نرم افزار پت کلی یک )کلی یک ح وانات(
دی ماه ۱۴۰۰
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فهرست

2

اطﻼعات پایه

۳

پذیرش

۴

گزارشات

۵

سایر قابلیت ها

۶

حداقل سخت افزارهای مورد نیاز

۷

اطﻼعات پایه

امکان ثبت مالکان با امکان جستجوی متنوع
امکان ثبت حیوانات با امکان جستجوی متنوع
امکان ثبت خدمات باامکان جستجوی متنوع
امکان ثبت اشخاص باامکان جستجوی متنوع وتع ن درصد یا مبلغ پرکیس
خدمات
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پذ رش

امکان پذیرش سریع حیوانات بر اساس موبایل مالک ،کد حیوان و...
امکان ثبت خدمات به تفکیک:
آرایشگاه
آزمایشگاه
پانسیون
واکسیناسیون
داروها ولوازم
سرویس پزشکان و معاینات
جراحی ها
امکان فروش حیوانات و چاپ مبایعه نامه
محاسبه و صدور صورتحساب براساس خدامات و داروهای ارائه شده
ثبت پیش دریافت و مبالغ نقد و کارت دریافتی از مراجعان
امکان ارسال پیامک در موعد مقرر برای ارائه خدمات زمانبندی شده مانند
واکسناسیون
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گزارشات

امکان گزارش خدمات درمانی توسط مراجع
امکان گزارشهای مالی و محاسبه درصدهای ذینفعان
امکان ارسال پیامک در موعد مقرر برای ارائه خدمات زمانبندی شده مانند
واکسناسیون
امکان ارتباط با نرمافزار فروشگاهی و ثبت سندها ،حواله های ضایعات و
موارد مربوط به انبارداری
انواع گزارشات مفهومی و آبشاری
گزارش کلیه فعالیتهای انجام شده توسط کاربر
انواع ترازها و خﻼصه حسابها
گردش ماتریسی حسابها
گزارش ساز جهت ساخت انواع گزارش توسط کاربر
تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد )گزارشات
متغیر(تبدیل گزارشات و لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txtو...

5

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 را
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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