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 (Excelفایل اکسل) در قالببدهکاران به همراه ریز اقالم کاال گزارش معین  -1

 (Excelفایل اکسل) در قالب بستانکارانبه همراه ریز اقالم کاال گزارش معین  -2

دریافت گزارش ریز کلیه فاکتورهای صادر شده جهت یک طرف حساب خاص اعم از )خرید  -3
 (Excelفروش/برگشت از خرید و فروش/پیش فاکتور/امانی( به همراه فایل اکسل)/

فت گزارش ریز چکهای دریافتی و پرداختی صادر شده جهت یک طرف حساب خاص در یک دریا -4
 (Excelگزارش به همراه فایل )

 (Excelو آدرس در قالب فایل اکسل)موبایل کلیه مشترکین به همراه تلفن و تلفن دفتر گزارش  -5

 ریز در بازه زمانی مختلف جستجوی یک فرد خاص و مشاهده صورتحساب معین در سطح  -6

 نتخابی برای فاکتورهای فروشنمایش معین حساب اشخاص بصورت ریز کاال در بازه زمانی ا -7

 نمایش معین حساب اشخاص بصورت ریز کاال در بازه زمانی انتخابی برای فاکتورهای خرید  -8

 گزارش سود فروش بر مبنای آخرین قیمت خرید در بازه های زمانی مختلف  -9

 گزارش پیش فاکتورهای صادر شده بر اساس هر مشترک و نمایش ریز کاالهای ثبت شده  -10

 (Excelفایل اکسل )بهمراه فروش برگشت از  گزارشدر اشخاص  با ریز کاال  نمایش معین حساب -11

 (Excelفایل اکسل )بهمراه  خریدبرگشت از  گزارشدر اشخاص  با ریز کاال  نمایش معین حساب -12

 گزارش فروش بر مبنای هر واسطه و نمایش میزان سود دهی هر واسطه  -13

 کتورهای ریالی قسمت تک فروشی به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار گزارش فا -14

گزارش اقالم کاالهای فروش رفته در قسمت تک فروشی به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر  -15
 (Excel)صندوقدار در قالب فایل اکسل 

شی به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر گزارش فاکتورهای رزرو شده در قسمت تک فرو -16
 (Excelصندوقدار در قالب فایل اکسل )

گزارش فاکتورهای ریالی قسمت رستوران به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار در  -17
 (Excelقالب فایل اکسل )

اساس هر گزارش اقالم کاالهای فروش رفته در قسمت رستوران به صورت کلی و بصورت مجزا بر  -18
 (Excelصندوقدار در قالب فایل اکسل )

گزارش فاکتورهای رزرو شده در قسمت رستوران به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار  -19
 (Excel)در قالب فایل اکسل 

 



 

قابلیت ارسال هوشمند تمامی گزارشات فروش بر اساس تیتر فاکتور و ریز کاال بعد از تایید فروش روزانه  -20
 به گوشی موبایل کارفرما

 (Excelنمایش فاکتور فروش خاص در قالب فایل اکسل ) -21

 (Excelنمایش فاکتور خرید خاص در قالب فایل اکسل ) -22

 (Excelریز چکهای دریافتی در قالب فایل اکسل ) نمایش -23

 (Excelنمایش ریز چکهای پرداختی در قالب فایل اکسل ) -24

 جستجوی کاالی خاص و نمایش موجودی کاالی انبار به همراه قیمت خرید و فروش -25

نمایش مرور کلیه حسابها در سطح حسابهای کل و معین و تفصیلی در بازه های زمانی مختلف در  -26
 (Excelیل اکسل )قالب فا

ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر /فروش ستونی به همراه سود ستونی به همراه فایل  -27
 (Excelاکسل)

 ارسال گزارش هوشمند مرور حسابها بصورت روزانه در ساعت مقرر -28
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 سکن بارکد با گوشی موبایل جهت جستجوی یک کاالی خاص با اپلیکیشن پیامرسان گپقابلیت ا -30

 

 قیمت برنامه 
 1401در سال 

 قیمت کاربر
 اضافه 

 تومان 000/400 تومان 000/900/3

 


