
ِشلفیکس
اپلیکیشن مالی - بازرگانی



ویژگی های اصلی شلفیکس

متصل به نرم افزار  استور کارما

تبدیل هر گوشی همراه به دستگاه بارکدخوان
با استفاده از دوربین گوشی

امکان پرینت بارکد

امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف، 
برای کاربران مختلف.



ماژول های شلفیکس

اپلیکیشن شلفیکس از ٧ ماژول مجزا تشکیل شده است و می توانید با توجه به نیاز کسب و کارتان از 

بین این هفت ماژول انتخاب و تهیه نمایید.

انبارگردانی

سفارش خرید

تامین موجودی

حواله ضایعات

چاپ اتیکت

حواله مصرف

کارتابل مدیریت



کارتابل مدیریت

کارتابل مدیریت مجموعه ای از امکانات مانند 

موجودی انبار، گزارشات خرید و فروش و ... را به 

مدیران مجموعه ها نشان می دهد.

هر جا که باشی حواست به کسب و کارت هست.



تامین موجودی

جای هیچ کاالیی در قفسه های فروشگاه شما 
خالی نمی ماند.

گزارش آنی کاال های رو به اتمام در قفسه ها به 

انبار، تنها با اسکن بارکد.



انبارگردانی

انبارگردانی سریع، با کم ترین ضریب خطا

- دریافت دوره های تعریف شده در نرم افزار استور

- شمارش و ثبت سریع با اسکن

- دریافت مغایرت شمارش ها برای اصالح سریع 



چاپ اتیکت

چاپ لیبل قیمت و بارکد محصول
با نصب شلفیکس رو پوز های اندرویدی دارای 

پرینتر، در هر لحظه و هر نقطه از فروشگاه شما

قابلیت چاپ لیبل محصوالت برای نصب روی 

قفسه ها وجود دارد.



سفارش خرید

انبار خالی نمی شود!
ارسال لیست کاال های تمام شده یا رو به اتمام 

انبار، برای تایید مالی و انجام خرید.

سریع تر، و دقیق تر تنها با اسکن بارکد کاال.



حواله مصرف / حواله ضایعات

- ثبت کاالی مصرف شده برای کسر از موجودی انبار،
در ماژول حواله مصرف

- ثبت کاالی خراب شده برای کسر از موجودی انبار
در ماژول حواله ضایعات



محصولی از شرکت نرم افزاری جادوی فکر (دانش بنیان)
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