و فروش فصلی و گزارش مالیات برارزشافزوده برای واردات

بسته نرمافزار بازرگانی سپیدار
instagram.com/sepidarsystemofficial

linkedin.com/company/sepidarsystem

sepidarsystemofficial

twitter.com/sepidarsystem
sepidarsystem.com

بازرگانی
سپیدار همکاران سیستم
حسابداری
دریافت و پرداخت
حقوق و دستمزد
دارایی ثابت

خدماتی

تولیدی

پیمانکاری

پخش

با سپیدار همکاران سیستم،
هوشمندانه مدیریت کنید
سپیدار همکاران سیستم ،مجموعهای از نرمافزارهای مالی است که با بستههای بازرگانی،
تولیدی ،خدماتی و پیمانکاری ،برای مدیریت هوشمندانهی شرکتهای متوسط و کوچک
طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسبوکارها ،کاربری بسیار سادهای دارد.
سـپیدار همکاران سیسـتم ،با سـرعت در انجام عملیات و سـهولت دسترسـی به اطالعات،
بـه شـما کمـک میکنـد تـا در زمـان تصمیمگیـری ،گزارشهایـی سـریع ،دقیـق و یکپارچـه
اسـتخراج کنید.

چرا بسته بازرگانی سپیدار؟
•  ثبت ورود و خروج کاال در انبار با ارتباط آنالین با دستگاه باسکول؛ سهولت در ثبت اطالعات انبار
•  درج اطالعات کاال؛ ثبت  10مشخصه برای کاال و استفاده از آن در تمامی فرمهای انبار و فروش
•  بهبـود خدمـات پـس از فـروش؛ امـکان ثبت سـریال برای کاالهـای دارای خدمات پـس از فروش
و نیازمنـدی پیگیری
•  مدیریت دسترسی در انبار؛ امکان تفکیک دسترسی ریالی و تعدادی انبار به کاربران با
     نقشهای مختلف
•  ارزیابی موجودی کاالها در انبار؛ امکان انجام انبارگردانی و صدور خودکار کسر و اضافه انبار

مشتریان و فروش
فروش خدماتی
تامین کنندگان و انبار بازرگانی
تامین کنندگان و انبار تولیدی
حسابداری پیمانکاری
زیرسیستم فروش پیشرفته
سفارشگیری
پخش

بسته بازرگانی سپیدار
•  ثبت نقطه سفارش و حداکثر موجودی کاالها؛ جلوگیری از کمبود موجودی و خواب کاال در انبار
ُ
•  گزارش سود و زيان به تفکيک کاال؛ شناسایی کاالهای پرسود  
ه در لحظهی صورتحساب طرف مقابل؛ارتباط شفاف با مشتريان
•  تهی 
•  ثبت تمام عملیات چکهای دريافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافتها و پرداختها
•  تعییـن مدلهـای گوناگـون پورسـانت؛ تعریـف واسـط و محاسـبهی خـودکار پورسـانت برمبنـای
تسـویه یـا عـدم تسـویه فاکتور
•  نمایـش موجـودی کاال در انبـار؛ آگاهـی دقیـق از موجـودی قابل فـروش و موجـودی کاالی رزرو در
لحظـهی ثبـت پیشفاکتور یـا فاکتور
•  ثبت ورود و خروج کاال در انبار با ارتباط آنالین با دستگاه باسکول؛ سهولت در ثبت اطالعات انبار
•  درج اطالعات کاال؛ ثبت  10مشخصه برای کاال و استفاده از آن در تمامی فرمهای انبار و فروش

سیستم سفارشات و خرید خارجی

•  بهبـود خدمـات پـس از فـروش؛ امـکان ثبت سـریال بـرای کاالهـای دارای خدمـات پس از فـروش و
نیازمندی پیگیری
•  مدیریت دسترسی درانبار؛امکان تفکیک دسترسی ریالی و تعدادیانبار به کاربران با نقشهای مختلف
•  ارزیابی موجودی کاالها در انبار؛ امکان انجام انبارگردانی و صدور خودکار کسر و اضافه انبار

بسته بازرگانی
سپيدار به شما کمک میکند:
•  کاالها را با ماليات و عوارض مربوطه تعريف و محل قرارگيری کاالها را در هر انبار تعيين کنيد.
•  بهســادگی فاکتــور فــروش کاالهــا را بــا توجــه بــه آخریــن قیمــت خریــد کاال و فــروش بــه
مشــتری ،ثبــت  و ســند حســابداری آن را صــادر کنيــد.
•  با ثبت یک یا چند رسید دریافت ،یک یا چند فاکتور مشتری را تسویه کنید.
•  با ثبت رسيد خريد ،ورود کاال به انبار را ثبت و وجه آن را پرداخت کنيد.
•  با تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری ،در لحظهی ثبت فاکتور ،اعتبار مشتریان را
     کنترل کنید.
•  بــا اعالمیــه قیمــت پارامتریــک ،امــکان تعییــن قیمــت براســاس گروه مشــتری ،عامــل ردیابی،
قیمتهــای مختلــف فــروش هــر کاال را براســاس ارز دلخــواه یــا نــوع فــروش تعییــن کنید.
•  با تعیین درصد افزایش و کاهش قیمت برای کاال در فاکتورهای صادر شده ،حاشیه
    قیمت فروش خود را کنترل کنید.
•  پس از ثبت فاکتور فروش ،خروج خودکار کاال از انبار را انجام دهید و وجه نقد آن را دریافت کنید.
•  بــا تعریــف بســتهی کاال ،مدلهــای مختلف تخفیــف را در بازههای زمانی دلخــواه تعیین کنید.
•  شـفافیت خـود را بـا تامیـن کننـدگان و مشـتریان با امکان تهیه صورت حسـاب طـرف مقابل
خریـد و فروش بیشـتر کنید.

