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 رایگان

 
بعالوه  آنالین پایه تمام قابلیت های نسخه  

   ویژگی های زیر
  
افزار  امکان استفاده از نسخه مرورگر وب نرم  •

   در هر زمان و مکان
امکان محدود کردن دسترسی کاربران با  •

   توجه به تعریف رول ها در نسخه وب
   مانده حساب اشخاصگزارش  •
   نمایش موجودی کاال هنگام صدور فاکتور •
 گزارشات جذاب همچون موجودی کاال  •
   امکان ثبت افتتاحیه و اختتامیه اشخاص  •
امل نسخه فروشگاهی به  و کلی قابلیت ک •

منظور پاسخدهی به نیازهای کسب و کار 
 انواع اصناف

 
بعالوه ویژگی   آفالین تمام قابلیت های نسخه 

 های زیر 
 امکان ورود اطالعات نسخه آفالین •
امکان تعریف چندین کاربر همزمان )نهایت   •

 کاربر( 10تا 
 ذخیره اطالعات بر روی فضای ابری •
 تعریف انواع بانک ها  •
امکان مشاهده آخرین قیمت خرید در زمان  •

 انتخاب اقالم فاکتور
امکان تعریف انواع قیمت در لیست های  •

 قیمت 
امکان مشاهده سود/زیان اقالم در زمان  •

 انتخاب اقالم فاکتور 
گزارشاتی همچون مقدار فروش، سود و زیان   •

گردش کاال، لیست اسناد  کاال و گروه کاال ، 
 د و فروش خری
 گزارش فصلی و اظهارنامه •
 امکان تعریف سال مالی •
 امکان تنظیم چاپ پیش فرض اسناد فروش  •
 امکان تعریف ارزش افزوده دلخواه •
 تعریف و تنظیم مهر فروشگاه •
 تعریف و تنظیم امضاء کاربر •
امکان تسویه نقدی، واریز به حساب و یا  •

 بدهکاری مشتری
ان تعیین واسطه یا کارشناس فروش در  امک •

 اسناد فروش 
 

 
تعریف اشخاص به عنوان مشتری و  •

 یا تأمین کننده 
 تعریف کاال با قابلیت گروه بندی  •
 تعریف بارکد برای کاال •
امکان جستجوی کاال براساس کد  •

 کاال، نام کاال و یا بارکد کاال 
استفاده از دوربین تلفن همراه جهت   •

 کاالخواندن بارکد 
ثبت و تعیین عوارض و مالیات برای   •

 فاکتورها 
امکان ثبت اسناد پیش فاکتور، فاکتور   •

 خرید و فروش و مرجوعی آن ها
سانتی متری و  8صدور فاکتور  •

 A4 فاکتور
 چاپ فاکتور از طریق فیش پرینتر  •
 امکان ایجاد فایل پشتیبان  •
امکان صدور فاکتور با واحد پولی  •

 متفاوت
رمت اکسل و پی  ایجاد گزارشات با ف •

 دی اف
قابلیت ارسال تیکت جهت   •

پاسخگویی به سواالت شما توسط  
 واحد پشتیبانی و نگهداری سوابق آن

به اشتراک گذاری فاکتور از طریق  •
ایمیل و یا شبکه های اجتماعی  

 همچون تلگرام 
 امکان تعریف واحد پولی  •
نمایش عملکرد خرید و فروش   •

 بصورت روزانه و ماهانه 
ها برای تصمیم گیری و  نمایش نمودار •

 راهبرد مدیریتی 
امکان تهیه گزارش از میزان خرید و  •

 یا فروش اشخاص 

www.gheyas.com 
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سه قابلیت های فاکتور فروشگاهی یجدول مقا
 یاس شاپق


