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 انبارداری نرم افزار 

افزار یکی از دغدغه های مسئولین انبار انجام دادن عملیات پر دردسر ولی مهم انبار گردانی است که میتوان این عملیات را با استفاده از نرم 
 د.انجام دا دقیق باال و سرعت ترین شکل و با ساده انبار به

نبار را بدون در کنار انجام عملیات انبار گردانی نرم افزار باید بتواند تمامیی عملیات مربوط به کاال ها به طور مثال مجوز ورود و خروج کاال از ا
 .است افزار انبار بامدادنرم  هیچ مشکلی انجام بدهد از این رو پیشنهاد ما به شما

 چرا بامداد سافت ؟

 سند صدور شدن تر آسان جهت باکد توسط کاال شناسایی و خوان بارکد دستگاه به اتصال 

 مالی سال پایان در سرعت بردن باال جهت ممکن زمان کمترین در دوره اول موجودی انتقال 

 اسناد دوباره صدور از جلوگیری جهت حسابداری به اسناد ارسال امکان 

 کاربری دقت بردن باال جهت انبار موجودی از ای لحظه گزارش و منفی موجودی کنترل 

 سند صدور در سهولت جهت مختلف کاالیی های گروه و کاالها برای بندی دسته ایجاد 

 کاربر خود توسط گزارش طراحی امکان 

 
 را مشاهده می کنید  انبارداریدر نرم افزار  گردش کاردر تصویر زیر نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bamdadsoft.ir/


 

www.bamdadsoft.ir 
 2، واحد  12متری اول جنوبی ( ، کوچه شهید کرمی ، پالک  16تهران ، بزرگراه رسالت ، کوچه شهید همائی ) 

 

 جدول زیر مزایا و ویژگی های نرم افزار انبارداری بامداد را شرح می دهد .

 ها و منافع  مزیت ویژگی نام سیستم

 انبارداری

 تعریف نامحدود انبار 
مجزا نمودن کاالها و انتقال راحت کاالها بین 

 آنها 

ایجاد دسته بندی برای کاالها و گروه های 
 کاالیی مختلف 

صدور سند را راحتتر و در سیستم فروش می 
توان بر روی گروه های کاالیی تعریف شده 

 عملیات انجام داد 

 داشتن انواع رایج طبقه حساب 
و  FIFO ،LIFOروش های مرسوم میانگین، 

 دستی و نیز اختصاص هر کاال به موارد فوق 

 مشاهده موجودی در موقع صدور اسناد 
انتقال کاالها بین انبارها و صدور خودکار 

 رسید حواله توسط سیستم

امکان جلوگیری از خروج کاالی با موجودی 
 منفی 

صدور انواع مختلف اسناد از جمله: حواله، 

رسید، برگشت، امانی، تعدیلی، انتقال، 
 درخواست

به سفارش امکان تعریف نوع خاصی از اسناد  

 کاربر 

 انبار گردانی و تا دو بار شمارش دستی انبار 

 مشاهده گزارش مغایرت توسط سیستم

انتقال موجودی اول دوره در کمترین زمان 

 ممکن 

از اتالف وقت در پایان سال مالی جلوگیری می 
 کند 

کنترل تعدادی و ریالی کردن اسناد جهت 
 ارسال اسناد به حسابداری 

 از صدور دوباره اسناد در حسابداریجلوگیری 

 طراحی و ایجاد گزارش در خود سیستم

 و  امکان طراحی گزارش توسط خود کاربر

انجام تغییرات در گزارش ها بدون نیاز به 
 پشتیبان

تعریف کدینگ دلخواه در ابتدای راه اندازی 
 برای کد کاالها و مشتریان و غیره   

 

مثال اگر کاالیی دارای کد از کارخانه باشد 
دلیلی برای تغییر کد کاال وجود ندارد و همان 

 عدد عیناً در سیستم قابل تعریف خواهد بود 

 اتصال به دستگاه بارکد خوان 
شناسایی کاال فقط با ثبت بارکد در نتیجه 

 تسریع در انجام کار 

 نوع گزارش متنوع  40بیش از 

مشاهده تغییرات لحظه ای از وضعیت انبار 
جهت بهبود فروش شرکت و گزارش به 

 مدیریت 
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 تصویر محیط برنامه ) تعریف کاال (

 

 

 

 تصویر محیط برنامه )حواله انبار (
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 تصویر محیط برنامه ) انبار گردانی (

 

 

 تصویر محیط برنامه ) درخت گزارش (
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 درباره ما: 

سال سابقه تولید، عرضه و پشتیبانی سیستم های مالی و اداری ویژه شرکت های کوچک و متوسط،  10آوران دانش آسیا با بیش از شرکت فن 

محصوالتی چون سیستم مالی و حسابداری، فروش، انبارداری، دریافت و پرداخت و حقوق و دستمزد را با نام تجاری بامداد عرضه می کند. 

  . وع دیگری مانند سیستم گزارش ساز، مدیریت کاربران و... در لیست محصوالت شرکت قرار دارندهمچنین خدمات جانبی متن

  .شرکت از محصوالت متنوع ما استفاده کرده و حسابداران کثیری نیز با ما همکاری دارند 700بیش از 

 

 

 

 راه های ارتباطی ما: 
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