
  

 کالیراد یاًثاردار جاهغ غتنیع

 کاالّا گزدػ ٍ اًثارّا در هَجَد یکاالّا یرٍ تز يیآًال ٍ یدائو تیزیهذ ٍ اًثار ٍ کاال اطالػات تِ هَقغ تِ یدعتزع

 ، اىیهؾتز تِ خذهات ارائِ عزػت ؼیافشا تاػث دٌّذ، یه اختقاؿ خَد تِ را ِیعزها اس یویػظ تخؼ ؾِیّو کِ

 ٍ ؽَد یه هحغَب ّاؽزکت تیهَفق ػَاهل يیهْوتز اس یکی ٍ گزدد یه عاسهاى یآٍر عَد ٍ ّا ٌِیّش کاّؼ

 تیزیهذ ٍ کٌٌذگاى يیتاه جاهغ غتنیع. تزد یه يیت اس را يیآفال ٍ یعٌت ، یدعت یّا غتنیع در هَجَد هؾکالت

 لیتغْ ؽوا یتزا را اًثار تیزیهذ کٌٌذگاى، يیتاه حغاب ٍ کاال یهَجَد ات،یػول ثثت ٌذیفزآ هحاعثِ تا کال،یراد اًثار

 .تخؾذیه

 

 ٍ( FA) یفارع ستاى دٍ تِ را ؽوا یّا غتنیع در یاختقاف یاًذاس راُ تیقاتل کالیراد یاًثاردار جاهغ غتنیع

 .داؽت خَاّذ( EN) یغیاًگل

 

 يیکَتاّتز در ، ثاؽذیه ففحات یتواه در کغاىی ٍ عادُ ، ثایس یکارتز راتط یدارا کِ کالیراد یاًثاردار غتنیع تا

.  ذییًوا تیزیهذ را خَد یکاالّا ٍ اًثارّا تیٍضؼ کپارچِی تقَرت ، سهاى ّز در ًقطِ ّز اس ، ٌِیّش يیکوتز تا ٍ سهاى

 فزٍػ ٍ ذیخز وتیق ، یهَجَد ، کاالّا خزٍج ٍ ٍرٍد اتیػول یرٍ تز کالیراد اًثار تیزیهذ جاهغ غتنیع اس اعتفادُ تا

 ؽوا ؽزکت در هذًظز عزٍر غتنیع یرٍ افشار ًزم رٍػ يیا در ٌکِیا تِ تَجِ تا يیّوچٌ. ذیتاؽ داؽتِ کٌتزل...  ٍ

 اعتفادُ یداخل ؽثکِ یرٍ تز ٍ اجزا را افشار ًزم تَاًٌذیه ٍب هزٍرگز کی تا تٌْا کارتزاى ٍ گزددیه یاًذاس راُ ٍ ًقة

 .داؽت خَاّذ یزیچؾوگ کاّؼ افشارًزم یتزٍسرعاً ٍ یثاًیپؾت ًقة، ٌِیّش ٌذیًوا

 

ایي قاتلیت در عیغتن اًثارداری جاهغ رادیکال در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت تا هؾتزیاى فقط تا داؽتي ایٌتزًت ٍ آی پی اعتاتیک در عزٍر 

 .تتَاًٌذ اس ًزم افشار خزیذاری ؽذُ در ّز ًقطِ ٍ در ّز سهاى تِ آى اس طزیق ایٌتزًت ٍ تذٍى هحذٍدیت عیغتن دعتزعی داؽتِ تاؽٌذ

 

 تِ سهاى ٍ هکاى ّز در تا عاسدیه فزاّن ؽوا اىیهؾتز ٍ زاىیهذ کارکٌاى، یتزا را اهکاى يیا غتنیع يیا يیّوچٌ

 اس حیفح ٍ تزٍس اطالػات داؽتي ٍ کاالّا خزٍج ٍ ٍرٍد اطالػات کٌتزل تِ تَجِ زایس تاؽٌذ داؽتِ یدعتزع اطالػات

 کی یّا ابیتاسار ٍ زاىیهذ یّا دغذغِ يیهْوتز اس یکی ّا کاال فزٍػ ای ذیخز وتیق ٍ تؼذاد ، یهکاً تیهَقؼ

 .تاؽذ یه ؽزکت

 

 

 



  

 ػوذُ تزیي ٍیضگی ّا:

قاتلیت اعتفادُ اس تارکذخَاى 

یکپارچِ عاسی اطالػات تیي اًثار ٍ فزٍػ 

اهکاى تؼییي ًقطِ عفارػ کاال 

اهکاى اطالع اس ًقطِ عفارػ کاال 

اهکاى ارعال پیاهک ٍرٍد کاال تِ اًثار 

ارعال پیاهک در ٌّگام خزٍج کاال اهکاى 

کٌتزل هَجَدی هٌفی کاالّا در عطح اًثار ٍ کاالی قاتل فزٍػ 

هحاعثِ هالیات تز ارسػ افشٍدُ ٍ کغَرات ٍ اضافات در فاکتَرّای خزیذ ٍ فزٍػ 

اٍلیي ٍ تٌْا عیغتن دارای اختقاؿ تی ًْایت ٍاحذ ٍ اًثار تِ ّزکاال تقَرت رایگاى 

 تا قاتلیت اهکاى تثذیل هَجَدی کاالّا اس یک ٍاحذ تِ ٍاحذ دیگزاٍلیي ٍ تٌْا عیغتن 

ّای دلخَاُ ٍ تِ رٍػ هیاًگیي هَسٍىگذاری هَجَدی کاالی اًثار در سهاى اهکاى قیوت 

 ًوایؼ هَجَدی کاال در عطح ؽزکت ٍ اًثار تِ تفکیک ػاهل ردیاتی کاال، ٍاحذّای عٌجؼ افلی ٍ فزػی

 کاال

 ُاًذاسی ًزم افشارکاّؼ ّشیٌِ ٍ سهاى را 

)اعتفادُ چٌذیي ؽزکت تقَرت ّوشهاى )چٌذیي ؽزکتی 

دعتزعی در ّز لحظِ تِ اطالػات ، فارؽ اس هحذٍدیت ّای هکاًی ٍ سهاًی 

اهکاى اعتفادُ اس ًزم افشار در تلفي ّوزاُ ، تثلت ٍ عایز عیغتن ّا 

 اهٌیتیافشایؼ اهٌیت اطالػات تِ دلیل اعتفادُ اس عطَح تاالی اعتاًذاردّای 

 ػذم ًیاس تِ ًقة در کالیٌت ّا )ًزم افشار در عزٍر ًقة ٍ راُ اًذاسی هی گزدد ٍ کالیٌت ّا تٌْا تِ کوک

 (Thin clientیک هزٍرگز هی تَاًٌذ تا ًزم افشار کار کٌٌذ.)

 ردیاتی یک ػاهل تفکیک کٌٌذُ )تاریخ اًقضا یا عزیال یا عزی عاخت یا حَالِ اًثار ٍ غیزُ( هَاد یا

 الت در ّز اًثار تزای اعٌاد ٍرٍدی ٍ خزٍجی ٍ کٌتزل در سهاى فزٍػهحقَ

 



  

 افشار ًزم ِیپا اطالػات

 

ًاهحذٍد تؼذاد تِ( اىیهؾتز/  اؽخاؿ) حغاب طزف ٍ اًثارّا ، کاالّا هؾخقات ؼیزایٍ ٍ ثثت اهکاى 

کاالّا یتزا( ییًْا هقزف تز اتیهال) افشٍدُ ارسػ تز اتیهال ثثت تیقاتل 

ًاهحذٍد تؼذاد تِ ؽذُ فیتؼز یّا گزٍُ تِ کاال اختقاؿ ٍ کاال گزٍُ فیتؼز اهکاى 

ًاهحذٍد تؼذاد تِ اًثار ٍ ٍاحذ فیتؼز اهکاى 

اکغل فایل اس دٍرُ اٍل فزٍػ ٍ ذیخز وتیق تا کاالّا ٍرٍد 

ؽذُ کیتفک ٍ هجشا تقَرت اًثار ّز یتزا کاال هکاى/  قفغِ ثثت اهکاى 

هذل ٍ کاال کذ ، کاال ًام اس یتخؾ اعاط تز کاال اطالػات یجغتجَ اهکاى 

کاالّا تِ تارکذخَاى اس اعتفادُ تا تارکذ ای ٍ کاال کذ تخقیـ اهکاى 

گشارؽات ٍ ّا چاج یتزا کٌٌذگاى اهضاء ٍ اهضاء ػٌَاى اختقاؿ اهکاى 

اًثار ّز تِ کاال تیًْا یت تالؼکظ ای ٍ کاال ّز تِ اًثار تیًْا یت اختقاؿ اهکاى 

آى اعاط تز کاال خزٍج کیتفک ٍ اًثار اس ؽذُ خارج یّا حَالِ یتزا آى اس اعتفادُ ٍ هقزف ًَع ثثت اهکاى 

آى اعاط تز کاال خزٍج کیتفک ٍ اًثار اس ؽذُ خارج یّا حَالِ یتزا آى اس اعتفادُ ٍ ٌِیّش هزاکش ثثت اهکاى 

ؽثا ؽوارُ ، حغاب ؽوارُ اختقاؿ تیقاتل تا ًاهحذٍد تؼذاد تِ راًٌذگاى هؾخقات ؼیزایٍ ٍ ثثت اهکاى ، 

 ... ٍ کارت ؽوارُ

ؽذُ فیتؼز یّا گزٍُ تِ حغاب طزف اختقاؿ ٍ(  اىیهؾتز/  اؽخاؿ)  حغاب طزف گزٍُ فیتؼز اهکاى 

 ًاهحذٍد تؼذاد تِ

غتنیع در تار يیاٍل یتزا ٍاحذ ّز تِ کاال تیًْا یت تالؼکظ ای ٍ کاال ّز تِ ٍاحذ تیًْا یت اختقاؿ اهکاى 

 غِیک/یػذد12کارتي/یػذد6کارتي/ػذد یٍاحذّا اختقاؿ تطَرهثال) گاىیرا تقَرت یاًثاردار یّا

 (آًْا اعاط تز یزیگ گشارػ ٍ هتفات یٍاحذّا تا اعٌاد ثثت تیقاتل ٍ کاال کی تِ... ٍ ٌگیؽز/

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزتثط تا کاال اطالػات

 

اًثار تفکیک تِ کاالّا تِ اٍلیِ هَجَدی اختقاؿ قاتلیت 

اًثار تِ کاال ٍرٍد فزم طزیق اس اًثار تِ ؽذُ ٍارد کاالّای اطالػات ثثت 

اًثار اس کاال خزٍج فزم طزیق اس اًثار اس ؽذُ خارج کاالّای اطالػات ثثت 

(اًثار حَالِ) کاال خزٍج ٍ( اًثار رعیذ) کاال ٍرٍد تزگِ چاج ٍ فذٍر اهکاى 

تؼویزاتی ٍ اًثار تِ هزجَػی کاالّای ٍیزایؼ ٍ ثثت 

ضایؼاتی ٍ اهاًی ٍ اًثار اس هزجَػی کاالّای ٍیزایؼ ٍ ثثت 

اًثار حَالِ یا رعیذ ّز اسای تِ...  ٍ تارًاهِ ؽوارُ ٍ راًٌذُ ثثت اهکاى 

اًثارّا تیي کاالّا حَالِ ثثت قاتلیت 

دیگز ٍاحذ تِ ٍاحذ یک اس کاالّا هَجَدی تثذیل اهکاى قاتلیت تا عیغتن تٌْا ٍ اٍلیي 

خزیذ ّای درخَاعت جغتجَ ٍ ٍیزایؼ ، ثثت قاتلیت 

اهاًی ٍ ضایؼاتی ، فزٍػ ٍ خزیذ اس تزگؾت ، فزٍػ ٍ خزیذ ّای فاکتَر ثثت 

فزٍػ فاکتَر پیؼ ٍ خزیذ فاکتَر پیؼ ثثت قاتلیت 

تقَرت اًثار ٍ کاال حَالِ ٍ رعیذ ، فاکتَر چاج A4 ، A5 

دارایی ادارُ تاییذ هَرد رعوی فاکتَر چاج قاتلیت 

فزٍػ ٍ خزیذ اس تزگؾت ، ضایؼاتی ، اهاًی ، فزٍػ ٍ خزیذ فاکتَرّای لیغت چاج 

کاال خزٍج ٌّگام اًتخاتی اًثار در کاال هَجَدی کٌتزل قاتلیت 

فاکتَرّا ٍ ّا حَالِ در کاال هَجَدی رعیذى حذاقل تِ ّؾذار 

فاکتَرّا ٍ ّا رعیذ در کاال هَجَدی رعیذى حذاکثز تِ ّؾذار 

ؽذُ فادر( کاال ٍرٍد تزگ) ّای رعیذ ٍ( کاال خزٍج تزگ) ّا حَالِ تزکیثی جغتجَی اهکاى ، 

 اعاط تز فزٍػ ٍ خزیذ فاکتَرّای ضایؼاتی، ٍ اهاًی کاالّای ، تؼویزاتی ٍ هزجَػی کاالّای

 ... ٍ هؾتزی ًام ، اًثار ًام ، کاال ًام ، تاریخ ، ؽوارُ

اًثار، ًام اعاط تز هؾتزی ؽذُ فادر ّای حَالِ ٍ ّا رعیذ لیغت چاج ٍ هؾاّذُ اهکاى 

 ... ٍ تاریخ 

تاریخ ، اًثار ًام اعاط تز هؾتزی هزجَػی ٍ تؼویزاتی کاالّای لیغت چاج ٍ هؾاّذُ اهکاى ٍ ... 

احتوالی هؾکالت تزٍس اس جلَگیزی تزای حَالِ ٍ رعیذ ؽوارُ دعتی ٍ خَدکار کٌتزل قاتلیت 

هَػذ تزای آى اعاط تز گشارػ تْیِ ٍ فزٍػ ٍ خزیذ فاکتَرّای در عزرعیذ تاریخ ثثت قاتلیت 

 فاکتَرّا پزداخت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گشارؽات

 

تاریخ ، کاال ًام ، اًثار تفکیک تِ اًثار ریالی ٍ تؼذادی هَجَدی گشارػ ٍ ... 

تاریخ ٍ اًثار ًام ، هؾتزی ًام ، اًثار ًام تفکیک تِ کاال ریالی ٍ تؼذادی کاردکظ گشارػ ٍ ... 

رعیذُ حذاکثز ٍ حذاقل تِ کاالّای اختقافی(  کاال عفارؽات گشارػ ( 

اًثار تِ ؽذُ هزجَع ، تؼویزاتی کاالّای ، ؽذُ خارج کاالّای ، ؽذُ ٍارد کاالّای گشارػ 

اًثار ّای حَالِ ٍ ّا رعیذ ، ّا فاکتَر اس خاؿ سهاًی ّای تاسُ در گیزی گشارػ اهکاى 

کارتزاى کارکزد ریش گشارػ 

چاج طزاحی هاصٍل اس اعتفادُ تا ّا چاج در تغییز قاتلیت 

فاکتَر ٍ اًثار تِ هزجَػی ، اهاًی ٍرٍد ، ٍرٍد)  اًثار تِ ٍاردُ کاالّای اس تفکیکی ٍ تجویؼی گشارػ 

 تاریخ ٍ هؾتزی ، کاال ، اًثار تفکیک تِ...(  ٍ خزیذ

اًثار اس هزجَع ، اهاًی خزٍج ، خزٍج) اًثار اس ؽذُ خارج کاالّای اس تفکیکی ٍ تجویؼی گشارػ ، 

 تاریخ ٍ هؾتزی ، کاال ، اًثار تفکیک تِ...(  ٍ فزٍػ فاکتَر ، ضایؼاتی کاالّای

هجشا تقَرت اًثار اس هزجَػی ، ضایؼاتی کاالّای گشارػ 

هجشا تقَرت اًثار اس ؽذُ خارج ٍ ؽذُ ٍارد اهاًی کاالّای گشارػ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهکاًات

گشارؽات ٍ ّا چاج تزای عوت ٍ اهضاء تؼزیف اهکاى 

هالی عال ایجاد ٍ تؼزیف 

کارتز تؼزیف 

هجشا تقَرت ففحِ ّز ٍ کارتز ّز تزای دعتزعی عطَح تؼزیف 

اطالػات تاسیاتی ٍ گیزی پؾتیثاى 

ثثت تاریخ ٍ ًام ، کذ اعاط تز اطالػات عاسی هزتة قاتلیت 

ؽؼثِ یا ؽزکت ّز تزای...  ٍ کذپغتی ، ؽزکت ػٌَاى ،( آرم) لَگَ ثثت قاتلیت 

ّا پلتفزم تواهی رٍی تز اجزا قاتیلت  :Windows Server، Windows 7, Linux , Android , iOS ...... , 

ّای ٍیٌذٍس در ًقة قاتلیت Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012 , Server2016 

 VM ًظیز هجاسی عزٍرّای, 

ّا عیغتن عایز ٍ تثلت ، ّوزاُ تلفي در افشار ًزم سا اعتفادُ اهکاى 

 

 عایز هاصٍل ّا)اهکاًات افشٍدًی(

تَلیذ ٍ چاج تارکذ 

عزیال کاالّا 

تاریخ اًقضاء کاالّا 

اًتخاب ػکظ تزای کاال ّا 

)چٌذ اًثارُ )حَالِ تیي اًثارّا 

)چٌذ اًثارُ )حَالِ تیي اًثارّا 

 خزٍجیExcel , PDF , JPG , HTML , Word - 

 ارعال ایویلE-Mail گشارؽات ٍ اعٌاد 

ضواین تزای طزف حغاب ٍ راًٌذگاى ٍ لیغت فاکتَرّا 

هحاعثِ هالیات تز ارسػ افشٍدُ در فاکتَرّای خزیذ ٍ فزٍػ 

 / ارعال پیاهک / اط ام اطSMS 

)تَلیذ ٍ تجشیِ )فزهَل تَلیذ ٍ تجزیِ تزای هحقَالت ٍ کاالّا 

سیاى کلی / عَد ٍ سیاى فاکتَر تِ تفکیک هؾتزی تز اعاط تاسُ سهاًی عَد ٍ سیاى تز اعاط تاریخ / عَد ٍ 

ِاهکاى اعتفادُ چٌذ کارتز در یک ؽثک 

 


