
سپیدار از زبان مشتریان:
»دغدغ��ه اصلی من به عن��وان مدیر یک فروش��گاه، عدم 
کنترل بر دریافت و پرداخت ها بود، ولی با خرید سیس��تم 
فروشگاهی س�پیدار ضمن اشراف کامل بر کسب و کارم در 
هر لحظه امکان گزارش گیری دقیق از اطالعات فروش��گاه 
مثل موجودی انبار، میزان بدهی های مشتریان، سود و زیان 

فروشگاه و ... برایم مهیا شده است.«

»ثبت س��ریع اطالعات در سیس��تم فروشگاهی س�پیدار، 
امکان��ی رو برای ما فراهم کرد که بتونیم در زمانی بس��یار 
کوتاه پاسخگوی تعداد زیادی از مشتریان باشیم و ضمنا ارائه 
فاکتور باعث اطمینان خاطر بیشتر مشتریان به فروشگاه ما 

شده است.«

ثبت انواع فاکتور در سیستم شامل فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور مرجوعی خرید، فاکتور برگشت فروش و ضایعات
اعمال انواع تخفیف به صورت مبلغی و درصدی برای فاکتور شامل تخفیف در سطح قلم، تخفیف در سطح فاکتور و تخفیفات دوره ای

کنترل اقالم تحویلی به مشتری در زمان صدور فاکتور برای جلوگیری از اشتباهات کاربری
ثبت اطالعات مشتریان و تأمین کنندگان بدون محدودیت تعداد

وجود 10 نوع فروش )کالس قیمت( برای تعریف قیمت های مورد نظر برای یک کاال
دریافت مبلغ فاکتور به صورت های مختلف شامل، پول نقد، کارت خوان و چک

ثبت بارکد میانبر برای دریافت نقدی جهت افزایش سرعت صدور فاکتور
اجرا بر روی همه سخت افزارها شامل: All In One، PC، Lap Top، صندوق فروشگاهی و ...

وجود 4 نوع فاکتور چاپی برای پاسخگویی به نیاز کسب و کار شما
نگهداری موجودی کاال در سطح ق�یمت خ�رید )فروش کاالهای تعزیراتی(

تعریف کاال در سیستم بدون محدودیت تعداد 
کنترل و بستن حساب صندوقدار در زمان های دلخواه

ثبت تمام اطالعات فروشگاه در سیستم و ثبت آنها در فاکتورها
طراحی فاکتور فروش چاپی با کاربري بسیار ساده
دریافت دقیق و سریع گزارش های موجودی کاال 

نصب بر روی همه سیستم عامل ها 
نگهداری اطالعات حساب های بانکی

تعلیق فاکتور برای بازخوانی در زمان مورد نظر
چاپ بارکد کاالها برای مصارف مورد نیاز

ثبت فاک�تورهای خرید به تاریخ و شماره دلخواه
ثبت ضایعات و کسر از موجودي

گروه بندي کاالها
ارتباط با ترازو
فروش نسیه
چاپ بارکد

)POS(سیسـتم فروشـگاهي سـپیدار



سیستم فروشگاهی سپیدار 
سریع، دقیق، مطمئن 

در بازار رقابتی امروز س��رعت، دق��ت و بهره وری باال در انجام عملیات 
نیازی جدی اس��ت و این نیاز در کس��ب و کارهای خرده فروش��ی با 
توجه به تغییرات سریع و مداوم نیازهای مشتریان محسوس تر است. 
یک سیس��تم نرم اف�زاری کارآم�د می تواند موجب برتری شما در برابر 

رقبا باشد.
سیستم فروشگاهی سپیدار راهکاری ساده و در عین حال انعطاف پذیر 
و قدرتمند است که شما را یاری می کند خدماتی با بهترین کیفیت به 
مشتریان خود ارائه کرده و با حفظ رضایت آنها موقعیت برندتان را ارتقا 

بخشیده و کسب و کاری هوشمند و چابک داشته باشید.

سیس��تم فروشگاهی سپیدار با محیط نرم افزاری زیبا و کاربری آسان 
به شما کمک می کند:

کنترل دقیقی بر موجودی محصوالت خود داشته باشید
سرعت عملیات فروشتان را افزایش دهید

کنترل دقیق و لحظه اي بر موجودی نقد ودریافت وپرداختهای 
صندوق داشته باشید

در لحظه ي فروش از وضعیت مشتری خود آگاه خواهید بود 

برخي از امکانات سیستم فروشگاهی سپیدار عبارتند از:

کنترل و نگهداری موجودی کاال
ثبت فاکتور با باالترین سرعت

نگهداری مانده حساب مشتریان و تأمین کنندگان به تفکیک 
جستجوی هوشمند )جستجوی کد، عنوان، بارکد، ایران کد کاال و کد و عنوان مشتریان به صورت همزمان(

مشاهده ریز اطالعات هر کاال شامل موج�ودی، قیمت خرید، قیمت ف�روش و س�ود در هنگام ص�دور فاکتور با امکان تعریف 
دسترسي مشاهده

مشاهده اطالعات مشتریان شامل مانده حساب، مبلغ آخرین فاکتور و تاریخ آخرین فاکتور
پوشش کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گزارش آن توسط سیستم در زمان های دلخواه 

مزایا ی سیستم فروشگاهي سپیدار:

مدیریت موج�ودي کاال در این سیس��تم، بسیار دق��یق و در عین حال س��اده است.
عالوه بر سرعت و دقت باال در صدور فاکتور، مانده مشتري، مانده تعدادي و سود هر 

کاال در سیستم نمایش داده شده و به تصمیم گیری فروشنده کمک می کند.
تسویه حساب با صندوقدار که امری اساسي در فروشگاه هاست، در این سیستم به 

راحتي و با کنترلهای الزم قابل انجام است.
نماي کاربري سیس��تم طوری طراحی ش��ده که کاربر مي تواند به راحتي با صفحه 
کلید تمام عملیات الزم را انجام دهد و نیز با سخت افزارهاي داراي صفحه لمسي، 

سهولت کاربري بیشتري را تجربه کند. 
در این سیستم موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون در نظر گرفته شده است 

و در صورت نیاز کاربر، قابل فعال شدن است. 


