نس ه مودی

نرم افزار انبارداری انبار آنالین جهت

انبارآنالین

دتریری

آسان و حرفه ای انبار ،طراحی و برناده نویستی
شره است

 .ایتن نترم افتزار شتاد

دو ب ت

انبارداری تعرادی و انبارداری ریالی اس
ویژگی بارز این نرم افزار تحت
بودن آن اس

و

نرم افزار انبارداری تح

.

و

یتا آنالیتن

که دی توان از هر دکان و در هر

زدان توسط هر دستگاهی از آن استفاده نمتود
تا کنترل دوجودی لحظه ای را در اختیار داش

.

الزم به ذکر اس

که دحتروده استتفاده از نترم

افزار هتای وینتروزی همتان سیستتم ادت
کادپیوتر اس

 .درس

اس

کته آنالیتن شترن

نرم افزار های وینروزی تح
پذیر اس

شتراییی ادکتان

ادا هزینه های آن بسیار باال بتوده و

ادکان خیا نیز وجود خواهر داش
نیاز به اینترن

 .برای دثال:

با پهنای بانر باال دارد که سر

آپلود آن باال باشر( .شرک

سر

و

ها در حال

تادی

دانلود باال برخوردارنر).

همچنین بایر سرور جراگانته خریتراری شتود.
دشکالت نگهراری و هزینته هتای دایمتی آن و
دت صص  ITرا نیز نبایر نادیره گرفت

 .بترای

اطال ات بیشتر دربتاره خریتر سترور بته لینت

این دقاله را ب وانیر

دقاله دراجعه کنیر.

ثب

انتوا

از فترو

رستیر (خریتر ،برگشت

،

درجو ی و )...
ثب

انوا

حوالته (فترو

از خریتر،

 ،برگشت

ضایعات و )...
انتقال کاال بین انبار ها (فرم انبار به انبار)

تعریف انبار های د تلف
تعریف گروه بنری کاال تا سه سیح
ورود اطال ات اولیه از طریق اکس
دریاف

خروجتی از اطال تات بتر پایته اکست ،

 ،PDFچاپ
کاردکس تعرادی کاال

کاردکس ریالی کاال
تعریف و چاپ بارکر
چنر واحری کاال به همتراه ضترایو و نمتای
دوجودی بر اساس واحر دوم
تعریف دشتریان و طرف حسا

و گزار

حواله

و رسیر آن ها
تعریتتف رو

میمت

گتتذاری کتتاال بتتر استتاس

دیانگین دوزون LIFO ،و FIFO
ارسال الکترونیکی حواله و رسیر ها بته پست
الکترونی

طرف حسا

یا افراد دیگر

تعریف کاربران به همراه سفارشی سازی سیوح
دسترسی آن ها
تنظیمات سربرگ جه

چاپ انتوا

فترم هتای

انبار
تعریف سال دالی
تعریف دوجودی اول دوره و آخر دوره

گیتتری از کاالهتتای دوجتتودی دنفتتی و

گتتزار

کاالهایی که به حرام
تهیه گزار

و حراکثر رسیره

از کاالهای پر دصرف و کم دصرف

انبار گردانی و دغایرت گیری
ثب

فعالی

های کتاربران در ستادانه نمتای

دوجودی های لحظه ای تعرادی و ریالی
تعریف انبار ادانی بته همتراه توضتیحات فترم
درخواس

کاال از انبار

چاپ حواله و فاکتورهای فترو

در ستایزهای

د تلف
نصو و

سرویس پیام کوتاه

ادکان ارسال فرم های انبار به تلگرام ،واتس اپ
و فکس
ارایه تصویر کاال و توضیحات تکمیلی کاال
ادکتان تعریتف پکتیه هتای د تلتف از کتتاال و
خروج آن ها از انبار
ورود جزء به جزء و خروج کلی کاال از انبار

دتتی توانیتتر از ددتتوی رایگتتان در ستتای
بازدیر و با دحیط نرم افزار آشنا شویر.

ورود به ددو

ت فیف ها و پلن هتای امتصتادی را از
صفحه اینستاگرام انبتار آنالیتن دنبتال
کنیر.

دنبال کنیر

خریر آنالین نیز از طریق
ستتتای ادکتتتان پتتتذیر
اس .
خریر آنالین

تحولی در دریری

انبار

