ساده

پیشرفته

حرفه ای

مشخصات
امکان صدور قبض پرسنلی







امکان صدور قبض هنری وآتلیه با تعریف انواع عکس ها و تعیین قیمت چاپ اصلی و چاپ مجدد آنها







ثبت کامل اطلاعات مشتری و اشخاص وابسته (پدر  ،مادر  ،کودک  ،عروس  ،داماد و )...







وارد کردن لیست مشتریان از طریق اکسل







امکان تعریف بانک  ،ثبت عملیات چک های دریافتی و پرداختی  ،عملیات واریز و برداشت از حساب







گزارش گیری از دفاتر و تراز کل ،معین ،تفضیلی و ایجاد خروجی به فایل اکسل







گزارش گیری از خرید و فروش کل  ،سود و زیان مالی و ایجاد خروجی به فایل اکسل







امکان طراحی نوع چاپ فاکتورها  ،قبض ها و اسناد توسط کاربر







امکان صدور قرارداد مجالس و تعیین مفاد قرارداد و تعریف منو و پکیج های مختلف







امکان ورود اطلاعات تکمیلی مرتبط با قرارداد







تعریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سطوح کل  ،معین و تفضیلی بطور دلخواه







ارتباط با دستگاه بارکدخوان وچاپ بارکد بر روی قبض ها و قرار  ،پیگیری و تولید و چاپ بارکد







تعریف کالا و خدمات و ثبت فاکتور فروش ،فاکتور خرید ،برگشت از فروش و برگشت از خرید







امکان تعریف چندین انبار ،تعیین انبار قابل دسترسی برای هر کاربر







امکان گزارش گیری کاردکس کالا و گردش کالا بر اساس انبار







امکان تعریف چندین صندوق و تعیین صندوق قابل دسترسی برای هر کاربر







مشاهده گزارش کارتابل کارهای ارجاع شده  ،آرشیو کارهای انجام شده کاربر و گزارش صورت عملکردها







امکان صدور پیش فاکتور قرارداد مجالس و تبدیل آن به فاکتور







مدیریت فرایند (تعریف مراحل فرایند،تعیین زمان،کارمند  ،نقش و هزینه دستمزدآن برای روند سفارش)







امکان ارسال  SMSبه مدیر  ،مشتری و کارمند در وضعیت های مختلف







امکان ثبت مشخصات کارمند و عملیات پرداخت حقوق







ایجاد چند بانک اطلاعاتی در یک سال مالی







تعیین نقطه سفارش کالا







تعیین هزینه های مربوط به قبض و قرارداد







تعیین قیمت کالا و خدمات به ازای گروه مشتریان







تعیین قیمت کالا و خدمات به ازای گروه مشتریان







تعیین قیمت نقش به ازای هر کارمند












فرم رزرواسیون







ثبت سر رسید پرداخت از طریق فرم دریافت و پرداخت و تبدیل آن به پرداخت نقدی  ،بانک یا چک







فاکتورخرید و فروش امانی

امکانات جانبی نرم افزار

مشخصات
نسخه کلاینت
نرم افزار انتخاب عکس از طریق تبلت(نسخه اندروید)
پنل ارسال پیام با امکان وب سرویس و اتصال به نرم افزار  ،شارژ اولیه  0111پیامک
تعیین قیمت کالا و خدمات به ازای گروه مشتریان
تعیین هزینه های مربوط به قبض و قرارداد
تعریف آیتم های داینامیک مشتری
تعیین قیمت نقش به ازای هر کارمند
فاکتورخرید و فروش امانی
ارسال پیام از طریق GSM , GPRS Modem
پشتیبانی سالیانه نرم افزار
وب سایت
رزرواسیون
آنلاین

 امکان رزرو زمان آتلیه به صورت آنلاین ارتباط با درگاه پرداخت اینترنتی امکان انتخاب نوع آتلیه (کودک  ،اسپرت و )... امکان مشاهده شرایط عکاسی بعد از انتخاب نوع آتلیه -امکان چاپ سر رسیدهای پرداخت در قبض هنری و قرارداد مجالس

سررسید
پرداخت

 امکان مشاهده گزارش سر رسید پرداختها امکان ثبت سر رسید پرداخت از طریق فرم دریافت و پرداخت امکان ثبت سر رسید پرداخت بر روی قبض هنری امکان تبدیل سر رسید پرداخت به پرداخت نقدی  ،از طریق بانک یا چک امکان تعیین تاریخ و ساعت رزرو و نوع رزرو -امکان تعیین تعداد عکس

فرم
رزرواسیون

 امکان تعیین تعداد نفرات مراجعه کننده امکان تعیین محل و موضوع عکسبرداری و جنسیت عکسبردار امکان محاسبه مبلغ قابل پرداخت امکان گزارش گیری از رزروهای انجام شده بر اساس تاریخ  ،محل عکسبرداری و موضوع -امکان تعریف فرمول ساخت کالا بر اساس ترکیب مواد اولیه مختلف

تعریف کالای
ترکیبی

 امکان تعیین ضایعات یا مصرف کالا امکان تعریف فرمول تولید امکان ایجاد سند تولید -امکان گزارش گیری از کالاها و سند های تولیدی

انتخاب عکس
تحت ویندوز

 عدم نیاز به اپراتور جهت نمایش عکس ها به مشتری نمایش کلیه عکس های گرفته شده اعمال شرح خدمات و مبلغ بر روی هر عکس (اختیاری) -عدم دسترسی به تصاویر سایر مشتریان

