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 بسمه تعالی

 ((انبار و کنترل موجودیسیستم مشخصات ))

 شیــــزنرم افزار جامع مالی، اداری و مدیریتی

 (رینز کپارچهی بکهش)

 

 اندیشه ای از شرکت جهش پژوه نگر

 یکپارچهوسیستم های جامع و  مشاوران مدیریت
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 تاریخچه گروه نرم افزاری شیز

هرای ککاارهره ی   وارائه نررم افزار  تولیددر زمینه  مناسب راهکارهایارائه با هدف 2731شیز فعالیت خود را از سال  ینرم افزارگروه 

 از تجرار  بدسرت آمرده    براسرا   ،دقت وسرعت عملیرا  باالبردن دراکن زمینه به منظورتسهیل،ابداری،اداری ومدکرکتی آغازنموده و حس

در اکن پروپوزال به معرفی برخری از  .ه استناکع مختلف دراکن حوزه اقدام به ارائه سیستمی برای برآورده کردن اکن نیازها نمودنیازهای ص

 خواهیم پرداخت. انبار شیزنرم افزار امکانا  

ککی از مهمترکن و پیچیده ترکن سیستم های کاربردی در واحدهای تولیدی و بازرگانی بی شک سیستم انبرار و کنتررل مودرودی مری     

زکران  باشد. باتوده به اکنکه عمده سرماکه کک سازمان و کا موسسه را اقالم مودودی انبار تشکیل می دهد و تاثیر مستقیم بر روی سود و 

دارد، اهمیت موضوع را نشان میدهد. در سیستمی که پیش روی شما قرار دارد تالش شده است از طراحی بانک اطالعاتی استاندارد قوی 

 و محیط ارتباطی بسیار کارا و در عین حال ساده با کاربر و با توده به اصول مهندسی نرم افزار استفاده شود.

 

 کدینگ کاال:

 سطح طبقه بندی، گروه کاال، زکرگروه و مشخصا  کاال به تعداد نامحدود 4 معرفی کدکنگ کاال در 

  امکان تعرکف کد مجازکجهت سهولت بیشتر 

 امکان تعرکف بارکد 

 امکان پتانسی پذکر بودن مواد 

 برای هر کاال تعیین ضرکب همگن، حداکثر درصد تخفیف در فروش، حداقل درصد سود در فروش 

  سفارش، مقدار سفارش، حداقل و حداکثر مودودی برای هر کاال در انبارمعرفی وضعیت مودودی، نقطه 

 معرفی ملحقا  کاال، تغییر کد ددکد داکگزکن کد قبلی ، با توده به نیاز کاربر 

 محاسبه نقطه سفارش برای کاالهاکی که نزدکک کا سرحد نقطه سفارش رسیده اند 

 امکان مشاهده مواد تشکیل دهنده کاالی مورد نظر 

 امکان مشاهده لیست نقطه سفارش به تفکیک انبار 

 امکان ابطال کا حذف کاالی مورد نظر توسط کاربرانی که دارای دسترسی هستند 

 )امکان فیلتر برروی تمام اقالم اطالعاتی )نام کاال، مشخصا  فنی کاال، کدکاال 

 

 فرم انبار:

  معرفی فرم های انبار با مشخصا  متنوع به تعداد نامحدود 

 سطری و ستونی/ساده و انتقالی های، تعیین نوع فرم به حالت 

 معرفی عناوکنی از هزکنه ها با توده به نیاز کاربر 

  انبار با حسابداری مالیفرم های  اکجاد ارتباط اطالعا 

 پارامترهای انبار:

 برقراری ارتباط با حسابداری مالی دهت صدور سند حسابداری 

  ککی از دو حالت: با کنترل اسناد توسط انبار /با ثبت اسناد انبار بدون کنترل مسول انباربررسی وضعیت کنترل مودودی به 

 انبار مستقل از کد کاال/ مودودی منفی مجاز/ نماکش مودودی در هنگام دستجوی کاال های امکان تعیین ککی ازحالت : 
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 بستن سال انبار دهت عملیا  پاکان سال مالی 

 بار توسط شخصِ مدکر و کا کاربرانی که دارای دسترسی هستندامکان دسترسی به فرم های ان 

 امکان تعرکف دسترسی به طبقه بندی کاال توسط مدکر کا کاربرانی که دارای دسترسی هستند 

 تعرکف دسترسی به طبقه بندی کاال توسط مدکر کا کاربرانی که دارای دسترسی هستند 

 حسابداری انبار:

  /استاندارد/واقعی /تعیین قیمت گذاری کاال از طرکق ثبت گروهی نوع قیمت گذاری بر اسا  ککی از حاال : میانگین موزونlifo /fifo 

 درخواست کاال از انبار:

 صدور حواله/درخواست خرکد( و ثبت اسناد بصور  خودکار ( 

 درخواست خرید:

 تصوکب کننده تنظیم توسط تهیه کننده/کنترل کننده/تاکید کننده و 

 امکان انتقال موجودی:

 امکان انتقال مودودی به سال مالی قبل با تعیین نوع انتقال بصور  تعدادی و کا تعدادی رکالی 

 متعاملین:

    امکان تعرکف متعاملین 

 امکان وارد کردن اطالعا  مالی متعاملین دهت اکجاد ارتباط با حسابداری مالی 

  اسا  کد، استان، نام فارسی و ...امکان فیلتر کردن متعاملین بر 

 امکان تغییر کد متعاملین 

 انبار گردانی:

 سوم ش اول تا شمارش گزارش انبار گردانی از شمار 

 گزارش تگ و لیست انبار گردانی 

 امکان ثبت سند مغاکر  اضافه انبار گردانی/ کسر انبار گردانی 

 مشاهده انواع گزارشات انبار:

 مقداری کاال امکان مشاهده و هاپ کاردکس 

 امکان مشاهده و هاپ خالصه گردش مقداری کاال 

 گزارش لیست کاالهای راکد 

 امکان مشاهده گزارش در لیست کاالها با مودودی بحرانی 



نرم افزار جامع مالی، اداری و مدیریتی شیز سیستممشخصات   

 

www.shizsoft.com 4صفحه 
 

 امکان مشاهده گزارش از لیست کاالهای نزدکک نقطه سفارش 

 امکان مشاهده گزارش از گردش مقداری کاال در انبار 

  کاال به تفکیک محل مصرفامکان مشاهده گزارش مصرف 

 امکان مشاهده گزارش رکز مودودی مقداری انبار 

 امکان مشاهده گزارش درخواست کاالی باز 

 امکان مشاهده گزارش درخواست کاالی بسته 

 امکان مشاهده گزارش از لیست خالصه مودودیqc مواد 

 امکان مشاهده لیست خالصه مودودی بچ محصول 

 دکک به تارکخ انقضاامکان مشاهده لیست کاالهای نز 

 امکان مشاهده لیست رسیدها با تفکیک واحد درخواست کننده 

 انبار هاییو خرود امکان مشاهده و گزارش از تعداد ورودکها 

 امکان مشاهده گزارش مودودی کاال به تفکیک انبارهای فرعی 

 مشاهده انواع گزارشات مالی:

 امکان مشاهده کاردکس حسابداری کاال 

 گزارش از خالصه گردش حسابداری کاال امکان مشاهده و 

  1و 2امکان مشاهده گزارش از مرکز هزکنه 

 امکان مشاهده گزارش حسابداری اسناد انبار 

 ی انبارو خرودی هاامکان مشاهده گزارش از ورودکها 

 امکان مشاهده قیمت تمام شده تولید 

 امکان مشاهده کار  متعامل 

  خرکد کا فروشامکان مشاهده گزارش اسناد انبار بدون 

 امکان مشاهده گزارش کنترل کیفی مواد با امکان دستجو و فیلتر کردن 

 بررسی وضعیت کنترل کیفی

 

 


