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 ورود به سيستم

 

 

 .م افزار شويدرنرم افزار را اجرا كرده و با وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور وارد ن
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 وارد آن بخش شده و اعمال مورد نياز خود را انجام دهيد. در پنل اصلي نرم افزار ميتوان بر حسب نياز با انتخاب هر گزينه

 صدور قبض

 

 

در قسمت صدور قبض نياز است تا مشتيريان از قبل در سيستم ثبت شده باشند تا بتوان براي آنها قبض صادر كرد ، اگر مشتري 

مشتري جديد تعريف كرد. جستجوي جديد در سيستم موجود نباشد با استفاده از گزينه مشتري جديد در همين كادر ميتوان 

مشتريان موجود هم بر اساس فاميل ، شماره تلفن و كد مشتري امكان پذير است ، سطر هاي قرمز مربوط به مشتريان غير فعال 

 ميباشد.

 .با كليك كنار سطر مورد نظر به صفحه ي بعدي منتقل ميشويد
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را  تمـــام .پس از اتمام قبض مشتري دكمه سبز رنگ فشار دهيدح وخدمت،  دكمه تاييد را بعد از فشردن جنس ، رنگ ، طر

 و صفحه قبض مانند نمونه زير ظاهر مي شود كه امكان چاپ قبض و ليبل را داريد. ميزنيد.
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 مهم ديگر نرم افزار شامل موارد زير مي باشد: امكانات

با خشكشويي روي صفحه  او  پس از تماس مشتري، شماره و اطالعات و قبض هاي  ، در صفحه اول  با امكان كالر آي دي

 .نمايش داده مي شود

 مديريت قبض:

 قبض يا ابطال  قبض مي توانيد از قسمت مديريت قبض استفاده نماييد. شاهده قبض ها، ابطال،اعالم آماده شدن اجناسجهت م

 همچنين جهت ارسال اجناس توسط پيك گزينه پيك نيز موجود است.

 :(تسويه)خروج قبض

 به منظور اعالم تحويل داده شدن اجناس به مشتري مي توانيد از قسمت خروج قبض استفاده نماييد.

ورتي كه مشتري تمام لباس هاي قبض خود را نبرد و تكه هايي از قبض هنوز در خشكشويي نكته قابل توجه اين است كه در ص

همچنين در شرايطي كه مشتري تمام اجناس قبض را مي برد اما هزينه  قبض نيز فراهم شده است. خروج ناقصمانده بود امكان 

 وجود دارد. ناقصتسويه  ي آن را به هر دليل كامل پرداخت نمي كند، امكان درج اين موضوع و

 ارسال پيام:

 به سه روش مي توانيد به هر مشتري كه مايليد پيامك بدهيد

 .منظور اين است كه مشتري را از ليست انتخاب ميكنيد و متن دلخواه را مي نويسد و پيام ارسال مي شود تكي: -1

 .مثال تبريك سال نوگروهي: با اين امكان براي تمام مشتريان خود مي توانيد يك پيام بفرستيد -2

خودكار: پيامك خودكار براي مواقعي است كه شما مي خواهيد براي كساني كه بايد حهت تحويل و تسويه قبض تا به -3

ديروز به خشكشويي مراجعه ميكردند اما نكرده اند پيام يادآوري بفرستيد.توجه كنيد اين موضوع براي پيگيري لباس هاي مانده 

 مند است.در خشكشويي بسيار سود
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 مشتريان

 براي مديريت مشتريان گزينه ي مشتريان را انتخاب كنيد تا پنل مربوط به آن باز شود.

 در اين قسمت ليست مشتريان نمايش داده ميشود كه كاربر قادر است عمليات زير را براي هر مشتري انجام دهد. 

 اضافه كردن مشتري جديد -1

 ويرايش اطالعات مشتري -2

 حذف مشتري -3

 تخفيف كل يا موردي به مشتري اعمال -4

 ديدن حساب بدهكار و بستانكار مشتري -5

Uركبدون كد اشت 

 طرح و رنگ ،اجناس

گزينه در صفحه اصلي نرم افزار ، ، در هنگام قبض زدن  موجودهاي  ، طرح و رنگاد ، ويرايش و حذف اجناسبراي ايج

را انتخاب ميكنيم تا كادر مورد نظر باز شود .در اين قسمت نيز مانند قسمت قبل ميتوانيم عمليات اضافه ،  ، طرح و رنگاجناس

 مقدور ميباشد.انجام دهيم ، جست و جوي جنس نيز بر اساس نام جنس  ، طرح و رنگ راحذف و ويرايش را بر روي اجناس

 خدمات

در صفحه ي اصلي گزينه خدمات را انتخاب كنيد.اين فرم نيز مانند فرم هاي قبل شامل عمليات اضافه كردن ، ويرايش و حذف 

 ميباشد ، كادر جستجو نيز براي جستجوي خدمات مورد نظر وجود دارد.

 تعرفه

 .يدبراي مديريت تعرفه ها در صفحه اصلي گزينه تعرفه را انتخاب كن

 براي اضافه كردن تعرفه جديد كليد اضافه را ( ليست يا تكي) انتخاب نماييد.

نكته مفيد اين است كه بعد از وارد كردن يك بار تعرفه خود، ديگر در هنگام قبض زدن نياز به نوشتن قيمت نداريد.برنامه به 

 صورت هوشمند حساب ها را انجام ميدهد.
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 هزينه ها

هزينه ها وارد بخش مديريت هزينه ها ميشويد. در اين قسمت امكان اضافه هزينه جديد ، حذف هزينه و اضافه با انتخاب گزينه 

با انتخاب گزينه پرينت ميتوانيد از تمامي هزينه هايي كه در جدول مشاهده ميكنيد نسخه ي كردن نوع هزينه جديد وجود دارد.

 كنيد.چاپي تهيه 

 گزارشات

سه گزارش پركاربرد در اين در اين بخش امكان مشاهده ي گزارشات بر حسب دسته بندي هاي مختلف امكان پذير است . 

 بخش به شرح زير است:

(در هر بازه زماني ميتوانيد مشاهده كنيد كه چقدر پول وارد دخل شده و يا با توجه  دخل و خرج خشكشويي گزارش •

 به قبض ها چه مقدار بايد اضافه شود)

(در هر بازه ي زماني ميتوانيد متوجه شويد چقدر  گزارش كل هزينه هاي پرداختي و دريافتي براي يك نوع هزينه •

 چيز ديگري داده ايد) هزينه بابت مثال حقوق يا پودر لباسشويي يا هر

(شامل ليست همه ی حقوق هايی که در هر زمانی همه يا يك نفر كل هزينه پرداخت شده بابت حقوق گزارش •

 داده ايد با امکان چاپ آنها)
(ميزان بدهكاري يا بستانكاري يك مشتري را در هر بازه ي زماني مي توانيد  حساب يك مشتري خاصگزارش  •

 متوجه شويد)

 ( ميزان تخفيف داده شده در هر بازه ي زماني را به شما نشان مي دهد) گزارش تخفيف •

( تعداد تكه لباس موجود در خشكشويي و خارج شده از خشكشويي را در هر زماني كه شما گزارش تكه هاي لباس •

 بخواهيد نمايش مي دهد)

 

 تنظيمات

ي همچون آدرس، تلفن ، متن باال و عنوان فرم را اين فرم مربوط براي اطالعاتي است كه در قبض خام موجود است و موارد

 تعيين ميكند ، در صورت نياز اين فرم را ويرايش و مشاهده كنيد.

همچنين تنظيمات برنامه شامل واحد مالي(ريال يا تومان) ، ظاهر برنامه، پشتيبان گيري و برگرداندن پشتيبان در اين فرم وجود 

 دارد

 .تماس بگيريد 03113872254هر گونه سوال و نظري با شماره  جهت مشاوره رايگان يا مطرح كردن

 منتظر شنيدن صداي گرم شما هستيم.
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