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صندوق مکانیزه توضیحاتعنوان منوامکانات
فروش

نسخه فروشگاهی 
نسخه بازرگانیپیشرفته

می
مو

ع

پیشخوان

  با امکان مشاهده فروش ماه جاری ، تعداد مشتریان و کاالهای انبار، موجودی 
oooصندوق، تنخواه و بانکها با امکان انتخاب و مشاهده هر کدام 

گزارشات سفارشات اخیر با امکان مشاهده فاکتور های مانده، تسویه شده، 
oooاعتباری و غیره...

oooگزارش آخرین عملیات انجام شده،  اخرین مشتریان

ooعملکرد روزانه  و ماهانه کاربران

ooامکان ارتباط تیکتینگ)چت آنالین( بین کاربران سیستمنوار باال

ویژه

oooاتصال از هر نقطه ای به نرم افزار با امکان دسترسی به اینترنت

ستفاده از نرم افزار در تمامی سیستم ها الکترونیکی از جمله موبایل، تبلت، لب 
oooتاب، pc و غیره...

oooامکان استفاده از هر سیستم عامل مثل ios و ویندوز 8 و غیره 

oooبدون نیاز به نصب  و صرف حتی 1 گیگ حافظه سخت افزاری

oooورودی اطالعات از نرم افزار های دیگر به هما

text/word/pdf/csv/ امکان دریافت و چاپ انواع خروجی ها با فرمتهای
 excelooo

oooچیدمان اطالعات در همه لیست ها به شکل صعودی و نزولی

oooامکان جستجو بر اساس سه حرف اول کلمات

oooامکان مشاهده تمامی ارسال ها و دریافت پیام های سیستم

امنیتی

ooامکان تعریف سطح دسترسی با عناوین شغلی متفاوت

امکان ست کردن ip اینترنت خاص که محدودیت استفاده سیستمی را ایجاد 
oooمی کند

oooذخیره اطالعات در سرورهای مورد تایید مخابرات 

بک آپ گیری چند باره در یک روز و در صورت بروز هر مشکل امکان 
oooبازگشت اطالعات حداکثر چند ساعت قبل

oooتنظیمات

oooالگ سیستم

صندوق مکانیزه توضیحاتعنوان منوامکانات
فروش

نسخه فروشگاهی 
نسخه بازرگانیپیشرفته

ری
 دا

نه
ـزا

ــــ
خ

بانک
امکان تعریف حساب های بانکی و مرور حسابها با امکان ویراش،چاپ و انواع 

oooخروجی

oooثبت واریزی و برداشتی به بانک ها با تنظیم سند در سیستم حسابداری

چک

مدیریت و عملیات چک و آالرم سررسید در نرم افزار و با ارسال پیامک برای 
oooمدیر سیستم

گزارش چک ها صادرشده و دریافت شده بر اساس سررسید، مبلغ و نام 
oooمشتری با امکان ویراش،چاپ و انواع خروجی

دریافت و پرداخت چک، امکان خرج کردن چک بابت )فاکتور. طرف حساب 
ooo.اقساط( اعالم وصولی و  واگذاری به بانک

تنخواه

ooامکان تعریف تنخواه واختصاص به کابران و اعالم حداقل موجودی

ooثبت هزینه و شارژ تنخواه با تنظیم سند در سیستم حسابداری

ooمرور و ویرایش لیست تنخواه ها با امکان ویراش،چاپ و انواع خروجی

صندوق
oooثبت برداشتی و واریزی به صندوق با تنظیم سند در سیستم حسابداری

تعریف و تنظیمات صندوق و مرور وروردی و خروجی ها با امکان ویرایش، چاپ 
oooو انواع خروجی

oooامکان تعریف صندوق بانک  تنخواه پیش فرض برای استفاده مداوم از آنویژه

می
 سی
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مفت

 یا 
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صندوق مکانیزه توضیحاتعنوان منوامکانات
فروش

نسخه فروشگاهی 
نسخه بازرگانیپیشرفته

ری
دا

ـاب
ــــ

ســـ
ح

oooامکان تعریف حساب های کل و معین به تعداد سطوح نامحدود

oooحسابداری منطبق بر قوانین حسابداری و اداره مالیات و داراریی

oooثبت سند به صورت  اتوماتیک

نمودار درختی سرفصل های حسابها برای آگاهی از زیرمجموعه های هر 
oooسرفصل

امکان مرور تمامی حسابها گروه، کل و معین با امکان ویرایش، چاپ و انواع 
oooخروجی

oooثبت اسناد دستی و مرور و ویرایش با امکان چاپ و انواع خروجی از اسناد مالی

گزارش معین اشخاص بر اساس رده بندی، نوع کاربر و مالی با امکان ویرایش، 
oooچاپ و انواع خروجی

oooدریافت و پرداخت نقد، چک و غیره ..  با تنظیم سند در سیستم حسابداری

oooمرور اسناد دریافتی و پرداختی و امکان ویرایش، چاپ و انواع خروجی

ثبت فاکتور فروش و خرید با امکان ثبت دقیق تسویه حساب و تنظیم اسناد 
oooمرتبط در سیستم حسابداری

امکان برگشت فاکتورهای خرید و فروش با تنظیم عملیات معکوس در سیستم 
oooحسابداری

oooامکان ثبت فاکتور های رسمی

مرور فاکتور ه بر اساس نوع فاکتو، وضعیت فاکتوربا امکان ویرایش، چاپ و 
oooانواع خروجی

 مرور فاکتور ه بر اساس کارشناس فروش با امکان ویرایش، چاپ و انواع 
ooخروجی

oتعریف سطوح حسابداری)سطح چهارم(

oتعریف سطوح حسابداری)سطح پنجم و ششم(

ooتراز آزمایشی گروه، کل و معین با امکان ویرایش، چاپ و انواع خروجی
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نسخه فروشگاهی 
نسخه بازرگانیپیشرفته

ری
ردا

نبا
ooامکان ثبت دستی ورودی کاال با امکان شناسایی بارکدا

گزارش کاردکس کاال بر اساس شماره فاکتور / نام کاال / محدوده تاریخی و 
نوع فاکتور)فروش / خرید / برگشت از فروش( با امکان ویرایش، چاپ و انواع 

خروجی
ooo

 oگزارش لیست ورود و خروج کاال ها بر اساس تاریخ و عنوان فرم ورود

ooامکان تعریف نقطه سفارش و نقطه حداقل برای موجودی کاالویژه

می
 سی

ول
مفت

 یا 
رازه

 شی
ت،

وخ
ل د

مح



صندوق مکانیزه توضیحاتعنوان منوامکانات
فروش

نسخه فروشگاهی 
نسخه باز رگانیپیشرفته

ـی
ـان

رگـ
ـاز

بـــ

کاال 
وخدمات

oooامکان تعریف کاال و خدمات 

ooامکان تعریف انبار های متفاوت برای کاال ها

oooامکان تعریف نامحدود رده بندی کاال 

ooگزارش گیری از کاال ها با تفکیک انبار و امکان ویرایش، چاپ و انواع خروجی

امکان تعریف خدمات یا کاال با موجودی نامحدود و رزرو کاال برای فروش 
oooآینده

oooتعریف بارکد برای یه دسته کاال و برای هر واحد کاال

امکان تعریف ضمیمه برای کاالها مانند آپلود فایل هایی مانند گارنتی / فرم / 
ooبارنامه /پرفورما

ooامکان آپلود تمامی فایل ها اعم از ویدئو و صوتی و یا دیگر فایل ها 

لیست قیمت
oooامکان تعریف لیست قیمت

ooامکان بارگذاری آلبوم عکس برای هر کاال

 طرف
حساب ها

امکان تعریف اشخاص مرتبط با سیستم با تفکیک حقیقی و حقوقی و تعیین نقش 
oooفروشندگی، خریداری

مرور اشخص مرتبط با سیستم با تفکیک رده بندی و امکان ویرایش، چاپ و 
oooانواع خروجی

فاکتور

امکان ثبت فاکتور های خرید، فروش، برگشت از فروش و خرید و فاکتور های 
oooرسمی

oooثبت ساده و سریع فاکتوربا نام کاال و بارکد

امکان تعریف کاالی همراه با قیمت و یا بدون قیمت برای ثبت در فاکتور به 
ooهمراه کاالی اصلی 

oooپیگیری تا وصول اتوماتیک فاکتورها با امکان تنظیم تعداد روز ارسالی تا تسویه

oooتعریف کاال با امکان فقط یکبار فاکتور زدن برای کاال های منحصر به فرد 

ارسال پیش فاکتور از طریق ایمیل و sms به همراه لینک درگاه بانکی برای 
oooتسویه فاکتور

گزارش گیری از فاکتورها بر اساس وضعیت فاکتور و امکان ویرایش، چاپ و 
oooانواع خروجی

امکان ثبت فاکتور رسمی برای محاسبات مالیات ارزش افزوده وگزارشات 
oooفصلی

ooبخش« فاکتور های من« برای مشاهده فاکتور فقط برای هر کاربر خاص

پروژه 
بازرگانی

oامکان تعریف پروژه بازرگانی

امکان تعریف پروژه با ثبت هزینه های مربوط به آن با امکان تعریف مرکز 
oهزینه ها برای آن پروژه

ویژه

oooامکان تعریف مقیاس های مختلف به شکل مقیاس اصلی و مقیاس فرعی

تعریف کاال بصورت آبونمان برای کاال هایی که به صورت دوره ای  فروخته می 
oooشود با ارسال فاکتور با امکان تنظیم زمان

oooامکان ایجاد فروش اعتباری

oooامکان تعریف میزان تخفیفات و مالیات برای کاربران

ایجاد امکان تاییدیه نهایی فاکتورهایی که توسط کارشناسان صادر شده قبل از 
ooارسال برای مشتری توسط مدیر 

گزارش

گزارشات کاال بر اساس نام کاال و رده بندی و فیلترهای)محاسبه و عدم محاسبه 
oooدر گزارشات فصلی/خرید و فروش رسمی و غیر رسمی(

گزارش گیری از فاکتور های فروش بر اساس وضعیت )تحت ویرایش/ 
پرداخت نشده/مانده دار/تسویه شده( شخصی که فاکتور را صادر کرده و نوع 

فاکتور)خرید/فروش/برگشت از فروش و خرید(، محدوده تاریخی و نام مشتری 
ها

ooo

پورسانت
oاختصاص و یا عدم اختصاص پورسانت برای هر کاال و خدمات 

oامکان تعریف جداول پورسانت
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صندوق مکانیزه توضیحاتعنوان منوامکانات
فروش

نسخه فروشگاهی 
نسخه باز رگانیپیشرفته

ان
بر

ـار
کــ

ی/
نل

ــــ
رسـ

پ

امکان تعریف کاربر جدید به همراه دسترسی های متفاوت برای کاربر و امکان 
ooتغییرات ابتدایی

امکان تعریف سطح دسترسی ها بر اساس عنوان شغلی یعنی هر کاربر می تواند 
ooنرم افزار خاص خود را داشته باشد

تعریف پروفایل شخصی برای هر کاربر با امکان نمایش فروش ها / الگین ها و 
ooفاکتور ها و گزارش فروششان

تعریف پروفایل مجموعه با امکان مشاهده کار کارشناسان و لیست کاال ها و 
ooخدمات و تنظیمات مجموعه

ooامکان تعریف ضرایب صف تبلیغات و پورسانت برای کارکنان یا کاربران

مشاهده و گزارش پیامهای ارسالی و دریافتی بر اساس تاریخ ، شماره تماس و 
oooمطلب پیام با امکان چاپ و انواع خروجی

مشاهده و گزارش ایمیل های ارسالی و گزارش خوانده شدن ایمیل با امکان 
oooچاپ و انواع خروجی

ooامکان تخصیص هر طرف حساب فقط به یک کارشناس

صندوق مکانیزه توضیحاتعنوان منوامکانات
فروش

نسخه فروشگاهی 
نسخه باز رگانیپیشرفته

ت
شا

زار
ــــ

گـ

ooگزارشات فروش به تفکیک کارشناسان فروش با امکان چاپ و انواع خروجی

oooگزارشات کاالها بر اساس فروش و رده بندی

oooگزارشات مالیات بر ارزش افزوده با امکان چاپ و انواع خروجی

oooتنظیمات مالیاتی و گزارشات فصلی

گزارش گیری از فاکتور های فروش بر اساس وضعیت )تحت ویرایش،پرداخت 
نشده، مانده دار، تسویه شده( شخصی که فاکتور را صادر کرده و نوع 

فاکتور)خرید، فروش/، برگشت از فروش و خرید(، محدوده تاریخی و نام 
مشتری ها

ooo

گزارش اسناد حسابداری با امکان جستجو بر اساس دوره تاریخی /شماره سند/
oooعنوان سند و اسناد)بدهکار/بستانکار/مانده دار(

گزارش معین اشخص با امکان گزارش گیری بر اساس نام / رده بندی طرف 
حساب/مانده حساب و گردش کل / بدهکاران.بستانکاران  مانده حساب 

داران. تسویه حسابها
ooo

گزارش دریافتها و پر داختها بر اساس شماره فاکتور/ محدوده تاریخی/ 
oooپرداخت آنالین و دستی/اسناد دریافتنی و پرداختی

ooگزارش ترازنامه و ترازنامه آزمایشی بر اساس حساب های کل و معین

گزارشات کاال بر اساس نام کاال و رده بندی و فیلترهای)محاسبه و عدم محاسبه 
oooدر گزارشات فصلی/خرید و فروش رسمی و غیر رسمی(

گزارش چک ها بر اساس )صادر شده، دریافت شده()سررسید، مبلغ(محدوده 
oooتاریخی و نام مشتری

oooگزارش بانک ها و صنوق بر اساس) نام، تاریخ (

ooگزارش تنخواه بر اساس) نام، تاریخ (
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نسخه فروشگاهی 
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sms پنـــــــلoo

CSM مــــاژول
امکان ارتباط تیکتینگ)چت آنالین( بین تمامی کاربران و طرف حساب ها

oo امکان طرف حساب امکان مشاهده لیست قیمت و ثبت فاکتور  

طرف حساب امکان مشاهده مانده حساب معین خود و چک ها و اقساط 

مــــــــــاژول 
پرداخــــــــت 
آنــــــــــالین

امکان بازدید تراکنش پرداخت های آنالین

oo
امکان ارسال هر فاکتور به همراه لینک پرداخت آنالین 

ارسال پیامک در زمان پرداخت آنالین به کاربران مربوطه و طرف حساب

امکان پرداخت آنالین از درگاه بانک

مــــــاژول 
بازرگانــی 
پیشــرفته

کاالی 
زماندار 
)اجاره ای(

امکان تعریف و فروش کاالی زماندار

با قابلیت شروع محاسبه زمان از زمان صدور فاکتور /تسویه فاکتور/اعالم دستی

اعالم اتمام زمان کاال با استفاده از پیامک

مـــــــــاژول 
مــــــدیریت  

ــــاط اقســــــ

امکان فروش اقساطی با امکان زمانبندی اتوماتیک اقساط 

پیامک یادآوری ها اقساط به طرف حساب

صندوق مکانیزه توضیحاتعنوان منوامکانات
فروش

نسخه فروشگاهی 
نسخه باز رگانیپیشرفته

قابلیت اتصال 
به سـخت افزار 
و نرم افــــــزار

oooقابلیت استفاده از دستگاه بارکد خوان

oooماژول ارسال پیامک با متن های دلخواه برای مشتریان در جهت آگاه سازی 

oooاطالع رسانی سیستم از طریق ایمیل

oooاتصال به پرینتر
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