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صنایع مونتاژ
و بسته بندی

 
كه     »خــروج خــودكار مواد اولیه از انبــار، این امكان را به من می دهد تا مواد اولیه ای 
ج شــود و از  گردانــدن آن ها به انبار وجود ندارد؛ به اندازه نیاز از انبار خار امــكان بــاز 

اتالف آن جلوگیری شود.«
گزارش انحرافات  گزارش مرور سفارش در هر زمان می توانم      »با استفاده از امكان 

كنم.« كنترل های الزم را روی خطوط تولیدم اعمال  تولید و مصرف را بگیرم و 

سپیدار از زبان مشتریان:



 

چرا بسته تولیدی سپیدار؟

گاهـی از انحـراف مصـرف مـواد و محـل ضایـع شـدن تولیـدات در فرآینـد تولیـد،    بـا آ 
اتـالف مـواد اولیـه خـود را كاهـش دهیـد.

  از طریـق كنتـرل خـروج مـواد اولیـه از انبـار مـواد اولیـه و ورود محصـوالت بـه انبـار 
دهیـد. افزایـش  را  داخلی تـان  كنتـرل  محصـول، 

  بـا اطـالع از كفایـت موجـودی انبـار مـواد اولیـه جهـت تولیـد محصـول، برنامه ریـزی 
دقیقـی بـرای خریـد مـواد اولیـه خـود داشـته باشـید.

  بـا امـكان پیش بینـی تولیـد، بهینه تریـن روش اسـتفاده از موجـودی مـواد اولیـه را 
انتخـاب كنیـد.

  بهای تمام شده حق العمل كاری ها را  محاسبه كنید.
  بهای تمام شده محصوالت تولید شده را ساده تر و دقیق تر محاسبه كنید.

سایر امکانات سپیدار:

كدینگ پیش فرض تولیدی   
  ثبت دفاتر قانونی

  دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه كارت خوان
  چاپ چک و كلر بانک

  تهیه مغایرت بانكی خودكار برای هر حساب
  تهیه فایل های قانونی بیمه و مالیات حقوق پرسنل

  تهیه فایل خرید و فروش فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
كتـور    محاسـبه پورسـانت فروشـنده ها و تسـویه حسـاب بـا آن هـا پـس از صـدور فا

محصـوالت فـروش  بسته تولیدی سپیدار به شما کمک می کند:

   با ثبت رسـید خرید، ورود مواد اولیه به انبار را ثبت و وجه آن را پرداخت كنید.
   با ثبت سفارش ،درخواست تولید محصول را به خط تولید سفارش دهید.

   با ثبت حواله خروج مصرف، مواد اولیه را وارد خط تولید كنید.
   بـر اسـاس قراردادهـای ثبـت شـده پرسـنل خـط تولیـد، حقـوق كاركنـان را پرداخت 

و نـرخ جـذب دسـتمزد را محاسـبه كنید.
    نرخ جذب سربار را بر اساس هزینه های ثبت شده در مركز هزینه تولید محاسبه كنید.

  پس از تولید محصول، بهای تمام شده مواد مصرفی را محاسبه كنید.
  با ثبت رسید تولید، كاالی ساخته شده را به انبار محصول منتقل كنید.

»بسـته تولیـدی سـپیدار ویـژه صنایـع مونتـاژ و بسـته بندی« امـكان محاسـبه بهـای 
تمـام شـده مـواد اولیـه را بـه سـادگی در اختیار شـما قـرار می دهد. اطـالع از بهای تمام 
شـده كاالهـا بـه شـما كمـک می كنـد تا از اتـالف منابع جلوگیـری كنید، بر اسـاس برآورد 
دقیـق هزینه هـای تولیـد نسـبت بـه قیمت گـذاری بهینـه محصـوالت اقـدام كنیـد و در 

نهایـت، امـكان رقابت پذیـری محصـوالت خـود را بـا سـایر رقبـا افزایـش دهید.
این بسـته شـامل 6 سیسـتم حسـابداری، دریافت و پرداخت، تولید، تامین كنندگان 
شـركت های  پاسـخگوی  كـه  اسـت  حقوق و  دسـتمزد  و  فـروش  و  مشـتریان  انبـار،  و 

تولیـدی كوچـک در صنایـع مونتـاژ و بسـته بنـدی اسـت. 


