نرم افزار فروشگاهی آریـانـا
نرم افزار آریانا برای مدیریت فروشگاهی بزرگ و کوچک و کنترل فروشگاههای زنجیره به روش کامال مکانیزه

نرم افزار فروشگاهی
آریــانا

امکان پذیر می باشد.

نسخه های مختلف این نرم افزار شامل :
 مواد غذایی
 فروشگاه های قطعات و لوازم مصرفی
 کتاب فروش ها
 سنگ بری ها
 شیشه بری
 نجاری و الوار فروشی

* امکانات برنامه :
 ورود اسناد روزانه(دوبل) بصورت اتوماتیک و دستی
 صدور فاکتورهای خرید و فروش و برگشتی
 امکان طراحی و چاپ بارکد بصورت دلخواه
 امکان استفاده از بارکد خوان
 امکان تعریف سقف اعتبار برای مشتریان
 امکان ورود موجودی اول دوره کاال در سیستم
 انواع قیمت دهی اتوماتیک بصورت دلخواه مشتری
 صدور فاکتورهای خدماتی
 امکان تخفیف کلی در فاکتور ها
 ثبت هزینه های جاری و اداری
 امکان تخفیف درصدی به ازای هر قلم کاال
 سفارش خرید و فروش کاال
 امکان تخفیف اتوماتیک به ازای مبلغ کلی فاکتور
 امکان تهیه پیش فاکتور
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 امکان تعریف بازاریابها در سیستم و اختصاص در صد متفاوت و محاسبه خودکار سهم به
ازای هر کاال

نرم افزار فروشگاهی
آریــانا

 امکان تعریف انواع دسته چک ها و مدیریت اسناد
 امکان تهیه دیسکت های مختلف جهت در جریان وصول قراردادن اسناد دریافتی برای
بانکهای عامل
 ثبت کلیه اعمال دریافت و پرداخت به سه صورت نقد  ،چک و حواله
 امکان اضافه کردن نامحدود انبار در سیستم و تعریف نامحدود سالن در هر انبار
 ثبت اعمال برگشتی  ،درجریان وصول  ،پاس  ،خرج و یا برگرداندن اسناد
 ثبت خروجی و اطالعات راننده – شماره ماشین -بارنامه و  ...بنا بر فاکتور فروش صادر
شده
 انجام کلیه عملیات بین بانکی
 محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل
 ارسال اطالعات به نرم افزارهایFAX,SMS,BT
 محیطی کامال فارسی  ،کارای آسان  ،گرافیک باال دفترچه تلفن
 اجرای برنامه در انواع محیط های ویندوز
 کنترل چکهای دریافتی و پرداختی
 تغییر اطالعات پایه (اولیه برنامه)
 راس گیری اسناد دریافتی
 امکان تعریف انواع کاربران با دسترسی های متفاوت
 دارای راهنمای کامل از تمامی قسمت های برنامه
 آموزش و نصب رایگان
 سه ماه پشتیبانی
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دیگر امـکانات نــرم افزار
 کدینگ سه سطحی و در صورت نیاز ارتقا به چهار سطح

نرم افزار فروشگاهی
آریــانا

 امکان صدور اسناد موقت توسط کاربران و قطعی کردن آن توسط مدیر سیستم
 امکان جستجو در شرح  ،مبلغ و یا حساب خاص در سند حسابداری
 امکان تعریف نوع صدور سند حسابداری
 امکان تعریف طول کدینگ حسابداری
 امکان تلفیق و مرتب سازی سناد
 تعیین مشخصات تراز نامه جهت تهیه ترازنامه دلخواه
 تهیه کلیه گزارشات دفاتر و ترازهای مالی به همراه نمودارهای آماری
 ثبت اعمال پرداخت  ،پاس و یا برگشت اسناد
 صدور فاکتورهای خدماتی
 ثبت ورود به انبار بنا بر فاکتور خرید و یا سفارش خرید در سیستم
 امکان طراحی سه نوع چاپ متفاوت برای یک فاکتور
 محاسبه مرخصی استحقاقی رفته شده و باقیمانده  -ثبت اضافه کاری -مرخصی – ماموریت -
تسهیالت بانکی
 دارا بودن دو نوع روکش سند به همراه طراحی چاپ بصورت دلخواه
 امکان پرداخت مساعده به پرسنل  -صدور فیش حقوقی کارکنان
 محاسبه فاکتورهای مختلف مشاغل اعم از:
 شیشه بری – سنگ بری – فرش و غیره...
 امکان تعریف انبار های پرت  ،اشانتیون و یا داغی
 پایگاه داده ها  : Microsoft SQL Server 2000به باال
 تهیه کلیه گزاشات مورد نظر از تمامی اطالعات با محیطی ساده
 واسط کاربریBorland Delphi
 سیستم چاپFastReport
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