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اطﻼعات پایه

امکان تعریف چند انبار و مشخص کردن روش ﻗﯿمﺖ گذاری
امکان تعریف کاﻻ ،نوع کاﻻ ،گروه کاﻻ ،واحد کاﻻ،
امکان تعریف مراکز ﻫزینه ،خریداران و فروشندگان
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ورود و خروج

امکان ثبﺖ کاﻻﻫای درخواﺳتی از انبار )درخواﺳﺖ واحدﻫا  -درخواﺳﺖ خرید(
امکان ثبﺖ کاﻻﻫای وارده ﺑه ﻫمراه چاپ کاﻻﻫا )رﺳﯿد انبار(
امکان ثبﺖ کاﻻﻫای صادره ﺑه ﻫمراه چاپ کاﻻﻫا )حواله انبار(
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امور انبار

کنترل روند گردش کاﻻ از درخواﺳﺖ تا حواله
کنترل موجودی انبار ﺑر اﺳاس مرکز ﻫزینه
کنترل خطاﻫای اطﻼعاتی ) رﺳﯿد /حواله ﻫای ﺑدون ردیف ،رﺳﯿدﻫای ﻗﯿمﺖ
گذاری نشده ،مغایرت رﺳﯿد /حواله ،حساﺑداری انبار(
امکان ﻗطعی کردن حواله ﻫا
ﻗﯿمﺖ گذاری کاﻻﻫا ﺑه روش مﯿانگﯿن متحرک و ﺳالﯿانه و عمﻠﯿات مغایرت
کاﻻﻫا
گزارشات انبار گردانی  :صدور Tagانبار گردانی نمونه ۱و  ،۲لﯿسﺖ کاﻻ جهﺖ
شمارش،لﯿسﺖ شمارش ﺑﯿﻼن ،لﯿسﺖ مغایرت شمارش اول ،دوم و ﺳوم ،صورت
مغایرت و گزارش ﺑﯿﻼن انبار ،گزارش ﺑﯿﻼن تعدادی و گزارش انبارگردانی پایان
ﺳال
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گزارشات

گزارش روزانه انبار ،کاردکس ریالی ،تعدادی و درخواﺳﺖ کاﻻ
گزارش موجودی صفر گزارش وضعﯿﺖ درخواﺳﺖ ﺑرحسب کاﻻ
گزارش کاﻻﻫای راکد و در گردش
گزارش موجودی اول دوره و پایان دوره
گزارش گروﻫی رﺳﯿدﻫا و حواله ﻫا
گزارش صورتحساب ماﻫﯿانه مراکز خرید و مراکز ﻫزینه
گزارش کاﻻﻫای در گردش رﺳﯿد و حواله
گزارش موجودی کاﻻ در تاریخ معﯿن
گزارش خﻼصه وارده و صادره
گزارش آخرین ﻗﯿمﺖ خرید و تجدید نقطه ﺳفارش
گزارش اختﻼف موجودی اول دوره ﺑا فعﻠی
گزارش مصرف مواد و خالص مواد ﺑتفکﯿک مرکز ﻫزینه
گزارش وارده ﺑه تفکﯿک انبار نوع وارده و گزارش صادره ﺑه تفکﯿک انبار و نوع
صادره
گزارش خرید و فروش وزارت اﻗتصاد و امور دارایی
گزارش مقایسه ای ﺑر حسب مصرف کنندگان
گزارش خﻼصه مصرف مواد ﺑر حسب مرکز ﻫزینه
گزارش کاﻻﻫا ﺑرحسب وارده و صادره و نوع وارده و صادره
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امکانات و ژه

ایجاد ﺳال مالی جدید
تغ ر ﺳال مالی
تهﯿه گزارش ﻫایی که توﺳط کارﺑر تهﯿه و تنظﯿم می گردد )گزارشات متغﯿر(
تبدیل گزارشات و لﯿسﺖ فرم ﻫا ﺑه فرمﺖ ﻫای Word, Excel, Html,Txtو...
ارائه گزارشات متغﯿر ﺑه صورت نمودار )خطی ،مﯿﻠه ای و دایره ای(
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سا ر قابلیت ها

امکان تهﯿه فایل پشتﯿبان از اطﻼعات و ﺑازیاﺑی آن
امکان تعریف کارﺑران ﺳﯿستم
امکان تعریف کارﺑران ﺑه صورت نامحدود
امکان تعریف گروه کارﺑران ﺑا ﺳطوح مختﻠف کاری تحﺖ نظر مدیر ﺳﯿستم
امکان نظارت ﺑر عمﻠکرد کارﺑران توﺳط مدیر ﺳﯿستم
ﻗاﺑل اجرا تحﺖ شبکه داخﻠی )(LAN
امکان تعریف کارﺑران ﺑه صورت نامحدود
امکان تع ن ﺳطح دﺳترﺳی ﻫر کارﺑر ﺑه ﺑخش ﻫای مختﻠف نرم افزار
كارﺑر ﺑه ﺳهولﺖ مي تواند ﺑا اﺳتفاده از صفحه كﻠيد و ماوس تمامي عمﻠيات
حساﺑداري انجام دﻫد.
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افزارهای مورد نیاز
حداقل سخت ر

ﺳﯿستم عامل مورد نﯿاز ﺑرای اجـرا  :نسخه ﻫای ﺳﯿستم عامل ویندوز ) , ۸ , ۷
(۱۰, ۸/۱
مـﯿـزان فضـای مورد نﯿـاز ﺑرای نصب  ۵۰۰ :مگاﺑایﺖ
حافظه Ramمـورد نـﯿـاز ﺑـرای اجرا  ۴ :گﯿگاﺑایﺖ
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