
 

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

 فروشنرم افزار 

ر زمان بر و مشکلی است که به امروزه با توجه به باال بودن حجم معامالت ثبت و صادر کردن اسناد مربوط به فروش به روش سنتی و دستی ، کار بسیا

باالتر و  عتسرلیات فروش را با دلیل حجم باالی کار امکان بروز خطا نیز زیاد است ولی به واسطه نرم افزار فروش میتوان تمامی اسناد مربوط به عم

 بیشتر ثبت و صادر کرد .  دقت

وش برگشت از فر مجوز خروج ، یک  نرم افزار فروش خوب باید امکان صدور انواع مختلف اسناد مربوط به فروش از جمله پیش فاکتور ، فاکتور فروش ،
 نجام داد . االیز را بر روی اسناد و ... را داشته باشد که بتوان انواع عملیات بر روی اسناد از جمله قطعی کردن ، مرور و آن

 

 

 در نرم افزار فروش را مشاهده می کنید.  گردش کاردر تصویر زیر نمودار 
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 بامداد را شرح می دهد . فروشجدول زیر مزایا و ویژگی های نرم افزار 

 ها و منافع  مزیت ویژگی نام سیستم

 فروش

 اتصال به سیستم انبار 

کردن اطالعات دوباره و تغییر جلوگیری از وارد 

 همزمان در هر دو سیستم

تعریف انواع عوامل کاهنده و افزاینده به صورت 

 سطری و سندی 

این عوامل برای گروه های کاالیی، اشخاص و 
انبارهای متفاوت به تفکیک قابل تعریف خواهد بود و 

نتیجه این اقدام محاسبه خودکار توسط سیستم و 
 جلوگیری از اشتباه در محاسبه دستی است 

تخصیص کاالهای خاص به مشتری جهت 
 سهولت در صدور سند برای آن مشتری 

پیشنهادی توسط سیستم و کم شدن کاالهای 
جلوگیری از انتخاب کاالی غیر مجاز و تسریع در روند 

 صدور سند

تعریف مجریان فروش، ویزیتورها به همراه 
موقعیت مکانی آنان همچنین تعیین درصد سود 

 بر اساس انواع مختلف 

گزارش گیری به تفکیک هر کدام و تعیین نرخ سود 

 متفاوت 

صدور انواع مختلف اسناد از جمله: سفارش، 
پیش فاکتور، فاکتور فروش، مجوز خروج، 

 برگشت از فروش و ... 

تخصیص اسناد به کارمندان مختلف و مشخص شدن 
 کاربر صادر کننده سند 

انواع عملیات بر روی اسناد از جمله قطعی 
 کردن، مرور و آنالیز آنها 

بررسی دقیق اسناد قبل از صدور سند حسابداری برای 
 آنها 

انواع گزارش ها از قبیل مشتریان جدید، گزارش 
دفتر، مرور اسناد، مرور کاال، میزان فروش، 

 مجریان فروش، عوامل فروش و گردش کاال 

جهت ارائه به مدیریت و ترسیم و تعیین نقشه راه 

 شرکت در آینده 

 امکان طراحی گزارش دلخواه در داخل برنامه 
 عدم نیاز به پشتیبانی در هنگام تغییر فرمت فاکتور و

 گزارش 

 اتصال به سیستم حسابداری جهت انتقال اسناد 
جلوگیری از صدور دوباره اسناد در حسابداری و صرفه 

 جویی قابل توجه در زمان کاربر
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 تعریف خودرو حمل 
محاسبه جداگانه هزینه حمل در صورت درخواست 

 کاربر 

 تسریع در روند صدور سند  تخصیص نرخ به هر کاال  

 

 تصویر محیط بزنامه ) صدور فاکتور فروش(

 

 

 تصویر محیط برنامه ) مجریان فروش (
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 تصویر محیط برنامه ) تعریف عوامل فروش (

 

 درباره ما: 

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

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

  . د سیستم گزارش ساز، مدیریت کاربران و... در لیست محصوالت شرکت قرار دارندخدمات جانبی متنوع دیگری مانن

 

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