
 

 

نرسیده به چهار راه خیام–مشهد : دفتر  مرکزی
48واحد-طبقه پایین–مجتمع تک یک 

(  051)37628617: تلفن

:دفتر تهران 
(فقط توزیع و فروش)

(021)22314407: تلفن

 سیستم فروشگاهی ثمین

 

ف
 ردی

 C213 C212 C211 C210 C219 شرح / کد محصول

 1 2 3 5 7 تعداد کاربران  1

 0 0 0 1 2 شتریدر محل م تعداد جلسات آموزشی رایگان  2

 1 1 1 2 3 در محل شرکت تعداد جلسات آموزشی رایگان  3

 1 1 1 2 3 کاری تعداد دفاتر  4

 100 500 نامحدود نامحدود نامحدود محدودیت در ثبت کاال و شخص  5

 1 1 2 10 نامحدود تعداد انبار  6

 20الی  8 24الی  8 ساعات ارائه خدمات ویژه  7
ت اساع

 اداری

ت اساع

 اداری

ت اساع

 اداری

8  
 .استفاده از بارکد خوان4.پرینت فیش، 3.ثبت فاکتور فروش، 2.ثبت کاال ، 1

 • • • • • باشد. یاسناد گذشته فراهم نم یریگلذا امکان گزارش است و روزانه صورتب صرفا اطالعات رهیذخ C219 نسخه در *

9  
سطح(  کیو اشخاص و واحد )در  کاال فیتعر. 3و پرداخت )نقد و چک(  افتیامکان ثبت در .2 و فروش دیصدور فاکتور خر. 1

  • • • • امکان استفاده از بارکدخوان. A46 و  A5، سانت 8 سانت،6شیف یبر رو نتیامکان پر. 5امکان گزارش از عملکرد صندوق . 4

10  

 های فروشعملکرد و کنترل کامل واسطه. 3 امکان ثبت چکهای امانی .2 )رسید و حواله و...( انبار عملیات .1

 کاربر( 2)تا  سطح دسترسی برای کاربران. 5ساده در فاکتور ها  نهیو هز فیاعمال تخف. 4

 هاامکان نمایش معین اشخاص با ریزکاالها و چک. 7امکان ثبت سند حسابداری بصورت جزئی . 6

 نمودن آن یو قطع فروش فاکتور شیامکان صدور پ. 9بانک و دسته چک  فیتعر انامک. 8

 )ناخالص(ی الحظه انیو ز خالصه سود. 11 ورود به برنامه یشده در ابتدا دیسررس یهاها و هشدار چکچک یریگرأس. 10

 افزارقابل اتصال به نرم یپوز بانک کی فیامکان تعر. 13 امکان مشاهده خالصه گردش کاال و اشخاص. 12

• • •   

11  

 خروجی با پسوندهای مختلف.4 هابندی مشتریدسته. 3تیپ قیمت . 2 هیاول یانبارگردان ستمیس. 1

 فاکتور و طرف حساب بطور مجزا ،نمایش سود هر کاال. 6)نامحدود(  سطح دسترسی برای کاربران. 5

ها مرور حساب وگـزارشـات پیشرفتـه )گـردش کاالی طـی دوره ارائه . 8اطالعات نموداری جهـت ارزیابی سیستم و فـروش . 7

 یدسته ا عیو تجم افتیبا امکان در عیبه صورت سر POS یصندوق ها یمناسب برا. 9و ...( 

هنگام  الیاز سر ادهاستف. 12 یاتمام گارانت خیکننده، تار یبه کاالها، گارانت الیشماره سر صیتخص. 11 امکان چاپ بارکد. 10

در فاکتور  یف کیها و درج اتوماتمتیاستفاده از سطوح ق. 14 فرم فاکتورها توسط کاربر یطراح تیقابل. 13ورود و خروج کاال 

گزارش .17فاکتورها  یو مهلت پرداخت برا دیسررس خیتار نییتع. 16عوارض در فاکتور  ایو  فیامکان درج خودکار تخف. 15

امکان . 19 آنمختلف و چاپ  یهابانک یفرم چک برا یامکان طراح.18معوق  یفاکتورها شدارپرداخت فاکتورها و ه تیوضع

و فروش در گردش کاال  دیخر متیق نیانگیم شیامکان نما.20انتخاب  عیجهت تسر انبریم یهادیکاالها به صورت کل فیتعر

 دهیبه نقطه سفارش رس ایشده و  یمنقض یهشدار کاالها ستیل شیامکان نما .22 چک یروبر  شرفتهیپ اتیعمل انجام امکان.21

امکان . 26 نمودن آن یو قطع خرید فاکتور شیامکان صدور پ. 25 سفارشی سازی فرم فروش .24سریال و گارانتی کاالها . 23

 و امکان صدور فاکتور های برگشت از خرید و برگشت از فروش عیسر ی، فاکتورها فروش، سفارش کاال شیصدور ف

• •    

12  

. 2 یتضامن یو حسابها یامان یخودکار، فاکتورها لیو صدور فاکتور تعد رتیمغا لیفا جادیبا ا شرفتهیپ یانبارگردان ستمیس. 1

داده  شیدر فاکتور نما ییلدهایکه چه ف نیا نییفاکتور و تع یلدهایف تیریمد. 3 دیامکان درخواست کاال از انبار و درخواست خر

 کیسود هر انبار به تفکنمایش . 4شوند 

چند چاپگر  یرو یارسال چاپ فاکتور به صورت مواز. 7)خالص(  یلحظه ا انیسود و ز. 6کاردکـس ریالی و تعـدادی انبار . 5

 کنترل نقطه سفارش کاالها هنگام صدور فاکتور. 9فاکتورها  یامکان کپ. 8

هر کاال  یاستفاده از چند واحد شمارش برا. 11 کاربران گریصادر شده توسط د یکاربران به فاکتورها یامکان عدم دسترس. 10

 متیق یسطوح برا نیهر کاال و استفاده از ا یبرا متیسطوح ق نییامکان تع. 12ی و امکان وابسته کردن واحدها به واحد اصل

. 14 کاالها ی ازگروه یگروه شناور براریز فیامکان تعر. 13طرف حساب ها  یفرض برا شیپ فیتخف ایفرض فاکتورها و  شیپ

 گزارش ها و فرم ها یدر طراح یسیامکان فرمول نو. 16)آپشن( ی سه بعد ینمودارها هیته.15سطوح کاالها  ینمودار درخت

اعمال . 18موقت و دائم  یسند حسابدار یدارا .18 انتخاب عیجهت تسر بوردیک یکاالها بر رو فیامکان تعر. 17 )آپشن(

 یریامکان بکارگ. 20افزار قابل اتصال به نرم یدو پوز بانک فیامکان تعر. 19 ییکاال یهاگروه یبر رو شرفتهیو پ ریمتغ فاتیتخف

. 22 ستمیهر س یثبت یهاو برگه یسند حسابدار نیب یریگرتیامکان مغا. 21 فاکتورها یبر رو شرفتهیو پ رییمتغ فاتیتخف

 مجدد آنها یابیموقت و باز بصورتو پرداخت و ...  افتیفروش در یهاامکان حذف موقت برگه. 23 حد سفارش خودکار فیتعر

تعریف . 25 دار شدن آنو تعداد فروش و مدت متیق پیشده آن براساس تکیتفک یهامتیق همراهکاال ب عیفرم مانده سر. 24

 . فروش بر اساس صفات کاال26 شعب

•     

 سوپر الیت   الیت هــپای استاندارد جامع


