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 ورز های نرم افزار سامقابلیت

توان تمامی فعالیت هایی که باشد به این معنا که مینرم افزار سام ورز یک نرم افزار اتوماسیون فروشگاهی می 

و به   افزار ساماندهی نمودگیرد، اعم از مالی و خدماتی را با استفاده از این نرمدر اداره یک فروشگاه صورت می

 های کاربردی این نرم افزار به شرح زیر می باشد: . برخی از قابلیتآنها سرعت و دقت بیشتری داد

 مالی و حسابداری 

 گیری تفکیکی از آنها  خرید و فروش و مدیریت وگزارش ثبت و صدور پیش فاکتور و فاکتورهای •

به تفکیک    سود فروش  و تعیین   ماه و سال   گزارش گیری از وضعیت فروش به تفکیک ساعت، روز، •

 فاکتور

 های خرید و فروش قیمت و میانگین موزون با آخرینروش گزارش وضعیت موجودی ریالی بر اساس   •

 ها های تجمیعی و تفکیکی هزینهگزارش •

 اخطار وضعیت آنها امکان ها وسایر اوراق مالی مانند سفته وتعریف و مدیریت چک •

 ها در سال مالی ترازنامه، صورت سود و زیان و دریافت و پرداختهای مالی اعم از گزارشات صورت •

 و مدیریت اسناد حسابداریانتقاالت آنها و و نقل ها گزارش گردش مالی حساب •

 صورت تفکیکی و تجمیعی به  گزارشات مربوط به فاکتورهای مرجوعی   •

 ها و تعریف منابع خرید و ثبت برگشت از خریدمدیریت خرید  •

 برای محاسبه پورسانت مختلف  و فروشندگان هاتفکیک صندوق گزارشات مالی به •

 )مشتریان و منابع خرید(  هاگزارش عملکرد طرف حساب •

 ستونه   4و تراز آزمایشی  بستانکار- گزارش صورت وضعیت بدهکار •

 انبار کاالها و  

 آنها بندیگروهو بصورت نامحدود تعریف کاالها  •

 و مدیریت اسناد انبارها تعریف انبارهای مختلف  •

 تاریخ و بصورت تجمیعی  کاالها به تفکیک انبار،گزارش موجودی •

 سفارشات از انبار  ها و رسیدهای انبار وحواله  و ثبت مدیریت •

 ها در انبار مدیریت خرید و فروش •

 و گزارش کاردکس ریالی  گزارش کاردکس کاال •

 بر اساس گروه بندی  تخفیف گروهی روی کاالهاامکان  کاالها وامکان تغییرات گروهی روی  •

 بندی کاالهاگزارشات متعدد بر اساس گروهبندی کاال و مدیریت گروه •

 و گزارشات فروش هر شیفت های کاریامکان تعریف شیفت •
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 انواع اسناد در سیستمامکان ورود و خروج اطالعات کاالها از  •

 انبارگردانی و اقالم بدون گردش  مغایرت گزارشاتامکان انبارگردانی و  •

 گزارش تفکیکی از کاالهای چند قیمتی امکان تعریف چند قیمت برای کاال و  •

 مشتریان 

 بندی آنهاو گروه تعریف مشتریان •

 های مختلف گزارش وضعیت مشتریان به تفکیک مولفه •

 و گزارش سوابق آنها  شدهگزارش فروش به مشتریان به صورت تفکیک   •

 های انجام شده گزارشات مشتریان بر اساس گروه بندی •

 گزارشات فروش اعتباری به مشتریان  •

 ورود لیست و اطالعات مشتریان از منابع دیگر •

 سایر امکانات 

 همزمان در سیستم  امکان استفاده از چندین چاپگر •

 مخصوص با پرینتر بارکد چاپ بارکد بر روی لیبل •

 ساخت پشتیبان از بانک اطالعاتی  •

 بازسازی اطالعات  •

 ماشین حساب  •

 در سال مالی  چیامکان سوی •

ها افزوده  باشد که کماکان به تعداد این قابلیتهای نرم افزار سام ورز میهای ذکر شده بخشی از قابلیتقابلیت

 گردد. ایگان به مشتریان ارائه میهای نرم افزار به صورت رشود و بسیاری از آپدیتمی

از کاالهای تعریف   همچنین در راستای تسهیل کار مشتریان سام سیروان بانک اطالعاتی بسیار قدرتمندی 

شود.  افزار و در صورت تمایل مشتری وارد نرم افزار میها ایجاد کرده و در ابتدای نصب نرمشده در سوپرمارکت

شود و نیازی  ها فروخته میپرمارکتباشد که در سوهزار قلم کاالی مرسوم می  30این بانک شامل قریب به  

تواند داخل نرم افزار  مینیست که مشتری یک به یک اطالعات کاالها را تعریف کند و فقط در صورت نیاز  

 اطالعات قیمت را بروزرسانی نماید. 
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 ورزهای افزوده نرم افزار سام قابلیت

دیگری    ویژه  هایباشد، اما نرم افزار شامل قابلیتافزار موجود مینرمشد در  هایی که تا اینجا توضیح دادهقابلیت

  از هریک ازآنها بهره ببرد.   لغی که درجدول پیوست مشخص شده اتواند با پرداخت مبنیز هست که مشتری می

 باشد: ها به شرح زیر میاین قابلیت

 پنل پیامکی متصل به نرم افزار  ❖

این ماژول   از  ارسال    یهایتواند برحسب نیاز خود پیامکصاحب فروشگاه میبا بهره گیری  برای مشتریانش 

بندی مشتریان، منطقه، رده سنی و  ، دستهبر اساس لیست مشتریان تعریف شدهتواند ها میاین پیامکنماید. 

ب  ها مانند تولد مشتری یا هر رویدادی که صاحتوان بر اساس رویدادیا جنسیت مشتری باشد. همچنین می

ارسال    ایبه صورت خودکار و دوره  ها را شخصی سازی کرد وفروشگاه بخواهد و نیاز داشته باشد این پیامک

 نمود. 

 ماژول کالر آیدی  ❖

در    ثبت شده باشد،در نرم افزار بر اساس این قابلیت هرگاه شخصی با فروشگاه تماس بگیرد و اطالعاتش قبال 

تواند شامل نوع  این اطالعات می  شود. ظاهر می  تور فروشفرم فاکلحظه تماس اطالعات کامل شخص روی  

توان از همان و سوابق خرید آن مشتری باشد و اگر مشتری قصد خرید داشته باشد میرنگ بندی  مشتری،  

 بخش صدور فاکتور برای مشتری شد. پنجره وارد 

 ماژول کارت هدیه  ❖

  و به صورت مبلغی و   تخفیف برای مشتریانش درنظر بگیردهای هدیه و  کارتتواند  می  فروشگاهاین قابلیت    با

، در این صورت وقتی مشتری وارد فروشگاه  این تخفیفات را اعمال نماید های مخصوصی کارتیا درصدی روی

کند و در گزارشات مالی نیز این  شود و خریدی انجام دهد با استفاده از کارت خود از تخفیفات استفاده می

 . شوند لحاظ میتفکیک شده تخفیفات به صورت  

و با   استفاده نمودیا مراکز طرف قرارداد برای اعطای بن به کارکنان فروشگاه توان ها میهمچنین از این کارت

 تعریف مبالغ بن یا تخفیف درصدی برای کارکنان از این قابلیت بهره برد. 

 انتقال اطالعات مرکز وشعب ❖

بر اساس آن یک مرکز    کاربردی باشد.هایی که شعب متعددی دارند بسیار  تواند برای فروشگاهاین ویژگی می

گرفته می نظر  ودر  فروش  و  از خرید  اعم  کنند،  وارد  از شعب  اطالعاتی که هریک  تمامی  و  تغییرات    شود 

همچنین اگر مرکز قیمت کاال یا خدمتی را تغییر دهد یا طرح ویژه   موجودی در مرکز نیز قابل مشاهده است.

گزارشات    توانند از طریق نرم افزارشعب نیز می  گردد.می  ای در نظر داشته باشد، تغییرات روی تمام شعب اعمال
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  در واقع این ماژول برای هماهنگی امور مرتبط با کسب و   .فروش و وضعیت خود را برای مرکز ارسال نمایند

 . نمایدسازی میو اطالعات بین آنها را همسانی است بین شعب و مرکز بسیارکاربردکار 

 ماژول وب سرویس  ❖

سایت باشد و مالک فروشگاه بخواهد اطالعات موجودی کاال و فروش بین سایت و نرم  فروشگاه دارای وب اگر  

شخص کاالیی را از سایت بفروشد بالفاصله  بطور مثال اگر    تواند از این ویژگی استفاده کند. افزار منتقل شود می

صادره را    تواند پیش فاکتورشگاه میشود و همچنین صندوق دار فرواز موجودی کاال داخل نرم افزار کم می

 نماید.   تبدیل به فاکتور فروش

گیری از  تواند برای اتصال به هر نرم افزار یا وب سایت دیگر نیز استفاده شود و با بهرههمچنین این ویژگی می 

 از اپلیکیشن اندرویدی نرم افزار نیز استفاده نمود. توان آن می

 ماژول هندهلد  ❖

باشد  ها توسط گارسون بسیار کاربردی میدر رستوران  سفارشاین ویژگی برای مواردی مانند انبارگردانی و ثبت  

ها را تغییر  اپراتور در هرمکانی می تواند اطالعات مربوط به موجودی  ،به این ترتیب که با استفاده از هندهلد 

 نماید. ر نرم افزار صادر  و پیش فاکتور د  ثبتها را داده یا مثال سر میز غذا سفارش

 ماژول نمایشگر دوم  ❖

این ماژول  هایی که صندوق فروشگاهی دارند قابل استفاده میفروشگاه این ویژگی برای   از  باشد. با استفاده 

شود را شخصی  تواند هر آنچه که روی نمایشگر سمت مشتری صندوق فروشگاهی نمایش داده میمیفروشگاه  

تواند اقالم فاکتور را به مشتری نشان  میگر مشتری نشان دهد، به عنوان مثال نموده و در سمت نمایشسازی 

 دهد یا روی نمایشگر تبلیغات محصوالت مختلفی را قرار دهد. 

 

افزار را شامل  باشند و سختافزار میهای داخل نرمها و ویژگیتمامی موارد گفته شده شامل قابلیت ➢

تواند سخت افزارهای مربوط به هریک ازآنها را نیز از سام سیروان خریداری  میشوند، البته مشتری  نمی

 باشد. های آنها نیز در پیوست موجود مینماید که جدول مربوط به قیمت

 


