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  كدينگ پيش فرض بازرگانی

كار ت خوان     دريافت و پرداخت از طريق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه 
كلر بانک     چاپ چک و 

   تهيه ی مغايرت بانكی خودكار برای هر حساب
   تهيه گزارش آخرين وضعيت چک های دريافتنی و پرداختنی

    اطال ع رسانی ماند ه حساب مشتريان از طريق پيامک، در دور ه های زمانی مشخص
   انجام عمليات پرحجم پايان سال مالی به شكل خودكار و ساده
گزار ش های روزانه و تجميعی برای ثبت دفاتر قانونی    استفاده از 

   تهيه ی فايل خريد و فروش فصلی و ماليات بر ارز ش افزوده مطابق با آخرين فرمت 
       مورد تاييد دارايی

   تهيه ی فايل های قانونی بيمه تامين اجتماعی و ماليات حقوق پرسنل
   تهيه صورت های مالی مانند ترازنامه، سود و زيان و...

ساير امكانات سپيدار:



بسته بازرگاني سپيدار

»بسـته بازرگانـی سـپيدار«، كنتـرل موجـودی انبـار و محاسـبه ی سـود و زيـان كاال را بـرای 
كنتـرل  كاال، می توانيـد  از ميـزان و زمـان سـفارش هـر  گاهـی  آ بـا   شـما سـاده می كنـد؛ 
كاالهـای پرفـروش  گاهـی از  دقيق تـری بـر موجـودی انبـار داشـته باشـيد؛ هم چنيـن بـا آ
كنيـد و  كاالهـای پرسـود را شناسـايی  كاال، می توانيـد  و محاسـبه ی سـود بـه تفكيـک هـر 

ميـزان سـود شـركت را افزايـش دهيـد. 
ايـن بسـته بـا 5 سيسـتم، شـامل حسـابداری، دريافـت و پرداخـت، مشـتريان و فـروش، 
كوچـک و  تامين كننـدگان  و انبـار، حقـوق و دسـتمزد، پاسـخ گوی شـركت های بازرگانـی 

متوسـط اسـت.

چرا بسته بازرگاني سپيدار؟

كثر موجـودی كاالها، كمبود موجـودی و خواب           بـا امـكان ثبـت نقطـه سـفارش و حدا
كاال در انبـار را مديريـت می كنيد.

   با امكان گزارش سود و زيان به تفكيک هر كاال، كاالهای پر سود خود را شناسايی كنيد. 
   با امكان تهيه ی صورت حسـاب طرف مقابل در هر لحظه، ارتباط شـفافی بين خود        

و مشـتريان  ايجاد  می كنيد.
كتور، مديريت حساب          با محاسبه ی خودكار پورسانت فروشنده ها به هنگام صدور فا   

فروشنده هايتان آسان تر می شود.
     با امكان ثبت تمام عمليات مربوط به چک های دريافتی و پرداختی، تمام دريافت ها         

و پرداخت های خود را مديريت  می كنيد.

بسته بازرگاني سپيدار به شما كمك مي كند:

كاالهـا در هـر انبـار را          كاالهـا را بـا ماليـات و عـوارض مربوطـه تعريـف و محـل قرار گيـری    
كنيد. تعييـن 

كنيد. كاال به انبار را ثبت و وجه آن را پرداخت     با ثبت رسيد خريد، ورود 
    سـقف اعتبار برای هر مشـتری و مدل های مختلف محاسـبه پورسـانت فروشـنده ها         

كنيد. را تعيين 
    با ثبت اعالميه  قيمت، قيمت های مختلف فروش هر كاال را مشخص كنيد.

كتور فروش كاالها را ثبت و سند حسابداری آن را صادر كنيد.     به سادگی فا
كاال از انبـار را انجـام دهيـد و وجـه نقـد آن          كتـور فـروش، خـروج خـودكار      پـس از ثبـت فا

كنيد. را دريافـت 


