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بصورت کامًال حرفه ای و دقیق کنترل و گزارش نماید

حرفه ای در کنترل موجودی و گردش کاال
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دارای گواهینامه تایید فنی
شورای عالــی انفورماتیک
و مرکز فنــاوری اطالعات

انباردارى و گردش کاال

گزارشات متنوع ریالى و تعدادى

تعریف نامحدود کاال و انبار

انباردارى
نرم افزار



پشتیبانى
آنالین

همراه شما
با کارشناسان

مجرب استقرار

امکان تعریف نامحدود  انبار و کاال با امکان تخصیص شناسه کاال

امکان تعریف گروه کاال و اختصاص کاال به گروه های تعریف شده به تعداد نامحدود

امکان تعیین حداکثر ، حداقل و نقطه سفارش همراه با گزارشات و هشدار آالرم

امکان صدور سند ورود و خروج و ثبت آمار تعدادی و ریالی با حفظ طبقه بندی

گزارش کاردکس موجودی های تعدادی و ریالی یک یا تمام انبارها

گزارشات انبارگردانی و تعیین میزان کسری و اضافی تعدادی و ریالی بر اساس موجودی تأیید شدۀ مدیران

همخوانی با تمامی دستگاههای بارکدخوان با امکان استفاده در کلیه فرمهای عملیات انبار و چاپ بارکد

گزارشات متنوع از عملیات گردش کاال، به تفکیک کاال و انبار و طرف حساب، در محدوده زمانی دلخواه

امکان عملیات انبارگردانی و مغایرت گیری انبارها بصورت خودکار

انجام عملیات ورود و خروج کاال و انتقاالت بین انبارها 

گزارشگیری بر اساس کاالهای به نقطه سفارش رسیده و ...

امکان جستجوی آسان و استفاده از فیلترهای چند گانه در همه قسمتها و گزارشها

امکان صدور و چاپ برگه ورود کاال (رسید انبار) و خروج کاال (حواله انبار) 

امکان تهیه گزارش کاالهای ضایعاتی ، مرجوعی ، امانی بصورت پیشرفته

Excel امکان ورودی و خروجی اطالعات کاالها و انبارها با فرمت

امکان مغایرت گیری تعدادی و تعدادی ریالی انبارگردانی بصورت اتوماتیک

امکان تهیه گزارشهای ویژه مانند بدست آوردن پرفروش ترین و کم فروش ترین کاالها

(FIFO ، LIFO،میانگین ) امکان انتخاب روش های قیمت گذاری برای انبارها

امکان تعریف و اصالح مشخصات تحویل دهندگان و تحویل گیرندگان کاال

استفاده از محیط مناسب و کلیدهای میانبر جهت کاربری آسان نرم افزار

انباردارى

جهت دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید
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