SOLUTION SHOP
راهکاری برای مدیریت
موثر فروشگاه ها

Solution SHOP
فروشگاه ها به ويژه فروشگاه های زنجيره ای  ،بخش مهمی از نظام توزيع يک کشور به حساب می آيند .به جهت پوشش دادن
فرايند زنجيره ی تامين و توزيع کاال ،نرم افزار  Solution Shopبر اساس کسب و کار فروشگاهی و کامال تخصصی طراحی و
توليد گشته است.
اين نرم افزار بر روی پايانه های فروش نصب ميگردد و قادر است با سرعت بسيار باال عمليات  Check Outمشتريان را انجام
دهد .اين نرم افزار عالوه بر امکانات عادی با کمک تکنولوژی بارکد ميتواند متضمن تسريع در امور باشد .در همين نرم افزار کليه
ی کنترل های مربوط به اعتبار مشتريان ) (Credit Managementکنترل موجودی انبار )(Inventory Management
صورت ميگيرد .از همين پايانه می توان عمليات دريافت وجوه مشتريان به روش های گوناگون ،حتی به شکل انالين انجام داد.
اين نرم افزار با ابزار برنامه نويسی  Delphiو  SQL Serverنوشته شده و مرتب با اخرين نسخه های آن به هنگام ميشود .اين
نرم افزار خود دارای ديتا بيس مستقلی است که در صورت قطعی شبکه می تواند به تنهايی عمليات را ادامه دهد .در شرايط
عادی اطالعات دريافتی از اين نرم ا فزار بالفاصله بر روی شبکه منتقل ميشود تا بر روی نرم افزار سلوشن سی اس قابل پيگيری
باشد.
با نرم افزار فروشگاهی ،فروشگاه های زنجيره ای خود را به دنيای پر شتاب اطالعات ملحق سازيد تا مديريت يکپارچه ی متفاوتی
را با نرم افزارهای جامع پارس رويال تجربه نماييد
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اين نرم افزار برای مشتريان ويژه ی ما قابليت اتصال به نرم افزار  Solution CSرا دارد که ميتواند زنجيره ای امن بين مشتری
و توزيع کننده ايجاد نمايد .اين نرم افزار قادر است با ارتباط با دفتر مرکزی کمترين اطالعات را در محل نگهداری نموده و باعث
باال رفتن راندمان کاری فروشگاه شود .تکنولوژی اين نرم افزار کامال مشابه  Solution.CSبوده و نزديکی خاصی به معماری آن
دارد .اين نرم افزار قابليت اجرا بر روی انواع پايانه های فروش در فروشگاه های مختلف را دارد.
نرم افزار  Solution Shopقسمتی از اين بسته ی بزرگ فروشگاهی است و تاميين سخت افزار به همراه امکانات ديگر در کنار
اين نرم افزار  ،بسته ی کاملی برای فروشندگان محترم آماده می نمايد.
از امکانات اين نرم افزار می توان به موارد زير اشاره نمود:
-

ثبت و ضبط اطالعات فروشندگان کاال به فروشگاه و يا شرکت ها پخش )(Suppliers

-

مديريت انبار و موجودی کاالها

-

ايجاد سطوح دسترسی مختلف برای کارمندان متفاوت و مديريت

-

ايجاد گزارش های متنوع در تمامی قسمت ها مانند گزارش های فروش روزانه ،ماهانه و يا بر اساس
کاالی خاص

-

مديريت فروش و بررسی حساب صندوقها

-

مديريت فرايند خريد و سفارش کاال

-

امکان تنظيم اطالعات پايه سيستم بر اساس تعاريف مديريت فروشگاه

-

امکان انتقال اطالعات به سلوشن سی اس برای شرکت ها با شعب فروشگاهی متعدد

مشخصات فنی نرم افزار:


پايگاه داده SQL Server



قابل اجرا بر روی رايانه با حداقل پيکربندی



قابل استفاده در تمامی نسخههای ويندوز

