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نرم افزار دشت همکاران سیستم
همکاران  است.  ایران  در  خصوصی  بخش  نرم افزاری  شرکت  بزرگ  ترین  سیستم،  همکاران  شرکت 

سیستم پس از گذشت بیش از 33 سال با 1300 نیروی انسانی متخصص، ارائه دهنده ی راهکارهای 

نرم افزاری برای کسب وکارهای بزرگ، متوسط، کوچک و اصناف و فروشگاه ها است. همکاران سیستم 

از  بیش  داستان موفقیت  در خلق  توانسته  بورس  در  نرم افزاری حاضر  به عنوان نخستین شرکت 

۵4000 مشتری گام بردارد.

شرکت سپیدار سیستم آسیا به عنوان یکی از شرکت های عضو همکاران سیستم در سال 1387 با 

نهاده شد.  بنیان  نرم افزار فروشگاهی دشت  و  نرم افزار حسابداری سپیدار  انحصاری  هدف عرضه 

است.  کوچک  و  متوسط  شرکت های  حسابداری  برای  مناسب  نرم افزار  سیستم،  همکاران  سپیدار 

دشت همکاران سیستم نیز نرم افزاری مناسب برای مدیریت فروشگاه های متوسط و کوچک است.

کار یک فروشگاه موفق غیر قابل  امروزه نقش نرم افزار حسابداری فروشگاهی در بهبود کسب و 

انکار است. نکته های مهمی وجود دارد که باید پیش از خرید درباره یک محصول نرم افزاری و شرکت 

تولید کننده آن در نظر گرفته شود تا به آسانی و با خیالی آسوده در این مسیر گام برداشته شود. 

افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود و زیان، 

مانده حساب و... از مهم ترین دالیل برای خرید یک نرم افزار حسابداری فروشگاهی است تا به رشد 

سودآوری و پایداری آن کمک کند.
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نسخه عمومی و تخصصی دشت همکاران سیستم
نسخه عمومی دشت همکاران سیستم متناسب با عملیات فروشگاه  ها طراحی و تولید شده است. همچنین 

نسخه های تخصصی دشت همکاران سیستم برای پاسخگویی به عملیات فروشگاه ها در اصناف خاص طراحی 

و تولید شده است. مشتریان می توانند یکی از سطوح پایه، استاندارد و پیشرفته دشت همکاران سیستم را بر 

اساس امکانات مورد نیاز خود تهیه کنند.

•  تبدیل نسخه عمومی به تخصصی هم سطح یا باالتر با پرداخت ما به التفاوت قیمت امکان پذیر است و پس 

از آن امکان بازگرداندن وجود ندارد.

•  ارتقا سطح از پایین به باال با پرداخت ما به التفاوت قیمت امکان پذیر است و پس از آن امکان بازگرداندن وجود 

ندارد.

پیشرفتهاستانداردپایهنسخه

***عمومی

***پوشاک

***سوپرمارکت

***لوازم آرایشی و  بهداشتی

***لوازم یدکی خودرو

***ابزار و یراق آالت ساختمانی

***قنادی، آجیل و خشکبار

    •  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی sepidarsystem.com مراجعه فرمایید.
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نسخه عمومی دشت همکاران سیستم
هر  در  است.  فروشگاه ها  بیشتر  مدیریت  مناسب  سیستم  همکاران  دشت  عمومی  نسخه 
فروشگاهی می توان از این نسخه برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و 

فروش، انبارداری، محاسبه سود و زیان، مانده حساب، پشتیبان گیری خودکار و... استفاده کرد.

پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

***صدور و تسویه نقدی و غیرنقدی انواع فاکتور

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و...

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک) واگذاری، وصول، استرداد و...(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

**تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و...

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و...

**تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

*تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال )رنگ، سایز و...(

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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نسخه سوپرمارکت دشت همکاران سیستم
موجودی  کنترل  و  فروش  عملیات  در  سرعت  و  دقت  افزایش  برای  نسخه  این  از  می توان  سوپرمارکتی  هر  در 

کاالهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 11,000 کاالی به روز به همراه بارکد آن از پیش تعریف شده 

است تا استفاده از نرم افزار را در سوپرمارکت بدون صرف زمان طوالنی برای تعریف کاالها در کمترین زمان ممکن 

با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در هنگام فروش  مهیا کند. به روز رسانی قیمت کاالها 

امکان  بازار  رایج  دیجیتال  ترازوهای  از  اطالعات  خواندن  و  بارکدخوان  توسط  کاالها  شناسایی  است.  امکان پذیر 

صدور فاکتور فروش را بیش از پیش سریع تر و دقیق تر ساخته است. دریافت فاکتورهای چاپی متنوعی مانند 

فاکتور فروش با ستون قیمت روی کاال، قیمت فروشگاه و... با امکان شخصی سازی آنها از باشگاه مشتریان 

امکان پذیر است. با استفاده از کالر آیدی امکان شناسایی مشتری از طریق شماره تماس و صدور فاکتور فروش 

برای سفارشات تلفنی فراهم شده است. 

پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***11,000 کاالی از پیش تعریف شده به همراه بارکد آن

***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

***صدور و تسویه نقدی و غیرنقدی انواع فاکتور

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و...

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

**تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و...

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و...

**تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها

*کالر آیدی برای شناسایی مشتری از طریق شماره و دریافت سفارش

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

*تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال )رنگ، سایز و...(

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*مدیریت پیام
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پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

***صدور و تسویه نقدی و غیرنقدی انواع فاکتور

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان و چاپگرها

نسخه پوشاک دشت همکاران سیستم
نسخه پوشاک دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت فروشگاه های پوشاک، کیف و کفش است. در هر فروشگاه 

پوشاک، کیف و کفشی می توان از این نسخه برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، 

گزارش موجودی بر اساس ویژگی های کاال، محاسبه سود و زیان، مانده حساب و... استفاده کرد. در تعریف هر کاال 

امکان معرفی 10 ویژگی دلخواه مانند رنگ، سایز، برند و... وجود دارد. در ادامه با  کمک ویژگی های تعریف شده در 

ماتریس کاال می توان کاالها را بر اساس آنها به صورت خودکار تعریف کرد. برای مثال کافیست مقادیر مختلف برند، 

مدل، رنگ، سایز برای کاالی کفش مقداردهی شود تا کفش هایی  بر اساس مقادیر مانند "ایرانی دماوند مشکی 42"  

و... به یکباره تعریف شود.

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و...

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

**تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و...

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و...

**تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها

تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال 
)رنگ، سایز و...(

**

**گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

*مدیریت پیام

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***12,000 کاالی از پیش تعریف شده به همراه بارکد آن

***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

***صدور و تسویه نقدی و غیرنقدی انواع فاکتور

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

نسخه آرایشی و بهداشتی دشت همکاران سیستم
در هر فروشگاه آرایشی و بهداشتی می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش و کنترل 

موجودی و نقطه سفارش کاالهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 12,000 کاال به همراه بارکد آن از 

را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف کاالها در کمترین  از نرم افزار  تا استفاده  پیش تعریف شده است 

زمان ممکن مهیا کند. به روز رسانی قیمت کاالها با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در هنگام 

فروش امکان پذیر است. گزارش های متنوعی روی کاالها مانند پرفروش ترین و کم فروش ترین، پرسودترین و 

امکان صدور  بارکدخوان  بازه های زمانی مختلف قابل تهیه است. شناسایی کاالها توسط  و... در  کم سودترین 

فاکتور فروش را بیش از پیش سریع تر و دقیق تر ساخته است. تخفیف های متنوعی به صورت پلکانی و شرطی 

به ازای حجم خرید قابل تعریف است.

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و...

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

**تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و...

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و...

**تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

*تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال )رنگ، سایز و...(

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*مدیریت پیام

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***107,000 قطعه از پیش تعریف شده به همراه کد فنی آن

***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

***صدور و تسویه نقدی و غیرنقدی انواع فاکتور

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان و چاپگرها

نسخه لوازم یدکی خودرو دشت همکاران سیستم
در هر فروشگاه لوازم یدکی خودرو می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش و کنترل 

موجودی کاالهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 107,000 قطعه یدکی به همراه کد فنی آن از پیش 

تعریف شده است تا استفاده از نرم افزار را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف قطعات در کمترین زمان 

ممکن مهیا کند. به روز رسانی قیمت قطعات با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در هنگام 

فروش امکان پذیر است. شناسایی کاالها توسط نام و کد فنی قطعه، امکان صدور فاکتور فروش را بیش از پیش 

سریع تر و دقیق تر ساخته است. پشتیبان  گیری از اطالعات می تواند به صورت دستی و خودکار انجام شود. کنترل 

موجودی با تعیین نقطه سفارش به راحتی انجام می پذیرد. 

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و...

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

**تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و...

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و...

**تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

*تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال )رنگ، سایز و...(

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*مدیریت پیام

*امکان چاپ چک

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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پیشرفتهاستانداردپایهویژگی

***16,000 کاالی از پیش تعریف شده

***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

***صدور و تسویه نقدی و غیرنقدی انواع فاکتور

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان و چاپگرها

نسخه ابزار و یراق آالت ساختمانی دشت 
همکاران سیستم

در هر فروشگاه ابزار و یراق آالت ساختمانی می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش 

و کنترل موجودی کاالهای فروشگاه بهره گرفت. در این نسخه بیش از 16,000 کاال از پیش تعریف شده است تا 

استفاده از نرم افزار را در فروشگاه بدون صرف زمان برای تعریف کاالها در کمترین زمان ممکن مهیا کند. به روز 

رسانی قیمت کاالها با ساده ترین روش و در سریع ترین زمان ممکن حتی در هنگام فروش امکان پذیر است. ثبت 

عملیات مختلف بانکی مرتبط با چک مانند واگذاری، وصول، استرداد و... به همراه امکان چاپ چک وجود دارد. 

گزارش های متنوعی برای سود و زیان کاالها و میزان بدهکاری و بستانکاری طرف حساب ها در بازه های زمانی 

انتخابی قابل تهیه است.

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و...

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

**تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و...

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و...

**تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

*تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال )رنگ، سایز و...(

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*مدیریت پیام

*امکان چاپ چک

sepidarsystem.com مراجعه فرمایید. .  برای اطالع از قیمت ها به وب سایت شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 
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***تعریف و گروه بندی نامحدود کاال، خدمت و طرف حساب

***صدور و تسویه نقدی و غیرنقدی انواع فاکتور

***تعلیق فاکتور فروش در صف های خرید مشتریان

***جستجوی سریع کاال و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد

***جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس

***ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها

***گزارش سود و زیان، موجودی کاال، عملکرد روزانه و...

***ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک )واگذاری، وصول، استرداد و...(

نسخه قنادی، آجیل و خشکبار دشت 
همکاران سیستم

***تعریف سطح دسترسی برای صندوق دار

***تهیه گزارش های قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی

***پشتیبان گیری خودکار از اطالعات

**تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار

**ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید

**تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب

**تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش

**تعریف فروشنده و پورسانت

**تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط

**تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و...

**تولید و چاپ بارکد

**تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و...

**تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آنها

کالر آیدی برای شناسایی مشتری از طریق شماره و دریافت 
سفارش

*

*ورود و خروج امانی کاال

*ذخیره پشتیبان در فضای ابری

*تعریف کاالی اشانتیون و هدیه

*تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید

تعریف خودکار کاالها بر اساس ویژگی های کاال )نوع شیرینی و 
آجیل، ابعاد بسته بندی و...(

*

*گزارش موجودی کاال بر اساس ویژگی های تعریف شده

*تعریف  کاال  به صورت ترکیبی و استفاده از آن در خرید و فروش 

*مدیریت پیام

*امکان چاپ چک
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در هر فروشگاه قنادی  یا  آجیل و خشکباری می توان از این نسخه برای افزایش دقت و سرعت در عملیات فروش 

بهره گرفت. در فروشگاه امکان استفاده از یک یا چندین صندوق فروش به صورت همزمان وجود دارد. اتصال 

به تمامي بارکد خوان ها، انواع ترازوهای دیجیتال و دستگاه های کارتخوان بانک ها بصورت آنالین و لحظه ای از بروز 

هر گونه اشتباه جلوگیری می نماید و باعث می شود که سرعت و دقت در صدور فاکتور بسیار افزایش پیدا کند. 

بارکد وزنی در خدمت مکانیزه  کردن  از ترازوهای دیجیتال و رسید  خواندن خودکار اطالعات کاالهای وزن شده 

فرآیند فروش فروشگاه  است. گزارش های متنوعی روی کاالها مانند پرفروش ترین و کم فروش ترین، پرسودترین 

و کم سودترین و... در بازه های زمانی مختلف قابل تهیه است.
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واحد خدمات پس از فروش دشت 
همکاران سیستم

خدمات پس از فروش مهم ترین دغدغه مشتریان پس از انتخاب یک نرم افزار خوب است. واحد خدمات پس از 

از خدمات  این واحد شامل طیف متنوعی  فروش دشت شامل بخش های استقرار، آموزش و پشتیبانی است. 

است که به اهم آن در ادامه اشاره می شود:

.  یک سال پشتیبانی تلفنی رایگان پس از دریافت کد فعال سازی نرم افزار
.  یک سال عضویت رایگان در باشگاه مشتریان برای دریافت نسخه جدید نرم افزار، چت آنالین و...

.  اعزام کارشناس مراقبت از مشتری به فروشگاه مشتری
.  برگزاری کالس های آموزشی در دفتر مرکزی شرکت یا در فروشگاه مشتری

.  مشاهده فیلم های آموزشی رایگان از طریق سی دی آموزشی داخل بسته نرم افزار یا وب سایت 
sepidarsystem.com     شرکت سپیدار سیستم آسیا به نشانی 

   شماره واحد پشتیبانی: 02181022444
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نسخه های پیش رو
نسخه های تلفن همراه، لوازم جانبی و سخت افزار کامپیوتری:

این نسخه ها بر پایه نیازهای واحدی این صنوف طراحی و تولید خواهند شد. این محصوالت عالوه بر امکانات 

انواع  تعریف  سریال،  اساس  بر  کاالها  فروش  و  خرید  مانند  تخصصی  امکاناتی  داشتن  با  عمومی،  سیستم 

مشخصات فنی کاال، گزارش گیری بر اساس هر یک از مشخصات، کنترل سررسید اقساط و چک های ثبت شده در 

سیستم و ده ها امکان کاربردی دیگر می تواند نیازهای شما در این حوزه ها را برطرف سازد.

 

امکانات پیش رو
ثبت سفارش آنالین خرید از تامین کنندگان:

از دیگر امکانات امسال نرم افزار، استفاده  از سامانه ثبت سفارش خرید فروشگاه ها )فرسان( از شرکت های پخش 

در خود نرم افزار دشت خواهد بود. با استفاده از این قابلیت، ضمن حفظ ارتباط تجاری بین اصناف و شرکت های 

پخش، لزوم حضور فروشندگان برای دریافت سفارش ها در فروشگاه به حداقل خواهد رسید و شما می توانید 

زمان بیشتری را برای مدیریت فعالیت اصلی خود صرف کنید.

تبدیل کاال:

به کمک این ویژگی به راحتی می توانید در سیستم موجودی مواد اولیه خود را به محصوالت نهایی تبدیل نمایید 

کاالهای بسته بندی خود  تعریف  به  اقدام  راحتی  به  تا  داد  به شما خواهد  را  امکان  این  ویژگی  این  و همچنین 

نمایید و آن را فروش برسانید.

تمامی این امکانات به همراه ده ها ویژگی دیگر در این محصول قرار خواهد گرفت تا شما بتوانید به عنوان یک 

نرم افزار حسابداری فروشگاه دقیق و هوشمند از آن بهره ببرید.
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محتویات بسته دشت همکاران سیستم

بسته دشت همکاران سیستم شامل محتویات زیر است:

.  3 عدد سی دی شامل نصب، لیسانس و آموزش نرم افزار

.  دفترچه راهنمای سریع نصب و راه اندازی

.  قفل سخت افزاری

همکاری با دشت همکاران سیستم
شرکت سپیدار سیستم آسیا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی عالقمند به توسعه بازاریابی نرم افزار دشت همکاران 

است. فروش  عاملیت  یا  نمایندگی  اعطای  صورت  به  همکاری  شیوه  می نماید.  همکاری  به  دعوت  سیستم 

ما  تجاری  شرکای  سیستم  همکاران  دشت  نرم افزار  فروش  نمایندگان  عنوان  به  شرکت ها  یا  حقوقی  اشخاص 

هستند. حمایت از توسعه کسب و کار و سوددهی این عزیزان بر عهده ماست. 

اشخاص حقیقی هم به عنوان عاملین فروش تنها وظیفه معرفی مشتری دارند. کلیه فرآیندهای فروش، آموزش 

و پشتیبانی بر عهده ماست.

از مهم ترین مزایای همکاری در توسعه بازاریابی فروش نرم افزار دشت همکاران سیستم به موارد زیر می توان 

اشاره نمود:

.  بهره مندی از تجربه 30 ساله  شرکت همکاران سیستم
.  بهره مندی از حمایت و تبلیغات دشت همکاران سیستم

.  امکان همکاری در فروش سایر محصوالت همکاران سیستم
.  شرکت در دوره های آموزشی نرم افزار بصورت رایگان

.  توسعه کسب و کار مستقل و معتبر
.  دریافت یک نسخه ای کامل محصول

.  معرفی مشتریان آن منطقه به نمایندگی
.  آموزش نیروهای فنی و فروش نمایندگی

مشتاقانه منتظر دریافت و بررسی رزومه شخصی یا شرکتی شما همکاران هستیم. 

مراجعه   sepidarsystem.com/dasht-agent جهت تکمیل فرم جذب نمایندگی یا عاملت فروش به 

021 تماس حاصل فرمایید. یا با شماره 81022123-


