
استفاده از بارکدخوان و کارتخوان

گزارشهاى متنوع و پیشرفته

صدور سریع فاکتور فروش

نرم افزار خرید و فروش ویژن قادر است به آسانی با ارتباط بین کاالهای 
موجود در انبارها و اطالعات مشتریان ، عملیات خرید و فروش و 

صدور فاکتور و پیش فاکتورها را مدیریت و گزارش کند

ایده آل برای خرید و فروش کاال و خدمات
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خرید و فروش
نرم افزار

دارای گواهینامه تایید فنی
شورای عالــی انفورماتیک
و مرکز فنــاوری اطالعات



امکان صدور انواع فاکتور و پیش فاکتور با سرعت و دقت باال

امکان طراحی فاکتور فروش و پیش فاکتور با فرمتهای دلخواه

امکان کنترل سقف اعتبار مشتری در هنگام صدور فاکتور فروش با هشدار یا آالرم

انجام فروش متناسب با شرایط متفاوت برای گروه های مختلف مشتریان 

اعتبارسنجی مشتریان و امکان پیگیری فاکتورهای وصول نشده 

تهیه فایل خروجی معامالت فصلی و مالیات ارزش افزوده با آخرین فرمت مورد تایید سازمان امور مالیاتی

گزارشات مانده حساب مشتریان در دوره های زمانی مشخص

امکان محاسبه پورسانت و تخفیفات در هنگام صدور فاکتور یا پیش فاکتور

امکان تعریف الگوی تخفیف جهت انواع کاالها و اختصاص آن به هر مشتری

ارتباط دقیق و خودکار با انبار و خروج کاال پس از صدور فاکتور 

صدور اتوماتیک اسناد حسابداری فروش کاال یا خدمات

امکان انتخاب کاال از انبارها و تامین کنندگان دلخواه در هنگام صدور فاکتور

امکان تسویه فاکتورها بطور دسته جمعی و اعمال جریمه دیرکرد

گزارشات ویژه برای کاالهای پرفروش و پرسود با تحلیل آماری

اطالع از نقطه سفارش و کاال های نیازمند سفارش

امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان و کارتخوان در تمام قسمتهای نرم افزار

امکان طراحی گزارشات مورد نظر کاربر با استفاده از گزارش ساز

گزارشات تحلیلی فروش بصورت پیشرفته

 گزارش های متنوع از خرید، فروش، برگشت، امانی و ...  با فیلترهای مختلف

پشتیبانى
آنالین

همراه شما
با کارشناسان

مجرب استقرار

خرید و فروش

جهت دریافت اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Web : www.vpg.ir   Email : info@vpg.ir
تلفن : 52881 - 021




