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نرم افزار دشت همکاران سیستم
شرکت همکاران سیستم با بیش از 1300 نیروی انسانی متخصص، بزرگ ترین شرکت نرم افزاری 

بخش خصوصی در ایران و نخستین شرکت نرم افزاری حاضر در بورس است که با گذشت بیش 

در  مشتری   46000 از  بیش  ایرانی،  کسب وکارهای  به  نرم افزاری  راهکارهای  عرضه ی  سال   ۳0 از 

کسب وکارهای بزرگ، متوسط،کوچک و اصناف دارد.

از شرکت های عضو گروه همکاران سیستم است که در سال  شرکت سپیدار سیستم آسیا یکی 

1۳8۷، با هدف عرضه انحصاری نرم افزار حسابداری سپیدار و نرم افزار فروشگاهی دشت و ارائه 

خدمات به مشتریان این دو محصول تاسیس شد. نرم افزار حسابداری سپیدارِ همکاران سیستم 

با شعار ساده و پایدار، نرم افزاری مناسب برای مدیریت هوشمندانه شرکت های کوچک و نرم افزار 

فروشگاهی دشِت همکاران سیستم با پیام ساده و سودمند، نرم افزار حسابداری ویژه اصناف و 

فروشگا  ه ها است.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی در بهبود کسب و کار یک فروشگاه موفق غیر قابل  امروزه نقش 

و  نرم افزاری  محصول  یک  درباره  خرید،  از  پیش  باید  که  دارد  وجود  مهمی  نکته های  است.  انکار 

شرکت تولید کننده آن در نظر بگیریم.

افزایش سرعت و دقت درعملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود و زیان، 

نرم افزارحسابداری فروشگاهی است. دشت  برای خرید یک  از مهم ترین دالیل  و...  مانده حساب 

به عنوان یک نرم افزار حسابداری، توسط شرکت همکاران سیستم برای فروشگا  ه ها عرضه شده 

است.
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نسخه های دشت
پیشرفته  و  استاندارد  پایه،  سطح  سه  در  متفاوت  امکانات  با  سیستم  همکارن  دشت  نرم افزار 

و  آرایشی  پوشاک،  اصناف  دارای نسخه های تخصصی  نرم افزار  این  است. هم چنین  عرضه شده 

بهداشتی، سوپرمارکت، امالک و طالفروشی است.

قیمت هر بسته در جدول زیر، موجود است:

•   ارتقای نرم افزار نسخه عمومی و صنفی از سطوح پایین به باالتر مانند سطح پایه به استاندارد، پیشرفته و 
اصناف با پرداخت مابه التفاوت قیمت آن ها امکان پذیر است.

•   تبدیل نسخه نرم افزار تنها از نسخه عمومی به اصناف امکان پذیر است و بعد از ارتقا سطح، امکان بازگشت 
به سطوح پایین تر امکان پذیر نیست.

•   تبدیل نسخه اصناف صرفا به سطح پیشرفته عمومی امکان پذیر است.

پیشرفتهاستانداردپایهنسخه

2,200,0006,100,00011,100,000عمومی

-6,600,000-امالک

-6,900,000-طال فروشی

-2,850,0007,100,000سوپرمارکت

-2,700,0009,100,000پوشاک

-2,800,0007,300,000آرایشی و بهداشتی

    قیمت ها به ریال است و 9% مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.

    برای اطالع از قیمت ها به سایت سپیدار سیستم آسیا به آدرسwww.sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.
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نسخه عمومی نرم افزار دشت
نسخه عمومی نرم افزار دشت همکاران سیستم برای مدیریت فروشگاه ها است. شما در هر صنفی می توانید 

از این نسخه برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود 

و زیان، مانده حساب و... استفاده کنید. این نسخه در سه سطح پایه، استاندارد و پیشرفته بر اساس امکانات 

متفاوت عرضه شده است.

ویژگی 
سوپر مارکت

پیشرفتهاستانداردپایه

***تعریف و دسته بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

***صدور سریع انواع فاکتور  و تسویه آن ها به شیوه های نقدی و غیرنقدی

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد، کد و ایجاد فهرست 
کاالهای پرمصرف

***

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و سخت افزارهای جانبی

ارائه گزارش سود و زیان، گردش موجودی کاال، مرور طرف حساب، عملکرد 
روزانه و...

***

***ثبت عملیات مختلف بانکی مربوط به چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

***تعریف سطح دسترسی محدود برای صندوق دار

***تهیه گزارشات قانونی )مالیات بر ارزش افزوده، فصلی(

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**تعریف دسته بندی و اعتبار برای انواع طرف حساب

**تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و صدور دفترچه قسط

**تعریف و احدهای سنجش مختلف مانند بسته، عدد و...

**تولید و چاپ بارکد

** تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق، حقوق پرسنل و...

** تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه شرکا

* تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

* تعریف انواع تخفیف پیشرفته پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

*تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال) رنگ، سایز و...(

*ارائه گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

2,200,0006,100,00011,100,000قیمت*

* قیمت ها به ریال است و 9% مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.
     برای اطالع از قیمت ها به سایت سپیدار سیستم آسیا به آدرس www.sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.
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نسخه سوپرمارکت نرم افزار دشت
این نسخه از نرم افزار دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت فروشگاه های سوپرمارکت و سوپر پروتئینی 

اســت. شــما می توانیــد بــرای افزایــش ســرعت و دقــت درعملیــات فروشــگاه ماننــد خریــد و فــروش، انبــارداری، 

محاسبه سود و زیان، مانده حساب و... از این نسخه استفاده کنید. نسخه سوپرمارکت در دو سطح پایه و 

استاندارد بر اساس امکانات متفاوت عرضه شده است.این نسخه دارای بیش از 11 هزار کاالی از پیش تعریف 

شده همراه با بارکد آن ها است و از این جهت راه اندازی اولیه در فروشگاه به آسانی صورت می پذیرد. قیمت 

کاالها درسریع ترین زمان ممکن با بروزرسانی قیمت در فاکتور فروش امکان پذیر است. شناسایی کاالها به 

و  از پیش سریع تر  بیش  را  روند صدورفاکتور فروش  دیجیتال  ترازوی  از  اطالعات  و خواندن  بارکدخوان  کمک 

دقیق تر ساخته است. هم چنین شما  می توانید از انواع فاکتورهای چاپی مختلف مانند فاکتور فروش با ستون 

قیمت روی کاال، قیمت فروشگاه و... استفاده کنید.

ویژگی 
سوپر مارکت

استانداردپایه

**بیش از 11 هزار کاالی از پیش تعریف شده همراه با بارکد آن ها

**تعریف و دسته بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب )مشتری و تامین کننده(

**صدور سریع انواع فاکتور  و تسویه آن ها به شیوه های نقدی و غیرنقدی

**تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد، کد و ایجاد فهرست کاالهای پرمصرف 

برای دسترسی سریعتر
**

**ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و سخت افزاهای جانبی

ارائه گزارش سود و زیان، گردش موجودی کاال، مرور طرف حساب، دریافت و پرداخت و 

عملکرد روزانه فروشگاه
**

**ثبت عملیات مختلف بانکی مربوط به چک )واگذاری، وصول، استرداد، خرج، واخواست(

**تعریف سطح دسترسی محدود برای صندوق دار

**تهیه گزارشات قانونی )مالیات بر ارزش افزوده، فصلی، درآمد و هزینه(

* تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

*تعریف دسته بندی و اعتبار برای انواع طرف حساب

* تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

* تعریف فروشنده و پورسانت

* تقسیط فاکتور فروش و صدور دفترچه قسط

* تعریف و احدهای سنجش مختلف مانند بسته، عدد و...

* تولید و چاپ بارکد

* تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق، حقوق پرسنل و...

* تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه شرکا

7,100,000 2,850,000قیمت*

* قیمت ها به ریال است و 9% مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.
     برای اطالع از قیمت ها به سایت سپیدار سیستم آسیا به آدرس www.sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.
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ویژگی
پوشاک

استانداردپایه

**تعریف و دسته بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

**صدور سریع انواع فاکتور  و تسویه به صورت نقدی و غیرنقدی

**تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

**جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد، کد و ایجاد فهرست کاالهای پرمصرف

**ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان و سخت افزاهای جانبی

**ارائه گزارش سود و زیان، گردش موجودی کاال، مرور طرف حساب، عملکرد روزانه و...

**ثبت عملیات مختلف بانکی مربوط به چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

**تعریف سطح دسترسی محدود برای صندوق دار

**تهیه گزارشات قانونی )مالیات بر ارزش افزوده، فصلی(

*تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

* تعریف دسته بندی و اعتبار برای انواع طرف حساب

* تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

* تعریف فروشنده و پورسانت

* تقسیط فاکتور فروش و صدور دفترچه قسط

* تعریف و احدهای سنجش مختلف مانند بسته، عدد و...

* تولید و چاپ بارکد

* تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق، حقوق پرسنل و...

* تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه شرکا

* تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال) رنگ، سایز و...(

2,700,0009,100,000قیمت*

نسخه پوشاک، کیف و کفش نرم افزار دشت
این نسخه از نرم افزار دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت فروشگاه های پوشاک، کیف و کفش است. شما 

می توانید برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود و 

زیان، مانده حساب و... از این نسخه استفاده کنید. نسخه پوشاک، کیف و کفش در دو سطح پایه و استاندارد 

بر اساس امکانات متفاوت عرضه شده است. شما می توانید حداکثر 10 ویژگی دلخواه برای هر کاال مانند رنگ، 

سایز، برند و... تعریف کنید. تعریف کاالها همراه با ویژگی های آن ها مانند کفش مشکی سایز 4۳ به صورت 

خودکار انجام خواهد شد. در هر لحظه می توانید گزارش موجودی کاالها را براساس ویژگی های دلخواه مانند

کفش مشکی سایز 4۳ و... تهیه کنید.

* قیمت ها به ریال است و 9% مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.
     برای اطالع از قیمت ها به سایت سپیدار سیستم آسیا به آدرس www.sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.



1213

آرایشی و بهداشتیویژگی 

استانداردپایه

**بیش از  هزار کاالی از پیش تعریف شده همراه با بارکد آن ها

**تعریف و دسته بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

**صدور سریع انواع فاکتور  و تسویه به صورت نقدی و غیرنقدی

**تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

**جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد، کد و ایجاد فهرست کاالهای پرمصرف

**ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان و سخت افزاهای جانبی

**ارائه گزارش سود و زیان، گردش موجودی کاال، مرور طرف حساب، عملکرد روزانه و...

**ثبت عملیات مختلف بانکی مربوط به چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

*تعریف سطح دسترسی محدود برای صندوق دار

*تعریف انواع تخفیف پیشرفته پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

* تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

* تعریف دسته بندی و اعتبار برای انواع طرف حساب

* تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

* تعریف فروشنده و پورسانت

* تقسیط فاکتور فروش و صدور دفترچه قسط

* تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند بسته، عدد و...

* تولید و چاپ بارکد

* تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق، حقوق پرسنل و...

*تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه اولیه

2,800,0007,300,000قیمت*

نسخه آرایشی و بهداشتی نرم افزار دشت
این نسخه از نرم افزار دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت فروشگاه های آرایشی و بهداشتی است. شما 

می توانید برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود و 

زیان، مانده حساب و... از این نسخه استفاده کنید. نسخه آرایشی و بهداشتی در دو سطح پایه و استاندارد بر 

اساس امکانات متفاوت عرضه شده است.

این نسخه دارای بیش از هزار کاالی از پیش تعریف شده همراه با بارکد آن ها است و از این جهت راه اندازی اولیه 

در فروشگاه به آسانی صورت می پذیرد. دسته بندی دلخواه کاالها و تعریف زیر دسته برای آن ها از امکانات دیگر 

این نسخه است.

* قیمت ها به ریال است و 9% مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.
     برای اطالع از قیمت ها به سایت سپیدار سیستم آسیا به آدرس www.sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.



1415

استانداردویژگی

*ثبت اطالعات تخصصی مانند عیار، مظنه و...

*ثبت اطالعات طالی آب شده به همراه شماره پاکت انگ ری گیری

*تغییر قیمت مظنه طال به دفعات دلخواه در روز

*تعریف نامحدود ویترین و انتقال طال وجواهر بین ویترین های مختلف

*تسویه فاکتور به صورت نقد و غیر نقدی )کارتخوان، فیش واریزی، چک و طال با طال(

*ورود و خروج امانی

*محاسبه مظنه بر اساس نرخ ارز و اونس

*مشاهده مانده ریالی یا طالیی طرف حساب

6,900,000قیمت*

نسخه طالفروشی نرم افزار دشت
این نسخه برای مدیریت یک طالفروشی ویترینی مناسب است. تعریف جامع مشخصات طال و جواهر مانند 

عیار، مظنه و... به صورت ریالی و ارزی امکان پذیر است. شیوه های معامالتی متنوعی به صورت نقدی و غیر 

نقدی )کارت خوان یا معاوضه طال با طال( در نرم افزار وجود دارد.

* قیمت ها به ریال است و 9% مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.
     برای اطالع از قیمت ها به سایت سپیدار سیستم آسیا به آدرس www.sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.
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استانداردویژگی

*تعریف نامحدود فایل امالک و مستغالت بر اساس موقعیت، نوع کاربری و امکانات

*تعیین فروشنده بر ای هر معامله و محاسبه پورسانت بر اساس آن

*جستجوی پیشرفته بر اساس قیمت، متراژ، نوع معامله و...

*ثبت عملیات مختلف بانکی مربوط به چک )واگذاری، وصول، استرداد، خرج، واخواست(

*تهیه گزارشات قانونی )مالیات بر ارزش افزوده، فصلی(

6,600,000قیمت*

نسخه امالک نرم افزار دشت
بر  امالک و مستغالت  تعریف جامع  امالک مناسب است.  اطالعات دفاتر مشاورین  برای مدیریت  این نسخه 

اساس ویژگی های آن ها، امکان جستجوی دقیق را در سریع ترین زمان ممکن فراهم کرده است. پورسانت های 

بازه های زمانی  مشاورین نیز میتواند بر اساس نوع معامله ملک محاسبه گردد و گزارش های متنوعی در 

انتخابی بر اساس نوع معامله قابل تهیه است.

* قیمت ها به ریال است و 9% مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.
     برای اطالع از قیمت ها به سایت سپیدار سیستم آسیا به آدرس www.sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.
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خدمات پس از فروش و پشتیبانی
مهم ترین دغدغه مشتریان پس از انتخاب یک نرم افزار خوب، خدمات پس از فروش شامل استقرار، آموزش و 

پشتیبانی نرم افزار است. واحد خدمات پس از فروش دشت همکاران سیستم شامل طیف متنوعی از خدمات 

پشتیبانی است.

اهم این خدمات شامل موارد زیر است:

1. یک سال پشتیبانی تلفنی رایگان پس از دریافت کدفعال سازی نرم افزار

2. یک سال عضویت رایگان در کالب مشتریان برای دریافت نسخه جدید نرم افزار، چت آنالین و...

۳. اعزام کارشناس مراقبت از مشتری به فروشگاه مشتری

4. برگزاری کال س های آموزشی به صورت آنالین و حضوری در دفتر مرکزی شرکت یا در فروشگاه مشتری

۵. مشاهده فیلم های آموزشی رایگان از طریق وب سایت شرکت )www.sepidarsystem.com( یا 

     CD داخل بسته
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هزینه خدمات نصب
آدرس  به  راه اندازی صرفا  توسط نمایندگان معرفی شده در سایت سپیدار سیستم آسیا  و  خدمات نصب 

www.sepidarsystem.com انجام می گردد و  با احتساب هزینه ایاب و ذهاب، مبلغ 1,000,000 ریال است. 

هزینه ایاب و ذهاب برای خارج از شهرها بر عهده مشتری است.

هزینه خدمات نصب در محیط شبکه برای هر کاربر 200,000 ریال است.

خدمات در محل مشتری به صورت ساعتی محاسبه می گردد و هزینه آن به ازای هر ساعت مبلغ 1,000,000 

ریال است.

* قیمت ها به ریال است و ۹% مالیات بر ارزش افزوده به این مبالغ افزوده خواهد شد.

مراجعه   www.sepidarsystem.com آدرس  به  آسیا  سیستم  سپیدار  سایت  به  قیمت ها  از  اطالع  برای 

فرمایید.



2223

بخش اول: اطالعات پایه

1. تعریف گروه و زیرگروه برای کاال به صورت نامحدود

2. انتخاب تصویر برای کاال و مشاهده آن هنگام ثبت فاکتور

۳. تعیین مالیات بر ارزش افزوده به صورت مجزا برای هر کاال

4. تعیین نقطه سفارش کاال

۵. مشاهده لیست کاالها برای گرفتن چاپ یا ارسال به فایل اکسل

6. تعریف کاال و خدمت از طریق فایل اکسل

۷. جستجوی پیشرفته کاال و طرف حساب در فاکتور

8. مشاهده ثبت کننده و ویرایش کننده کاال

۹. تعریف 10 نوع قیمت فروش و نامگذاری آن ها

10 . مشاهده گروه کاالها در صفحه نمایش اصلی)صفحه دسترسی سریع(

11 . قیمت گذاری کاال و  به روز رسانی قیمت ها هنگام صدور فاکتور و لیست قیمت ها

12 . اعمال تخفیف دوره ای بر روی قیمت کاال و انواع فروش

1۳ . تغییر گروهی و تکی قیمت کاال به صورت درصدی و مبلغی

14 . چاپ لیست قیمت و کاال

1۵ . بروز رسانی قیمت کاالها از طریق فایل اکسل

16 . تعریف طرف حساب به ۳ صورت مشتری، تامین کننده و فروشنده

1۷ . تعیین سقف اعتبار خرید مشتری

18 . ثبت تلفن تماس برای طرف حساب و ارسال پیام کوتاه

1۹ . ثبت تاریخ تولد و ازدواج به منظور ارسال پیام تبریک

20 . تعریف انواع ترازو و گزارش گیری از آن ها

21 . ارتباط مستقیم با ترازوهای دیجیتالی صدر، محک، دیبال، تکین، دیجی و...

22 . خواندن اطالعات از ترازوی دیجیتال با بارکد وزنی

2۳ . تعریف انبار و تعیین انباردار برای آن

24 . انتقال کاال از یک انبار به انبار دیگر

2۵ . ارتباط مستقیم با کارت خوان های به پرداخت ملت، سامان کیش، آسان پرداخت، ایران کیش، پارسیان و ...

فهرست
امکانات  نرم افزار

دشت همکاران سیستم
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21 . مشاهده موجودی کاال هنگام صدور فاکتور

22 . مشاهده آخرین قیمت خرید کاال هنگام صدور فاکتور

2۳ . صدور فاکتور فروش برگشتی بر اساس فاکتور فروش

24 . انتخاب انبار کاال در هنگام صدور فاکتور

2۵ . کلید های میانبر برای انجام سریع عملیات در فاکتور

26 . تسویه فاکتورهای تسویه نشده به صورت تکی یا جمعی

2۷ . تهاتر فاکتورهای فروش و مرجوعی

28 . تغییر فرمت پیش فرض و چاپگر فاکتور فروش در لحظه فروش

2۹ . چاپ فاکتور در لحظه روی دو چاپگر با دو فرمت مختلف

۳0 . پرداخت فاکتور به صورت اعالمیه برداشت

۳1 . ثبت تخفیف نقدی در فاکتور

۳2 . مشاهده مانده فاکتور خرید

۳۳. ثبت فاکتور خرید به تاریخ دلخواه

۳4 . تعیین تعداد ارقام برای رند  کردن مبلغ

بخش سوم: دریافت و پرداخت

1. پشتیبانی از تمامی عملیات چک )واگذار به بانک، وصول، استرداد، خرج چک و واخواست(

2. ثبت تمامی هزینه های فروشگاه در فرم صورت هزینه )هزینه آب، برق، گاز، پیک و پرسنل(

۳. رسید دریافت وجه نقد و چک و حواله بانکی

4. ثبت رسید دریافت به صورت ترکیبی )نقدی، کارت خوان و چک(

۵. ثبت تخفیف نقدی در رسید دریافت

6. ثبت رسید دریافت بر مبنای چک های پرداختی

۷ . نقد کردن چک به صورت مستقیم

8 . تعیین محدوده تاریخی در عملیات چک برای جستجو آسان تر

۹ . چاپ رسید دریافت و اعالمیه پرداخت

10 . ثبت چک های استقرار

11 . ثبت اعالمیه پرداخت

26 . تعریف پورسانت برای فروشنده با 6 مدل مختلف )براساس کاال، گروه کاال، حجم فروش، حجم فاکتور،         

        حجم فروش و کاال، حجم فاکتور و کاال(

2۷ . تعیین نحوه محاسبه پورسانت به دو صورت ساده و پلکانی

28 . تعریف نامحدود انبار و کاال

2۹ . تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس میزان سرمایه گذاری آن ها

بخش دوم: خرید و فروش

1. صدور انواع فاکتور )پیش فاکتور، فروش، خرید، برگشت از فروش، برگشت از خرید و مصرف ضایعات(

2. ثبت ورود و خروج  دارایی فروشگاه

۳. ثبت کلیه دریافت و پرداخت های فروشگاه )به صورت نقد، کارت خوان، چک و حواله(

4. تعریف انواع دسترسی برای کاربران

۵. ارسال و دریافت اطالعات از طریق فایل اکسل

6. انتخاب مشتری هنگام صدور فاکتور فروش و مشاهده مانده حساب مشتری

۷. مشاهده سود فروش به تفکیک هر فاکتور

8. تعیین قیمت فروش کاال بر اساس نوع فروش در هر فاکتور

۹. صدور فاکتور فروش بر اساس پیش فاکتور

10 . انتخاب یک فروشنده در فاکتور فروش به منظور محاسبه پورسانت

11 . تعلیق یک فاکتور برای جلوگیری از تشکیل صف

12 . مشاهده فاکتورهای روز

1۳ . ثبت فاکتور به صورت نقدی یا نسیه

14 . دریافت مبلغ از کارت خوان

1۵ . اتصال به دستگاه کارت خوان و ارسال خودکار مبلغ به آن

16 . دریافت و پرداخت مبلغ فاکتور به روش های مختلف ) نقد، کارت خوان، حواله و...(

1۷ . ابطال فاکتور

A5 و A4 ،18 . چاپ فاکتور در اندازه های 8 سانتی متری

1۹ . اعمال تخفیف به صورت کلی یا بر روی هر قلم

20 . اعمال تخفیف مبلغی یا درصدی در هنگام صدور فاکتور
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11 . ایجاد گزارش در قسمت گزارشات پویا توسط کاربر

12 . طراحی فاکتورهای مختلف در قسمت گزارش ساز

1۳ . ایجاد گزارش مالیات بر ارزش افزوده

14 . ایجاد فایل گزارش خرید و فروش فصلی

بخش پنجم: ویژگی های عمومی سیستم

1.محیط کاربری آسان و روان

2. نصب روی سیستم عامل ویندوز XP وباالتر

۳. قابل استفاده از چندین نسخه در شبکه کامپیوتری

4. ارائه گزارشات پیشرفته از عملکرد فروشگاه

۵. تعریف کاربر و صندوق دار به تعداد نامحدود و تعیین سطوح دسترسی برای آن ها

6. خدمات پشتیبانی تلفنی، آنالین و حضوری

۷. قابلیت عملکرد روی دستگاه های لمسی

8. وجود راهنمای استفاده در هر فرم نرم افزار

۹. تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی آن

10 . هزاران کاالی از پیش تعریف شده مربوط به اصناف سوپرمارکت، آرایشی و بهداشتی

11 . تعریف رمز عبور برای کاربران به منظور تامین امنیت

12 . طراحی ساده و راحت برای فاکتورهای 6، 8 و 12 سانتی متری

1۳ . صفحه نمایش مخصوص خریدار برای مشاهده فاکتور فروش

14 . تعیین بارکد میانبر برای دریافت و پرداخت به منظور تسریع فرآیند خرید و فروش

1۵ . صفحه کلید مجازی برای استفاده راحت تر در صفحه نمایش لمسی

16 . ایجاد گزارش توسط کاربر در گزارشات پویا

1۷ . مشاهده وضعیت عملکرد  سخت افزاری کامپیوتر

12 . انتقال وجه از بانک ها به صندوق و بر عکس

1۳ . ثبت اعالمیه پرداخت به صورت ترکیبی )چک و اعالمیه برداشت(

14 . خرج چک

1۵ . ثبت تخفیف نقدی در اعالمیه پرداخت

16 . وصول چک های مدت دار

1۷ . گزارش گیری بر مبنای سررسید چک ها

18 . ثبت چک روز و مدت دار

1۹ . انتقال وجه از حساب های بانکی به یکدیگر

20 . بستن حساب صندوق دار به تاریخ و ساعت دلخواه و ارسال مبالغ به صندوق مرکزی

21 . مشاهده جزییات تراکنش صندوق دار

22 . مشاهده چک های نزد هر صندوق دار

2۳ . مشاهده مبالغ پرداخت شده توسط صندوق دار

24 . حذف و ویرایش عملیات بستن حساب صندوق دار

2۵ . مشاهده وجه مانده در صندوق

26 . چاپ گزارش بستن حساب صندوق دار

بخش چهارم: گزارشات

1. گزارش از انبار به صورت تعدادی و ریالی

2. گزارش از بستن حساب صندوق دار و مغایرت های آن

۳. گزارش از سود فروشگاه به تفکیک کاال و تاریخ

4. گزارش از خرید و فروش فروشگاه

۵. گزارش نموداری خرید و فروش ریالی و تعدادی

6. گزارش گردش حساب بانکی و صندوق

۷. گزارش از صورت حساب طرف حساب ها

8. گزارش کلی از وضعیت فروشگاه

۹. گزارش فعالیت های روز فروشگاه

10 . گزارش کاالهای نیازمند سفارش
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مشخصات كلی بسته های  نرم افزار دشت
•   شامل سه عدد سی دی نصب، آموزش و لیسانس

•   قفل  سخت افزاری

•   راهنمای سریع نصب و راه اندازی


