
  

 رادیکال سالوٌذاى هزاکش هذیزیت افشار ًزم

 سالوٌذاى هزاکش در خذهات ایي ارائِ هتفاٍت ضزایط ٍ ارائِ لاتل خذهات حجن تَدى ٍسیغ ٍ تَدى گستزدُ تِ تَجِ تا

 دٍ تِ هزاکش ایي حساتذاری ٍ اداری اهَر کٌتزل ٍ هذیزیت راستای در ارسضوٌذ ٍ جاهغ راّکاری پزسیس رایاى ضزکت

 .کزد اضارُ سیز هَارد تِ تَاى هی آى اهکاًات ٍ هشایا جولِ اس کِ است دادُ ارائِ ضثکِ تحت ٍ کاتزُ تک غَرت

 سالوٌذاى تا هزتثط اطالػات

 

سالوٌذاى پزًٍذُ در ثثت جْت سالوٌذاى هزاجؼِ ّای ػلت تؼزیف اهکاى 

در درج جْت هزکش فؼالیت حَسُ ٍ تخػع تِ تاتَجِ ضذُ تؼییي لثل اس پشضکی سَاتك ثثت اهکاى 

 سالوٌذ پزًٍذُ

سالوٌذاى تٌذی گزٍُ اهکاى 

پذیزش ًَع اساس تز سالوٌذاى تفکیک اهکاى 

پزًٍذُ ضوارُ اختػاظ تا تکویلی ٍ کاهل اطالػات ّوزاُ تِ سالوٌذاى پزًٍذُ تطکیل سیستن ٍ 

 پشضکی سَاتك ثثت

سالوٌذ پشضکی سَاتك یا ٍ آسهایطات ، درهاًی دٍرُ تِ هزتَط تػاٍیز اًَاع درج اهکاى 

خذهات تٌذی گزٍُ لاتلیت تا هزکش در ارائِ لاتل خذهات ّای تؼزفِ اًَاع تؼزیف اهکاى 

پزسٌل ٍ دٌّذگاى خذهت ، پشضکاى ضاهل کارکٌاى تؼزیف اهکاى 

 

 

 هالی اطالػات

 

ّای پایاًِ ، غٌذٍق تؼزیف اهکاى POS 

ًاهحذٍد تؼذاد تِ کلیٌیک ّای درآهذ ٍ ّا ّشیٌِ تؼزیف اهکاى 

سالوٌذاى تزای کارتز تَسط ًمذی پزداخت ٍ دریافت اهکاى 

پزداختی ّای ّشیٌِ ثثت اهکاى 

دریافتی ّای درآهذ ثثت اهکاى 

( ٍجِ اًتمال)  ّا حساب حَالِ ثثت اهکاى 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالػات هزتثط تا کاال )دارٍ( ٍ خذهات

 
گیزی اًذاسُ ّای ٍاحذ تؼزیف اهکاى 

آى ّای لسوت ٍ ّا تخص ّوزاُ تِ اًثارّا تؼزیف اهکاى 

هػزف اجاسُ ، دارٍیی اضکال تؼزیف اهکاى 

( دارٍ)  کاال ّای گزٍُ تؼزیف اهکاى 

( دارٍ)  کاال ّز تزای ًاهحذٍد تؼذاد تِ دارٍّا هػزف دستَر تؼزیف اهکاى 

اضخاظ ٍ حساب طزف تؼزیف اهکاى 

( دارٍ)  کاال تزای اًثار تفکیک تِ اٍلیِ هَجَدی اختػاظ 

دارٍ یا کاال خزٍج ٍ ٍرٍد کٌتزل جْت اًثارداری سیستن 

( دارٍ)  کاال فزٍش اس تزگطت ٍ خزیذ اس تزگطت ، فزٍش ، خزیذ فاکتَر 

خذهات فزٍش اس تزگطت ٍ خزیذ اس تزگطت ، فزٍش ، خزیذ فاکتَر 

لیوت/  فزٍش لیوت) اساس تز فزٍش فاکتَرّای در فزٍش لیوت هحاسثِ ًحَُ اًتخاب لاتلیت 

 دٍرُ اٍل خزیذ لیوت/  خزیذ لیوت آخزیي/  سَد درغذ*  خزیذ لیوت آخزیي/  سَد درغذ*  خزیذ

 .... ( ٍ سَد درغذ* 

 

 گشارضات

گشارضات لیست سالوٌذاى 

گشارش سَاتك پشضکی سالوٌذاى 

گشارش تؼذادی ٍ ریالی ٍسایل هػزفی سالوٌذاى 

گشارش خالغِ ٍسایل هػزفی سالوٌذاى 

 ارائِ ضذُ تِ سالوٌذاىگشارش ریش خذهات 

گشارش خالغِ خذهات ارائِ ضذُ تِ ساهٌذاى 

گشارش غَرت ّشیٌِ ّای سالوٌذاى 

گشارش خالغِ حساب اضخاظ ٍ سالوٌذاى 

گشارش لیست پزسٌل ، پشضکاى ٍ خذهت دٌّذگاى 

گشارش لیست تذّکاراى / تستاًکاراى ٍ اضخاظ تی حساب 

گشارش جاهغ اطالػات سالوٌذاى 

ّای غٌذٍق ٍ پایاًِ  گشارش دریافتیPOS در لسوت پذیزش کلیٌیک 

 ًِگشارش ریش ػولکزد غٌذٍق / پایاPOS ٌِدرآهذ / ّشی / 

 ًِگشارش خالغِ حساب غٌذٍق / پایاPOS ٌِدرآهذ / ّشی / 

گشارش حَالِ حساب ّا 

 



 

دارٍ ( گشارش هَجَدی تؼذادی ٍ ریالی اًثارّا تِ تفکیک کاال ( 

لیست هطخػات کاال ) دارٍ ( تا لاتلیت جستجَ تز اساس تواهی آیتن ّا 

) ٍگشارش کارتکس کاال ) دار 

گشارش کارتکس خذهات 

 

 

 اهکاًات

دستزسی سطح تؼییي لاتلیت تا کارتزاى تؼزیف 

کارتزاى ػولکزد ریش گشارش 

هالی سال تؼزیف 

ِپطتیثاى تاسیاتی ٍ تْی 

ضثکِ یک در کارتز چٌذ استفادُ اهکاى 

ّای ٍیٌذٍس در ًػة لاتلیت Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012 

, Server2016  ,ًظیز هجاسی سزٍرّای VM 

 

 

 


