
     

مشتريانازدشتچهميگويند؟

  »دغدغـه اصلـی مـن بـه عنـوان مدیـر یک 
فروشـگاه، عـدم کنترل بر دریافـت و پرداخت ها 
بـود، ولـی بـا خرید سیسـتم دشـت همـكاران 
سیسـتم، ضمن اشـراف کامل بر کسـب و کارم 
در هـر لحظـه امـكان گزارش گیـری دقیـق از 
اطالعات فروشـگاه مثـل موجودی انبـار، میزان 
بدهی های مشـتریان، سـود و زیان فروشگاه و ... 

برایم مهیا شـده اسـت.«

  »ثبـت سـریع اطالعات در سیسـتم دشـت، 
امكانـی را بـرای مـا فراهـم کرد کـه بتوانیم در 
زمانـی بسـیار کوتـاه پاسـخگوی تعـداد زیادی 
از مشـتریان باشـیم و ضمنا ارائـه فاکتور باعث 
اطمینان خاطر بیشـتر مشـتریان به فروشـگاه 

ما شـده اسـت.«
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سادهوسودمند

بدون شک شما به عنوان مدیر یک فروشگاه، مایلید که سرعت عملیات فروشتان 
را افزایش بدهید، کنترل دقیقي بر موجودي نقد و دریافت و پرداخت هایتان 
داشته باشید، از موجودي محصوالتتان مطلع باشید و اطالعات مناسبي نیز از 

مشتریان خود در اختیار داشته باشید. 
دشـت همـكاران سیسـتم، نرم افـزاري سـاده و انعطاف پذیـر اسـت که به شـما 
کمک مي کند به راحتي به اهداف فوق دسـت پیدا کنید، کنترل فروشـگاهتان 

را در دسـت بگیرید و با سـرعت باال به مشـتریانتان رسـیدگي کنید. 
ایـن نرم افـزار نیازهـاي طیـف متنوعـي از اصنـاف کشـور را پاسـخ مي دهـد. 
همچنیـن، بـا توجه بـه اینكه برخـي از  اصناف کشـور فرایندهـاي خاصي در 
عملیـات فروشـگاهي خـود دارند، همـكاران سیسـتم راهكارهاي مناسـبی را 
نیـز بـراي برخـي از اصنـاف خـاص ارائه کرده اسـت کـه از جمله مي تـوان به 

اصنافـی مانند طالفروشـي، مشـاورین امـالك و ... اشـاره کرد.

دشتچگونهبهاداره
فروشگاهتانكمكميكند؟

 
كنترلدقيقبرموجوديمحصوالت

با استفاده از دشت:
  مدیریت موجودي کاالي فروشگاه برایتان بسیار ساده خواهد شد.

  مي توانیـد بـه راحتـي و بـا دقـت زیـاد، از کاالهـاي موجـود در انبارتـان در هر 
لحظه اطالع داشـته باشـید. 

  تصمیم گیري در مورد زمان سـفارش مجدد کاال براي شـما راحت خواهد شـد 
و دیگـر نگران موجودي کاالهایتان نخواهید بود. 

افزايشسرعتعملياتفروش
دشت به شما این امكان را مي دهد:

  با سرعت و دقت باال فاکتور صادر کنید.
  مانـده مشـتري، مانـده تعـدادي و سـود هـر کاال را در هـر لحظه مشـاهده 

کنیـد و راحت تـر تصمیـم بگیرید.
  فاکتور را به تعلیق در بیاورید و جلوي ایجاد صف را بگیرید.

  از طریـق ارتبـاط سیسـتم بـا ترازوهـا و همچنین دسـتگاه هاي کارت خوان 
بانكي سـرعت فـروش را افزایـش دهید. 

دشت چه امكانات  ديگري
در اختيارتان قرار مي دهد؟

  کاالهایتـان را گروه بنـدي کنیـد تـا بتوانیـد بـه راحتي بر اسـاس گروه هاي 
کاال، گزارش هـاي متنوعـي ماننـد موجـودي کاال، میـزان فروش، میزان سـود 

و ... را دریافـت کنید. 
  با استفاده از امكان ارسال پیامک، کنترل بیشتری بر فروشگاه خود داشته باشید.

  به تعداد دلخواه کاال و انبار تعریف کنید. 
  کلیه عملیات رایج مربوط به چک هاي دریافتي و پرداختي را انجام بدهید.

  مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه کنید.
  پیش فاکتور صادر کنید.

  براي هر کاال تا 10 نوع کالس قیمت تعریف کنید.
  فاکتورهاي تسویه نشده مشتریانتان را در آینده تسویه کنید.

  اعتبار مشتریانتان را کنترل کنید.
  با مشتریان خود با پیامک در ارتباط باشید.

  فروش قسطي داشته باشید.
  به سادگي ساختار چاپ فاکتور را تغییر بدهید.

  بارکد کاال را چاپ کنید.
  با استفاده از مانیتورهاي لمسي با دشت کار کنید.

  پورسانت ها را محاسبه کنید.
  با امكان مدیریت پیام، از زمان و مبلغ دقیق ورود و خروج وجه نقد در لحظه مطلع شوید.

  با امكان مدیریت پیام، مشتریانتان را از محصوالت جدید ، فرصت  های فروش 
و تخفیف های اعطایی به مناسبت های شخصی یا عمومی با خبر سازید.
  چند واحد فرعي براي یک کاال با ضرایب ثابت یا متغیر تعریف کنید.

  خرید، فروش، قیمت و تخفیف کاالهای خود را به واحدهای اصلي یا فرعي ثبت کنید.


