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نرم افزار  بازرگانی پیشرو به دو بخش اصلی انبار و خرید و فروش تقسیم میگردد؛ این دو قسمت در این نرم افزار به 

گونه اي طراحی گردیده اند که میتوانند به صورت مستقل از هم و یا مرتبط با هم مورد استفاده قرار گیرندکه این 

مزیت باعث میشود که مراکزي که میخواهند بدون انبار کار کنند  نیز بتوانند از این سیستم استفاده کنند امکانات 

  امکان محدودسازي عملیات مربوط به انبار به تعدادي و تعدادي ریالی

  )اصلی،کمکی، ضرایب تبدیل و تلورانس تبدیل

 )سطوح کاال(وضعیت کاال

  همچنین تعیین و چاپ بارکد براي هر کاال

  ...)مصرفی، مرجوعی، برگشت از فروش و 

  موجودي اول دوره کاال در هر انبار

 امکان تعیین خالصه مسیر خروج کاال، جهت کنترل نحوه بارگیري و پخش کاال
و تولید کاال براساس فرمول ساخت و صدور اتوماتیک رسید و 

Average ,LIFO ,FIFO   

  گذاري رسید مرجوعی و رسید مغایرت انبارگردانی بصورت اتوماتیک

  )انبارگردانی tagلیست کاالهاي انبار گردانی، ثبت شمارش وچاپ 
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نرم افزار  بازرگانی پیشرو به دو بخش اصلی انبار و خرید و فروش تقسیم میگردد؛ این دو قسمت در این نرم افزار به 

گونه اي طراحی گردیده اند که میتوانند به صورت مستقل از هم و یا مرتبط با هم مورد استفاده قرار گیرندکه این 

مزیت باعث میشود که مراکزي که میخواهند بدون انبار کار کنند  نیز بتوانند از این سیستم استفاده کنند امکانات 

  :استمریوط به سیستم انبار و خرید و فروش در زیر آمده 

 : ا5بار?م اA9ار 
  امکان تعریف انواع ساختار سازمانی،کدینگ انبار

امکان محدودسازي عملیات مربوط به انبار به تعدادي و تعدادي ریالی

اصلی،کمکی، ضرایب تبدیل و تلورانس تبدیل(امکان تعریف واحد سنجش کاال 

وضعیت کاالدسته بندي کاالها به سه سطح گروه، نوع و مدل کاال و تعیین 

 تولید بدون فرمول ساخت
  امکان تعیین نقطه سفارش

همچنین تعیین و چاپ بارکد براي هر کاال اي و عددي و امکان تخصیص کدینگ رشته

مصرفی، مرجوعی، برگشت از فروش و (امکان تعریف انواع رسید و حواله 

موجودي اول دوره کاال در هر انبارامکان تخصیص کاال به یک یا چند انبار و تعیین 

  امکان تبدیل اتوماتیک سفارش به حواله

  انتقال انبار به انبار کاال

امکان تعیین خالصه مسیر خروج کاال، جهت کنترل نحوه بارگیري و پخش کاال

و تولید کاال براساس فرمول ساخت و صدور اتوماتیک رسید و ) BOM(امکان تعیین ساختار کاال 

  ي مرتبط با تولید، همراه با امکان جستجوها حواله

  ها در سطح انبار گذاري حواله امکان تعیین نحوه قیمت

Manual ,Moving Averageگذاري حواله بر مبناي  قیمت

گذاري رسید مرجوعی و رسید مغایرت انبارگردانی بصورت اتوماتیک قیمت

  گذاري تا تاریخ معین امکان برگشت از قیمت

لیست کاالهاي انبار گردانی، ثبت شمارش وچاپ (عملیات مربوط به انبارگردانی 

  

نرم افزار  بازرگانی پیشرو به دو بخش اصلی انبار و خرید و فروش تقسیم میگردد؛ این دو قسمت در این نرم افزار به 

گونه اي طراحی گردیده اند که میتوانند به صورت مستقل از هم و یا مرتبط با هم مورد استفاده قرار گیرندکه این 

مزیت باعث میشود که مراکزي که میخواهند بدون انبار کار کنند  نیز بتوانند از این سیستم استفاده کنند امکانات 

مریوط به سیستم انبار و خرید و فروش در زیر آمده 

?م اA9ار 
امکان تعریف انواع ساختار سازمانی،کدینگ انبار •

امکان محدودسازي عملیات مربوط به انبار به تعدادي و تعدادي ریالی •

امکان تعریف واحد سنجش کاال  •

دسته بندي کاالها به سه سطح گروه، نوع و مدل کاال و تعیین  •

تولید بدون فرمول ساخت •

امکان تعیین نقطه سفارش •

امکان تخصیص کدینگ رشته •

امکان تعریف انواع رسید و حواله  •

امکان تخصیص کاال به یک یا چند انبار و تعیین  •

امکان تبدیل اتوماتیک سفارش به حواله •

انتقال انبار به انبار کاال •

امکان تعیین خالصه مسیر خروج کاال، جهت کنترل نحوه بارگیري و پخش کاال •

امکان تعیین ساختار کاال  •

حواله

امکان تعیین نحوه قیمت •

قیمت •

قیمت •

امکان برگشت از قیمت •

عملیات مربوط به انبارگردانی  •
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  صورت اتوماتیک ویا دستی جهت عملیات انبار

  اساس فیلترها متفاوت موجودي انبارها بر

  هاهاي سنجش براي نوع کاال و اختصاص آن به تمامی مدل

  ها، کاالهاي خاص،ي انبارهاي متنوع شامل انبار خاص یا کلیه

  ...اند، شرط موجودي اولیه و 

  و امکان استفاده از آنها در زمان صدور فاکتور
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  امکان تعیین چرخه کامل گردش کاال در انبار

صورت اتوماتیک ویا دستی جهت عملیات انبار صدور سند حسابداري به

موجودي انبارها بر. کاردکس بر اساس فیلترها متنوع امکان تهیه گزارشات

  )در سه سطح (تعریف سلسله مراتبی کاالها 

  امکان تغییر کد کاال

هاي سنجش براي نوع کاال و اختصاص آن به تمامی مدلامکان تعیین واحد

  هاها و حوالهامکان تأیید رسید

  امکان ثبت سریع سفارش

 هاها و حوالهمحدود کردن کاربران بر اساس انواع رسید

  
هاي متنوع شامل انبار خاص یا کلیهتهیه گزارشات موجودي انبار بر اساس فیلتر

اند، شرط موجودي اولیه و شرط راکد بودن، کاالهایی که به نقطه سفارش رسیده

  امکان جستجوي رسید، حواله و سفارش

  کاردکس کاالها بر اساس فیلترهاي متنوع

  گردش کاالهاچاپ 

  :و 89وش  دی;:?م اA9ار 
  هاي تبدیل واحدهاي مختلفتعریف واحد سنجش و نرخ

  سطح گروه، نوع و مدل بندي کاال در سهدسته

  تعیین چهار قیمت فروش و دو قیمت خرید براي هر کاال

  ايصورت عددي و رشتهتعریف کدینگ کاال به

و امکان استفاده از آنها در زمان صدور فاکتور امکان اختصاص واحد به تعداد نامحدود به کاال

  هاي تجاري بندي طرف حسابتعریف و دسته

  

امکان تعیین چرخه کامل گردش کاال در انبار •

صدور سند حسابداري به •

امکان تهیه گزارشات •

تعریف سلسله مراتبی کاالها  •

امکان تغییر کد کاال •

امکان تعیین واحد •

امکان تأیید رسید •

امکان ثبت سریع سفارش •

محدود کردن کاربران بر اساس انواع رسید •

  OPارشات
تهیه گزارشات موجودي انبار بر اساس فیلتر •

شرط راکد بودن، کاالهایی که به نقطه سفارش رسیده •

امکان جستجوي رسید، حواله و سفارش •

کاردکس کاالها بر اساس فیلترهاي متنوع •

چاپ  •

?م اA9ار 
تعریف واحد سنجش و نرخ •

دسته •

تعیین چهار قیمت فروش و دو قیمت خرید براي هر کاال •

تعریف کدینگ کاال به •

امکان اختصاص واحد به تعداد نامحدود به کاال •

تعریف و دسته •
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هاي غیرشخصی و مبلغ هر فقره چک براي 

  حساب و کنترل سقف اعتباري در هنگام عملیات خرید و فروش

  ر فروش جهت هر طرف حساب

  امکان تعیین تخفیف بصورت نقدي یا درصدي در سطح اقالم فاکتور فروش

ثبت پیش فاکتور، سفارش، ثبت فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خرید و فاکتور برگشت از 

  سازي گردش کار مورد نظر در سیستم

  ارتباط کامل با سیستم چک و بانک و امکان ثبت چک درزمان صدور فاکتورها

  جمعی و اعمال جریمه دیرکرد

  تعریف موقعیت فروش، نوع خدمات و همچنین کدینگ حمل و نقل

  ها و یا هر طرف حساب به تعداد دلخواه

 هاامکان تغییر قیمت کاالها در مقاطع مختلف و مشاهده سابقه تغییر قیمت

  ها با امکان استفاده از فیلترهاي مختلف

  ...هاي مختلف فروش و برگشت از فروش به تفکیک تاریخ، کاال، خریدار و 

  ...برگشت از خرید به تفکیک تاریخ، کاال، فروشنده و 

...  
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هاي غیرشخصی و مبلغ هر فقره چک براي  هاي شخصی و چک  تعیین سقف جهت اعتبار نسیه، چک

حساب و کنترل سقف اعتباري در هنگام عملیات خرید و فروش طرف

ر فروش جهت هر طرف حسابامکان اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتو

امکان تعیین تخفیف بصورت نقدي یا درصدي در سطح اقالم فاکتور فروش

ثبت پیش فاکتور، سفارش، ثبت فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خرید و فاکتور برگشت از 

  فروش

سازي گردش کار مورد نظر در سیستم انعطاف پذیري باال جهت پیاده

  سیستم خرید و فروش با سیستم انبارارتباط کامل 

ارتباط کامل با سیستم چک و بانک و امکان ثبت چک درزمان صدور فاکتورها

  امکان تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به فاکتورها

جمعی و اعمال جریمه دیرکردامکان تسویه فاکتورها بطور دسته

تعریف موقعیت فروش، نوع خدمات و همچنین کدینگ حمل و نقل

  تعریف شهر، منطقه

ها و یا هر طرف حساب به تعداد دلخواهامکان تعریف فرمول محاسبه قیمت براي دسته از طرف حساب

  هاي متفاوت  امکان تعریف عوامل فروش با پورسانت

امکان تغییر قیمت کاالها در مقاطع مختلف و مشاهده سابقه تغییر قیمت

  
ها با امکان استفاده از فیلترهاي مختلف وش و برگشتیهاي متنوع از خرید و فرگزارش

  صورت نموداريهاي خرید و فروش بهگزارش

هاي مختلف فروش و برگشت از فروش به تفکیک تاریخ، کاال، خریدار و گزارش

برگشت از خرید به تفکیک تاریخ، کاال، فروشنده و  هاي مختلف خرید وگزارش

  فصلی خرید و فروش داراییهاي امکان تهیه گزارش

...امکان تهیه گزارش از مشتریان بر اساس شهر،مبلغ، وضعیت و 

 گزارش سود فروش

  

تعیین سقف جهت اعتبار نسیه، چک •

طرف

امکان اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتو •

امکان تعیین تخفیف بصورت نقدي یا درصدي در سطح اقالم فاکتور فروش •

ثبت پیش فاکتور، سفارش، ثبت فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خرید و فاکتور برگشت از  •

فروش

انعطاف پذیري باال جهت پیاده •

ارتباط کامل  •

ارتباط کامل با سیستم چک و بانک و امکان ثبت چک درزمان صدور فاکتورها •

امکان تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به فاکتورها •

امکان تسویه فاکتورها بطور دسته •

تعریف موقعیت فروش، نوع خدمات و همچنین کدینگ حمل و نقل •

تعریف شهر، منطقه •

امکان تعریف فرمول محاسبه قیمت براي دسته از طرف حساب •

امکان تعریف عوامل فروش با پورسانت •

امکان تغییر قیمت کاالها در مقاطع مختلف و مشاهده سابقه تغییر قیمت •

  OPارشات
گزارش •

گزارش •

گزارش •

گزارش •

امکان تهیه گزارش •

امکان تهیه گزارش از مشتریان بر اساس شهر،مبلغ، وضعیت و  •

گزارش سود فروش •
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