مشتريان از دشت چه ميگويند؟
«دغدغـه اصلـی مـن بـه عنـوان مدیـر یک
فروشـگاه ،عـدم کنترل بر دریافـت و پرداختها
بـود ،ولـی بـا خرید سیسـتم دشـت همـكاران
سيسـتم ،ضمن اشـراف کامل بر کسـب و کارم
در هـر لحظـه امـکان گزارشگیـری دقیـق از
اطالعات فروشـگاه مثـل موجودی انبـار ،میزان
بدهیهای مشـتریان ،سـود و زیان فروشگاه و ...
برایم مهیا شـده اسـت».
«ثبـت سـریع اطالعات در سیسـتم دشـت،
امکانـی 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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دشت چه امكانات ديگري
دراختيارتانقرارميدهد؟

دشت چگونه به اداره
فروشگاهتان كمك ميكند؟
كنترل دقيق بر موجودي محصوالت

ساده و سودمند
بدون شک شما به عنوان مدير يك فروشگاه ،مايليد كه سرعت عمليات فروشتان
را افزايش بدهيد ،كنترل دقيقي بر موجودي نقد و دريافت و پرداختهايتان
داشته باشيد ،از موجودي محصوالتتان مطلع باشيد و اطالعات مناسبي نيز از
مشتريان خود در اختيار داشته باشيد.
دشـت همـكاران سيسـتم ،نرمافـزاري سـاده و انعطافپذيـر اسـت كه به شـما
كمك ميكند به راحتي به اهداف فوق دسـت پیدا کنید ،كنترل فروشـگاهتان
را در دسـت بگيريد و با سـرعت باال به مشـتريانتان رسـيدگي كنيد.
ايـن نرمافـزار نيازهـاي طيـف متنوعـي از اصنـاف كشـور را پاسـخ ميدهـد.
همچنيـن ،بـا توجه بـه اينكه برخـي از اصناف كشـور فرايندهـاي خاصي در
عمليـات فروشـگاهي خـود دارند ،همـكاران سيسـتم راهكارهاي مناسـبی را
نیـز بـراي برخـي از اصنـاف خـاص ارائه کرده اسـت كـه از جمله ميتـوان به
اصنافـی مانند طالفروشـي ،مشـاورین املاك و  ...اشـاره كرد.

با استفاده از دشت:
مديريت موجودي كاالي فروشگاه برايتان بسيار ساده خواهد شد.
ميتوانيـد بـه راحتـي و بـا دقـت زيـاد ،از كاالهـاي موجـود در انبارتـان در هر
لحظه اطالع داشـته باشـید.
تصميمگيري در مورد زمان سـفارش مجدد كاال براي شـما راحت خواهد شـد
و ديگـر نگران موجودي كاالهايتان نخواهيد بود.
افزايش سرعت عمليات فروش
دشت به شما اين امكان را ميدهد:
با سرعت و دقت باال فاكتور صادر كنيد.
مانـده مشـتري ،مانـده تعـدادي و سـود هـر كاال را در هـر لحظه مشـاهده
کنیـد و راحتتـر تصميـم بگيريد.
فاكتور را به تعليق در بياوريد و جلوي ايجاد صف را بگيريد.
از طریـق ارتبـاط سيسـتم بـا ترازوهـا و همچنين دسـتگاههاي كارتخوان
بانكي سـرعت فـروش را افزایـش دهید.

كاالهايتـان را گروهبنـدي كنيـد تـا بتوانيـد بـه راحتي بر اسـاس گروههاي
كاال ،گزارشهـاي متنوعـي ماننـد موجـودي كاال ،ميـزان فروش ،ميزان سـود
و  ...را دريافـت كنيد.
بااستفادهازامکانارسالپیامک،کنترلبیشتریبرفروشگاهخودداشتهباشید.
به تعداد دلخواه كاال و انبار تعريف كنيد.
كليه عمليات رايج مربوط به چكهاي دريافتي و پرداختي را انجام بدهيد.
ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه كنيد.
پيش فاكتور صادر كنيد.
براي هر كاال تا  10نوع كالس قیمت تعريف كنيد.
فاكتورهاي تسويه نشده مشتريانتان را در آينده تسويه كنيد.
اعتبار مشتريانتان را كنترل كنيد.
با مشتریان خود با پیامک در ارتباط باشید.
فروش قسطي داشته باشيد.
به سادگي ساختار چاپ فاكتور را تغيير بدهيد.
باركد كاال را چاپ كنيد.
با استفاده از مانيتورهاي لمسي با دشت كار كنيد.
پورسانتها را محاسبه كنيد.
باامکانمدیریتپیام،اززمانومبلغدقیقورودوخروجوجهنقددرلحظهمطلعشوید.
با امکان مدیریت پیام ،مشتریانتان را از محصوالت جدید  ،فرصتهای فروش
و تخفیفهای اعطایی به مناسبتهای شخصی یا عمومی با خبر سازید.
چند واحد فرعي براي يك كاال با ضرايب ثابت يا متغير تعريف کنید.
خريد،فروش،قیمتوتخفیفكاالهایخودرابهواحدهایاصليیافرعيثبتکنید.

