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نرم افزار دشت همكاران سیستم
و  برای فروشگاه های کوچک  که  نرم افزار حسابداری فروشگاهی است  دشت همکاران سیستم یک 
متوسط در اصناف عمومی و تخصصی عرضه شده است. این نرم افزار به مدیران فروشگاه ها کمک می کند تا 

انجام کلیه امور مربوط به خرید وفروش، سود و زیان، موجودی کاال، بدهکاری و بستانکاری، گزارشات دارایی و... 

را به سادگی مدیریت نمایند.

اسناد مالی در نرم افزار دشت همکاران سیستم می تواند به صورت خودکار یا دستی ثبت  شود. برای استفاده از 

دشت همکاران سیستم احتیاجی به داشتن دانش حسابداری نیست و فقط آشنایی مختصر با کامپیوتر برای 

استفاده از آن کافی است. در نتیجه مدیر فروشگاه می تواند تمرکز بیشتری بر روی کسب و کار خودش داشته 

اداره امور مالیاتی است و به عنوان یک نرم افزار صندوق  آنرا حداکثر نماید. دشت مورد تایید  باشد و بازدهی 

مکانیزه فروش قابل استفاده است.

و کسبه مختلف در طی  به رشد مشاغل  رو  نیازهای  راهکارهای صحیح  و  با شناخت  دشت همکاران سیستم 

چندین سال گذشته سعی کرده است که به عنوان کارآمدترین نرم افزار حسابداری فروشگاهی توسعه پیدا کند. 

حسابداری  مدیریت  برای  محصول  این  به  ایران  سراسر  در  فروشگاه  مدیر  هزار  ده ها  از  بیش  حاضر  حال  در 

فروشگاه خودشان اعتماد کرده اند.

دشت همکاران سیستم محصول شرکت سپیدار سیستم آسیا )سهامی عام( است. این شرکت یکی از شرکت های 

تخصصی زیرمجموعه همکاران سیستم است که از سال 1۳87 با هدف ارائه خدمات نرم افزاری به کسب وکارهای 

کوچک آغاز به کار کرده است.
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نسخه عمومی و تخصصی دشت همكاران سیستم
نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت همکاران سیستم متناسب با عملیات و فرآیندهای عمومی و تخصصی 

فروشگاهی و صنفی به صورت نسخه عمومی و تخصصی صنفی طراحی و تولید شده است. هر نسخه با توجه 

به امکانات عرضه شده داری یکی از سطوح پایه، استاندارد و پیشرفته است. مدیر فروشگاه می تواند یکی از 

سطوح نسخه عمومی یا تخصصی دشت همکاران سیستم را بر اساس امکانات مورد نیاز خود تهیه کند.

•  تبدیل نسخه عمومی به تخصصی هم سطح یا باالتر با پرداخت ما به التفاوت قیمت امکان پذیر است و پس 

از آن امکان بازگرداندن وجود ندارد.

•  ارتقا سطح از پایین به باال با پرداخت ما به التفاوت قیمت امکان پذیر است و پس از آن امکان بازگرداندن وجود 

ندارد.

پیشرفتهاستانداردپایهنسخه

***عمومی

***پوشاک

***سوپرمارکت

***لوازم آرایشی و  بهداشتی

***لوازم یدکی خودرو

***ابزار و یراق آالت ساختمانی

***قنادی، آجیل و خشکبار

***کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری

***لوازم التحریر

***لوازم خانگی

    •  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.
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نسخه عمومی
نسخه عمومی دشت همکاران سیستم برای مدیریت کلیه امور حسابداری و عملیات فروشگا هی مناسب است. 

در هر فروشگاهی می توان از این نسخه برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، 

انبارداری، محاسبه سود و زیان، مانده حساب، پشتیبان گیری خودکار و... استفاده کرد.

پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

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

***صدور سریع انوع فاکتور و تسویه نقدی یا غیرنقدی آن ها 

***صدور فاکتور به صورت نسیه

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها

***گزارش کاردکس کاال به صورت تعدادی و ریالی

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و طرف حساب

***ثبت چک های دریافتی و پرداختی و عملیات بانکی چک

***تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***ارسال و دریافت از اکسل

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

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

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تعریف فروشنده، پورسانت و واحد سنجش

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*ترکیب و تجزیه کاال

ــد کاال  ــم خری ــه ازای حج ــرطی ب ــی و ش ــف پلکان ــواع تخفی ــف ان تعری
ــتری و مش

*

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

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

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*چاپ چک

*کالرآیدی سفارش تلفنی

*سریال کاال

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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نسخه سوپرمارکت 
موجودی  کنترل  و  فروش  عملیات  در  سرعت  و  دقت  افزایش  برای  نسخه  این  از  می توان  سوپرمارکتی  هر  در 

کاالهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 11,000 کاالی به روز به همراه بارکد آن از پیش تعریف شده 

است تا استفاده از نرم افزار را در سوپرمارکت بدون صرف زمان طوالنی برای تعریف کاالها در کمترین زمان ممکن 

با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در هنگام فروش  مهیا کند. به روز رسانی قیمت کاالها 

امکان  بازار  رایج  دیجیتال  ترازوهای  از  اطالعات  خواندن  و  بارکدخوان  توسط  کاالها  شناسایی  است.  امکان پذیر 

صدور فاکتور فروش را بیش از پیش سریع تر و دقیق تر ساخته است. دریافت فاکتورهای چاپی متنوعی مانند 

فاکتور فروش با ستون قیمت روی کاال، قیمت فروشگاه و... با امکان شخصی سازی آنها از باشگاه مشتریان 

امکان پذیر است. با استفاده از کالر آیدی امکان شناسایی مشتری از طریق شماره تماس و صدور فاکتور فروش 

برای سفارشات تلفنی فراهم شده است. 

پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***20,000 کاالی از پیش تعریف شده به همراه بارکد آن

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

***صدور سریع انوع فاکتور و تسویه نقدی و غیرنقدی آن ها  

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و…

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و…(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

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

**تعریف فروشنده، پورسانت و واحد سنجش

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

**تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کاال و 
مشتری

**

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

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

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*ارسال و دریافت پیامک

*امکان چاپ چک

*کالرآیدی سفارش تلفنی



1011

پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

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

***صدور سریع انوع فاکتور و تسویه نقدی و غیرنقدی آن ها  

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، بارکدخوان و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و…

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و…(

نسخه پوشاک، کیف و کفش
نسخه پوشاک، کیف و کفش دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت فروشگاه های پوشاک، کیف و کفش است. در 

هر فروشگاه پوشاک، کیف و کفشی می توان از این نسخه برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند 

خرید و فروش، گزارش موجودی بر اساس ویژگی های کاال، محاسبه سود و زیان، مانده حساب و... استفاده کرد. 

در تعریف هر کاال امکان معرفی 10 ویژگی دلخواه مانند رنگ، سایز، برند و... وجود دارد. در ادامه با  کمک ویژگی های 

تعریف شده در ماتریس کاال می توان کاالها را بر اساس آنها به صورت خودکار تعریف کرد. برای مثال کافیست 

مقادیر مختلف برند، مدل، رنگ، سایز برای کاالی کفش مقداردهی شود تا کفش هایی  بر اساس مقادیر مانند "ایرانی 

دماوند مشکی 42"  و... به یکباره تعریف شود.

***تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

***تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

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

**تعریف فروشنده، پورسانت و واحد سنجش

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

ــایز  ــگ، س ــای کاال )رن ــاس ویژگی ه ــر اس ــا ب ــودکار کااله ــف خ تعری
و…(

**

**گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

تعریــف انــواع تخفیــف پلکانــی و شــرطی بــه ازای حجــم خریــد کاال 
و مشــتری

*

*ارسال و دریافت پیامک

*امکان چاپ چک

*کالرآیدی سفارش تلفنی

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***12,000 کاالی از پیش تعریف شده به همراه بارکد آن

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

***صدور سریع انوع فاکتور و تسویه نقدی و غیرنقدی آن ها  

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، بارکدخوان و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و…

نسخه آرایشی و بهداشتی
در هر فروشگاه آرایشی و بهداشتی می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش و کنترل 

موجودی و نقطه سفارش کاالهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 12,000 کاال به همراه بارکد آن از 

را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف کاالها در کمترین  از نرم افزار  تا استفاده  پیش تعریف شده است 

زمان ممکن مهیا کند. به روز رسانی قیمت کاالها با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در هنگام 

فروش امکان پذیر است. گزارش های متنوعی روی کاالها مانند پرفروش ترین و کم فروش ترین، پرسودترین و 

امکان صدور  بارکدخوان  بازه های زمانی مختلف قابل تهیه است. شناسایی کاالها توسط  و... در  کم سودترین 

فاکتور فروش را بیش از پیش سریع تر و دقیق تر ساخته است. تخفیف های متنوعی به صورت پلکانی و شرطی 

به ازای حجم خرید قابل تعریف است.

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و…(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

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

**تعریف فروشنده، پورسانت و واحد سنجش

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

**تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کاال و 
مشتری

**

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

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

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*ارسال و دریافت پیامک   

*امکان چاپ چک

*کالرآیدی سفارش تلفنی

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

10۷,000 قطعه یدکی خودروهای داخلی و خارجی به همراه کد 
فنی آن

***

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

***صدور سریع انوع فاکتور و تسویه نقدی و غیرنقدی آن ها  

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، بارکدخوان و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و…

نسخه لوازم یدکی خودرو
در هر فروشگاه لوازم یدکی خودرو می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش و کنترل 

موجودی کاالهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 10۷,000 قطعه یدکی به همراه کد فنی آن از پیش 

تعریف شده است تا استفاده از نرم افزار را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف قطعات در کمترین زمان 

ممکن مهیا کند. به روز رسانی قیمت قطعات با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در هنگام 

فروش امکان پذیر است. شناسایی کاالها توسط نام و کد فنی قطعه، امکان صدور فاکتور فروش را بیش از پیش 

سریع تر و دقیق تر ساخته است. پشتیبان  گیری از اطالعات می تواند به صورت دستی و خودکار انجام شود. کنترل 

موجودی با تعیین نقطه سفارش به راحتی انجام می پذیرد. 

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و…(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

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

**تعریف فروشنده، پورسانت و واحد سنجش

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کاال و 
مشتری

*

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

**گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*ارسال و دریافت پیامک

*امکان چاپ چک

*کالرآیدی سفارش تلفنی

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***16,000 کاالی از پیش تعریف شده به همراه بارکد آن

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

***صدور سریع انوع فاکتور و تسویه نقدی و غیرنقدی آن ها  

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، بارکدخوان و چاپگرها

نسخه ابزار و یراق آالت ساختمانی
در هر فروشگاه ابزار و یراق آالت ساختمانی می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش 

و کنترل موجودی کاالهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 16,000 کاال از پیش تعریف شده است تا 

استفاده از نرم افزار را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف کاالها در کمترین زمان ممکن مهیا کند. به روز 

رسانی قیمت کاالها با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در هنگام فروش امکان پذیر است. ثبت 

عملیات مختلف بانکی مرتبط با چک مانند واگذاری، وصول، استرداد و... به همراه امکان چاپ چک وجود دارد. 

گزارش های متنوعی برای سود و زیان کاالها و میزان بدهکاری و بستانکاری طرف حساب ها در بازه های زمانی 

انتخابی قابل تهیه است.

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و…

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و…(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

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

**تعریف فروشنده، پورسانت و واحد سنجش

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کاال و 
مشتری

*

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

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

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*ارسال و دریافت پیامک

*امکان چاپ چک

*کالرآیدی سفارش تلفنی

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

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

***صدور و تسویه نقدی و غیرنقدی انواع فاکتور

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و...

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

نسخه قنادی، آجیل و خشكبار

در هر فروشگاه قنادی  یا  آجیل و خشکباری می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش 

بهره گرفت. در فروشگاه امکان استفاده از یک یا چندین صندوق فروش به صورت همزمان وجود دارد. اتصال 

به تمامي بارکد خوان ها، انواع ترازوهای دیجیتال و دستگاه های کارتخوان بانک ها بصورت آنالین و لحظه ای از بروز 

هر گونه اشتباه جلوگیری می نماید و باعث می شود که سرعت و دقت در صدور فاکتور بسیار افزایش پیدا کند. 

بارکد وزنی در خدمت مکانیزه  کردن  از ترازوهای دیجیتال و رسید  خواندن خودکار اطالعات کاالهای وزن شده 

فرآیند فروش فروشگاه  است. گزارش های متنوعی روی کاالها مانند پرفروش ترین و کم فروش ترین، پرسودترین 

و کم سودترین و... در بازه های زمانی مختلف قابل تهیه است.

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

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

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

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

**تولید و چاپ بارکد

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

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

کالر آیدی برای شناسایی مشتری از طریق شماره و دریافت 
سفارش

*

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال )نوع شیرینی و 
آجیل، ابعاد بسته بندی و...(

*

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*تعریف  کاال  به صورت ترکیبی و استفاده از آن در خرید و فروش 

*مدیریت پیام

*امکان چاپ چک
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***تعریف و گروه 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 و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، بارکدخوان و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و…

نسخه کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری
نرم افزار حسابداری کامپیوتر، موبایل و ماشین های اداری دشت همکاران سیستم مناسب استفاده در تمامی 

نیاز  پایه  بر  نسخه  این  است،  اداری  و  سخت افزاری  تجهیزات  و  سیستم ها  موبایل،  کامپیوتری،  فروشگاه های 

واحدهای این صنف طراحی و تولید شده است. این محصول عالوه بر پوشش تمامی نیازهای یک فروشگاه با 

IMEI موبایل( برای انواع کاالهای تعریف شده در فروشگاه، به  داشتن امکاناتی مانند ورود سریال )مانند کد 

شما اجازه می دهد تا با کمترین تعداد تعریف کاال )تعریف سریال(، گردش کاالهای خود را در انبارمدیریت کنید.

از سایر قابلیت های این نرم افزار می توان به امکان ثبت و تسویه سریع فاکتورها، امکان اطالع از موجودی کاال ها 

در لحظه، امکان قسط بندی فاکتورهای فروش مشتریان و ارائه دفترچه قسط نام برد.

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و…(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

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

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

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

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

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

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

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

**سریال کاال

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*ارسال و دریافت پیامک

*چاپ چک

*کالرآیدی سفارش تلفنی
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نسخه لوازم التحریر
کنترل  و  فروش  عملیات  در  سرعت  و  دقت  افزایش  برای  لوازم التحریر  فروشگاه  هر  در  نسخه  این  از  می توان 

موجودی کاالها بهره گرفت. در این نسخه بیش از 14,000 کاال از پیش تعریف شده است تا استفاده از نر م افزار را 

در کمترین زمان ممکن مهیا کند. به روزرسانی قیمت کاالها با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی 

در هنگام فروش امکان پذیر است. همچنین گزارش های متنوعی برای سود و زیان فروشگاه و کاال ها در بازه های 

زمانی انتخابی قابل تهیه است.

پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***14,000 کاالی از پیش تعریف شده

***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال و خدمت

***تعریف و گروه بندی نامحدود طرف حساب

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

***

***صدور فاکتور به صورت نسیه

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، بارکدخوان و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و…

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و…(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

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

**تعریف فروشنده، پورسانت و واحدهای سنجش

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

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

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

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*ارسال و دریافت پیامک

*چاپ چک

*ترکیب و تجریه کاال

*کالرآیدی سفارش تلفنی

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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نسخه لوازم خانگی
نرم افزار حسابداری لوازم خانگی دشت همکاران سیستم مناسب استفاده در تمامی فروشگاه های لوازم خانگی 

بر پوشش  این محصول عالوه  تولید شده است.  و  این صنف طراحی  نیاز واحدهای  پایه  بر  این نسخه  است، 

تمامی نیازهای یک فروشگاه با داشتن امکاناتی مانند ورود سریال  برای انواع کاالهای تعریف شده در فروشگاه، 

به شما اجازه می دهد تا با کمترین تعداد تعریف کاال، گردش کاالهای خود را در انبار مدیریت کنید و به راحتی از 

پر سودترین کاالی فروشگاه خود مطلع شوید. از سایر قابلیت های این نرم افزار می توان به امکان ثبت و تسویه 

سریع فاکتورها، امکان اطالع از موجودی کاال ها در لحظه، امکان قسط بندی فاکتورهای فروش مشتریان، ارائه 

دفترچه قسط و تعریف انواع تخفیف حجمی نام برد.

پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال و خدمت

***تعریف و گروه بندی نامحدود طرف حساب

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

***

***صدور فاکتور به صورت نسیه

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، بارکدخوان و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و…

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و…(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

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

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

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

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و…

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

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

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

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

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

**سریال کاال

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*ارسال و دریافت پیامک

*چاپ چک

*کالرآیدی سفارش تلفنی

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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امكانات تكمیلی دشت همكاران سیستم
نرم افزار دشت همکاران سیستم داری چند زیر سیستم تکمیلی است که امکانات مورد نیاز مدیر فروشگاه را برای 

مدیریت و توسعه بهتر فروشگاه تکمیل می کند.

هر کدام از این زیر سیستم های تکمیلی به صورت جداگانه با توجه به پیش نیاز سیستمی خود قابلیت افزوده 

شدن به نرم افزار دشت همکاران سیستم را دارند.

حسابداری جامع فروشگاهی
زیرسیستم حسابداری جامع فروشگاهی دشت یک بخش جامع و تکمیلی برای حسابداری موجود در سطوح 

به  فروشگاهی  زیرسیستم حسابداری  این  است.  فروشگاهی دشت  نرم افزار حسابداری  پیشرفته  و  استاندارد 

شکلی ساده طراحی و تولید شده است که افراد عادی بدون آشنایی با اصول حسابداری بتوانند به راحتی با آن کار 

کرده و از تمامی امکانات آن برای انجام امور حسابداری پیشرفته فروشگاه خود بهره ببرند. برخی از امکاناتی که 

زیرسیستم حسابداری جامع فروشگاهی دشت در اختیار مدیران فروشگاه ها می گذارد، شامل موارد ذیل است:

.  رابط کاربری ساده و راحت
.  کنترل عملیات های مالی فروشگاه بر اساس اصول حسابداری

.  تعریف درخت واره
.  تعریف تفصیلی شناور

.  صدور اسناد به صورت خودکار و دستی
.  مشاهده تمامی عملیات های مالی سیستم و امکان صدور اسناد تجمیعی و تفکیکی

.  محاسبه بهای تمام شده به روش دائمی
.  یکپارچه بودن با سایر عملیات های سیستم )ثبت سند برای سایر عملیات های مالی سیستم(

.  تهیه گزارشات کاربردی )گزارشات مرور حساب فروشگاه، ترازنامه و سود(

ارسال دستی یا خودکار پیامک به موبایل مشتریان
زیرسیستم ارسال و دریافت پیامک به عنوان یک زیرسیستم محبوب برای ارتباط با مشتریان شناخته می شود.  

ارسال دستی یا خودکار پیامک بازاریابی و تبلیغاتی، نظرسنجی و... بر اساس تعریف انواع الگو پیام یا زمانبندی 

تعریف شده امکان پذیر است.

وب سرویس اتصال به هر نوع فروشگاه اینترنتی
با استفاده از این زیرسیستم امکان برقراری ارتباط و انتقال اطالعات بین نرم افزار دشت با فروشگاه های اینترنتی 

فراهم خواهد شد.
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پشتیبانی دشت همكاران سیستم
دریافت پشتیبانی مناسب مهم ترین دغدغه مشتریان پس از انتخاب یک نرم افزار خوب است. در هر کجای ایران 

که باشید، پشتیبانی نرم افزار دشت همکاران سیستم پس از فعالسازی نرم افزار به مدت یکسال رایگان است و 

پس از پایان دوره یکساله باید برای تمدید پشتیبانی اقدام فرمایید.

- پشتیبانی نصب، راه اندازی و استفاده از نرم افزار )تلفنی از ساعت 8 الی 22 در روزهای شنبه تا پنجشنبه و چت 

اینترنتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 1۷(

- دانلود نسخه های جدید نرم افزار و استفاده از امکانات جدید

- دانلود فاکتورها و گزارش های تکمیلی متنوع

- درخواست طراحی فاکتور و گزارش اختصاصی
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اخذ نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری 
فروشگاهی دشت همكاران سیستم

شرکت سپیدار سیستم آسیا به  منظور توسعه شبکه فروش نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت همکاران 

سیستم به عالقه مندان واجد شرایط در سراسر کشور، نمایندگی فروش اعطا می نماید.

مزایای اخذ نمایندگی فروش
.  پیوستن به شبکه فروش نمایندگان معتبر سپیدار سیستم

.  همکاری در فروش یکی از محبوب ترین و ساده ترین نرم افزار های حسابداری فروشگاهی بازار ایران
.  افزایش درآمد از طریق فروش نرم افزار و ارائه خدمات و آموزش به مشتریان جذب شده

.  مشارکت در فعالیت های بازاریابی و تبلیغات دیجیتال و محیطی
.  دوره های آموزشی رایگان ویژه همه نیروهای فروش و فنی نمایندگی

.  معرفی اطالعات تماس نمایندگی در وب سایت سپیدار سیستم
.  افزایش پلکانی حاشیه سود بر اساس حجم سفارش

.  مشارکت در گردهمایی مختلف سپیدار سیستم

فرایند اخذ نمایندگی فروش
.  تکمیل فرم ثبت درخواست اخذ نمایندگی فروش

.  تماس تلفنی برای بررسی شرایط و ارسال مدارک درخواستی
.  شرکت و قبولی در دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار

.  پذیرش و پایبندی به تعهدات همکاری به عنوان نمایندگی فروش

مراجعه   sepidarsystem.com/dasht-agent جهت تکمیل فرم جذب نمایندگی یا عاملیت فروش به 

021 تماس حاصل فرمایید. یا با شماره 8102212۳-

سیستم کامپیوتری مورد نیاز دشت همکاران سیستم

ــه شــرح  ــرای نصــب و اجــرای نرم افــزار دشــت همــکاران سیســتم ب ــری ب حداقــل مشــخصات سیســتم کامپیوت

ــتم  ــکاران سیس ــت هم ــزار دش ــتفاده از نرم اف ــر در اس ــه بهت ــرای تجرب ــود ب ــنهاد می ش ــت. پیش ــر اس ــدول زی ج

از سیســتم کامپیوتــری بــا مشــخصات پیشــنهادی بهــره ببریــد تــا  هــم قابلیــت ارتقــا داشــته باشــد و از همــه 

ــه  ــور ب ــد وقــت مجب ــل اســتفاده باشــد و پــس از چن ــرای شــما قاب ــد ب ــی بتوان ــر اینکــه زمــان مــورد قبول مهم ت

صــرف هزینــه دوبــاره نباشــید.

سیستم پیشنهادیسیستم حداقلیمولفه

OSWindows 7Windows 10 )64-bit (

CPU
 Intel Celeron J1900

1.99 GHz
 Intel Core i3-6100 3.5 Ghz or Core 2

Quad Q8400 2.7 Ghz

RAM4 GB8 GB

HDD5 GB5 GB

Display1024x7681280x768 Wide



تماس با دشت همکاران سیستم

تهران، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالک 20
021  – 810  22  123 تلفن: 

@dasht_systemgroup

sepidarsystem.com/dasht


