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به  كردن ليست مشتريان ،صدور قبض ، ارسال اس ام اس  نرم افزار خشكشويي كن دو به مدير اين امكان را مي دهد تا كليه مراحل كاري خود را با سرعت عمل و دقت باال به پيش ببرد و مراحل وارد       

صورت  مالي و غيره را به زينه ها، چاپ صورتحساب و گزارشاتپرينتر ،تعريف اجناس، حسابداري هوشمند، پرينت هتوسط  )ليبل( اتيكتمشتريان، آي دي كالر، چاپ باركد قبض، توليد ليبل لباس و چاپ 

 كامپيوتري انجام دهد. 

ر هزينه اي براي ديگ نرم افزار كاربران اينهم چنين  داراي حسابداري هوشمند مي باشد و ،منظورازمنشي هوشمند بودن اين است كه  نرم افزار  .استمنشي هوشمند يك  نرم افزار خشكشويي كن دو،

 .مي كند و سريعتركار فاكتور زني و حسابداري را براي شما راحت تر ،است اين نرم افزار با منوي ساده شايان ذكر ،فاكتور نمي دهند

 .بعد از فروش حتما به مانند قبل براي پاسخگويي به مشتري آماده و با خوشرويي جواب وي را بدهد، پشتيباني نرم افزار است . يعني شركت فروشنده اين چنين نرم افزارهامهمترين شاخصه  مابه اعتقاد 

 .نرم افزار از رده خارج نشود و نسخه جديد ساخته شود و به صورت رايگان در اختيار مشتريان قرار گيرد سه سال -خدمات پس از فروش است يعني بعد از دو  بعدي اين نرم افزار، شاخصه

 .سازگار بودن با تمامي ويندوز ها استمهم ديگر، يژگي و

 اين نرم افزار هم اكنون در  سه نسخه ي فارسي، انگليسي و گرجستاني ارائه مي شود.

در حالي كه كم كم عام مردم نيز با كلمه اينترنت آشنا شده بودند اين ذهنيت  1389در سال 
با اندكي  براي ما ايجاد شد كه بايد در حوزه اينترنت و اينترنتي شدن سهمي داشته باشيم.

مديريتي ...از پروژه هاي كوچك شروع كرديم با هزينه ها كنار آمديم با تجربه در حوزه فني و 
نا ماليمتي هاي بازار ، مقارن شدن با تحريم ها و بسياري مشكالت ديگر كه ما را براي 

كم كم توقعاتمان از سهم بازار باال رفت . زمينه ي .رسيدن به هدفمان مسمم تر مي كرد
 شد.كاري و سبد كااليمان گسترده تر 

 18هم اكنون با .در كشور شبكه نمايندگي غير رسمي و سپس رسمي  راه اندازي نموديم 
 25به  92نماينده رسمي در كشور مشغول توسعه اين شبكه هستيم كه در پايان سال 

 نمايندگي خواهد رسيد

كن .اكنون در نقطه اي هستيم كه فكر مي كنيم لياقتش را داريم ولي پايان راه ما اينجا نيست
در سطح بين الملل مشغول به فعاليت خواهد بود اين چيزيست كه برنامه  93دو تا پايان سال 

 .پلكاني كن دو مي گويد
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 امكانات

 از جمله امكانات اين نرم افزار كه مي توان به آنها اشاره كرد و در باال هم نمونه هايي از آنها نام برده شد عبارتند از:

 .وآدرس و توضيحات و..... مي باشد نام و شماره تلفن ،شامل مشتريان  مشخصاتوارد كردن  وارد كردن ليست مشتريان : •

راحتي  بخشيدن وسرعت بجهت  ي صدور قبضاست لذا در طراحي منو %كار خشكشويي ها با اين منو 99 از اين منو استفاده مي شود.،براي سرعت عمل در صادر كردن قبض  : منوي صدور قبض •

 شده است. بسيار دقت  ،كار با اين منو 

 د.صادر شده را مديريت و مشاهده نمائي مي توانيد قبض هاي قبلي وشما ين منو بوسيله ي ا مديريت قبض : •

 



 

ه اين است كه در اين نرم افزار مي توانيد در صورتي كه مشتري چند تكه از قبص خود را برده است نكته قابل توج ..ين منو استفاده مي شودازا در هنگام تحويل دادن جنس مشتري ، :خروج قبض  •

 يدمائنگزينه خروج ناقص استفاده و چند تكه در خشكشويي مانده ، از 

 يد.گروهي)استفاده نمائتكي يا بصورت (پيامكاس ويا ارسال دستي  ميتوانيد از اين منو براي ارسال خودكار اس ام ارسال اس ام اس : •

 از اين قسمت استفاده مي شود. هم چنين مديريت و ويرايش مشتريان قبلي و وارد كردن مشتري جديدبراي  مشتريان : •

 نماييد. استفاده ،رنگ هاي مورد نظر خود يا طرح ها و اجناس ،كردن ديريت(ويرايش،حذف،اضافه)براي م منوشما مي توانيد از اين  رنگ : ، طرح اجناس ، •

 كنيد.ي دهيد مديريت(ويرايش،حذف،اضافه)را كه به مشتريان خود ارائه م اتوشويي ،سفيدشويي،...) :(مثلشما مي توانيد خدماتي خدمات : •

 كنيد. و ويرايش مديريت نيزقبلي را يواردشده  هايوارد نماييد .هم چنين ميتوانيد تعرفه سال را براي خدمات خشكشويي خود در يك  مرتبه كل تعرفه هاي ممكنه1شما مي توانيد تنها  : تعرفه •

 از نرم افزار و تغيير رمز عبور مي توانيد ازاين منو استفاده كنيد. (بكآپ گيري)پشتيبان گرفتن براي قبض وهم چنين شما براي تنظيمات نرم افزار و تنظيمات : •

  .در اين منو مشاهده كنيد در زمان مد نظر خودرا، (حقوق و....)خشكشوييجاري ي هاوهزينه (دخل و خرج )  زارشات مالي وحسابشما مي توانيد گ : گزارشات •

 شده است. قرار داده كادر جستجو ،رد مدنظرخودابجهت سهولت دسترسي به مو، ،مديريت مشتريان ج قبضو،خر ،مديريت قبض در اكثر منو ها از قبيل صدور قبض جستجو : •

 .تادر همه ي قبض هاي آن شخص تخفيف اعمال شود تخفيف موردي)درنظر بگيريداز قبيل تخفيف كامل ويا تخفيف( هر مشتري كه دوست داشته باشيد،براي  شما مي توانيد : اعمال تخفيف •

 .محاسبه نماييد خشكشويي،/ بستانكاري ت جداگانه و برحسب ميزان بدهكاريرابصورحساب يك مشتري شما مي توانيد در يك تاريخ مشخص، : حساب مشتري •

 بگيرد. چاپ بصورت ليست، نرم افزار مي تواند از قبض هاي مورد نظر خود ركارب:  پرينت ليست قبض ها •

 دهد. بتغيير خودش  ،مي تواند سربرگ قبض را كه معموال آرم و اسم خشكشويي است را  كاربرنرم افزار : تغيير سربرگ قبض •

 را مشاهده نماييد. و تعداد تكه لباس خروج خورده در زمان مشخص شدهتعداد تكه لباس ورودي شما مي توانيد  : تعداد تكه لباس •

  در نرم افزار خشكشويي كن دو ، وجود دارد.نيز  قبض ،گزينه ابطال گزينه آماده شدن قبض،گزينه ارسال توسط پيك •

 روي صفحه مانيتور به نمايش در مي آيد.بصورت خودكار  ،و قبض هاي مربوط به وي مشخصات ثبت شده آن مشتري در نرم افزار ،هنگاميكه مشتري تماس ميگيرد  : كالر آي دي •

 . صفحه مانيتور نمايش داده مي شود روي  اطالعات آن قبض ، را ميخوانيدباركد قبض مورد نظروقتي روي هر قبض باركد زده مي شود و  باركد : •

 



 

 :مزايا

 براي با ايجاد محيطي بسيار ساده ومتناسب با محيط ويندوز ،كار كردن با اين نرم افزار را نرم افزار خشكشويي كن دو ،  •

 .نموده است آسانبسيار ،كاربرانش 

 دو بسيار جامع و كاملنرم افزار كن دي دارد بگونه اي كه مي توان گفت: ، قابليت ها ي زيااشاين نرم افزار در عين سادگي  •

 .كندنياز خشكشويي ها را بطور كامل برطرف مي مي باشد و 

 مي باشد. قبض صدور سرعت بودن باال ، افزار نرم از مهترين ويژگي هاي اين •

 ساخته شده است.فارسي ، انگليسي ،گرجستاني زبان  3به  اين است كه نرم افزار خشكشويي كن دواز جمله مزايا ي  •

 شركت كن دو  مي باشد.خود ار به عهده ي زاندازي نرم افنصب و راه  •

 خود مي داند.نرم افزار از مشتريان  مادام العمر پشتيباني و رايگان نرم افزار بروز رسانيشركت كن دو خود را موظف به  •

 بارزاز جمله ويژگي هاي  تعرفه هاري ها واحسابد : مثلهوشمند بودن و خودكار بودن نرم افزار در همه ي زمينه ها  •

 مي باشد. اين نرم افزار

 م افزار، در نركاربران مدنظر وسريع به منوي مربوطه  سطح دسترسي راحت و •

 قابليت پشتيبان گيري از اطالعات و باز گرداندن آخرين پشتيبان به  نرم افزار  •

  نموده است.  متمايزكه نرم افزار ما را كامال .و .. باركدروي قبض داشتن كالر آي دي، ،يت ها ي زيادي همچون ارسال پيامكقابل •

 

 

 

 انجام دهيدبا نرم افزار كن دو مي توانيد كارها را سريع تر 

 



 

  پشتيباني

          انجام هاي فعاليت و است گرفته قرار دو كن افزاري نرم گروه وظايف رئوس در امر اين ، امروز تجارت در خدمات پشتيباني اهميت به توجه با 
مي  اشارهاين پرس و پاسخ ها ،درمتن زير به   بصورت پرسش و پاسخ گردآوري كرده ايمپشتيباني نرم افزار خشكشويي را  در زمينه گرفته

 نماييم.

 

 : پشتيباني از نرم افزار به چه صورت انجام مي شود؟ پرسش 

  بصورتي انجام شده است كه سواالت و اشتباهات احتمالي كاربر به راحتي و با استفاده از بخش  ،: طراحي نرم افزار خشكشويي كن دوپاسخ 
صفحه راهنماي كاربري نرم افزار به همراه تصاوير تمام فرم هاي 35 ،كن دو پرسش و پاسخ رفع مي شود. در ضمن بر روي نرم افزار خشكشويي

 فرم گنجانده شده است. همچنين شما مي توانيد سوال ها و يا موارد خاص خود كه در بخش هر تر يدنرم افزار و حل مثال براي آموزش كاربر

پرسش و پاسخ، جواب آنها موجود نمي باشد را از طريق تلفن، فكس و يا ايميل و يا چت با واحد پشتيباني گروه نرم افزاري كن دو در ميان  
  بگذاريد.

 

 : زمان پشتيباني در ساعات روز به چه صورت مي باشد؟ پرسش

بعد از ظهر با شماره تلفن هاي واحد  18صبح الي  8: براي دريافت خدمات پشتيباني مي توانيد روزهاي شنبه تا پنج شنبه، از ساعت پاسخ
  پشتيباني گروه نرم افزاري كن دو تماس حاصل فرمائيد.

 

 شتيباني مي نماييد؟ : تا چند سال نرم افزار را پپرسش

همراه با آموزش اوليه ي رايگان براي مشتريان اين نرم افزار ميباشد و پس از آن هم تا  ،كن دو : تمام پكيج هاي نرم افزار خشكشوييپاسخ
رايگان نرم افزار برخوردار  به روزرسانيكند از پشتيباني و هم چنين  مادامي كه مشتري از نرم افزار خشكشويي شركت كن دو  استفاده مي

 است، 

 موظف به ارائه خدمات پشتيباني مي باشد. ،گروه نرم افزاري خشكشويي كن دو

 

 



 

 

 : نحوه ارائه خدمات پشتيباني به مشتريان به چه صورت است؟پرسش

 :پشتيباني خود را ارائه خواهد دادبه چهار شكل خدمات  ،كن دو : گروه نرم افزاري خشكشوييپاسخ

 نرم افزار ادامه دهد. از طريق تلفن: معموال اكثر سواالت و مشكالت كاربران از طريق يك تماس تلفني ساده حل مي شود و كاربر به سرعت مي تواند به كار خود با  -1
 اقدام به رفع مشكل مي نماييم.ل شده و از راه دور بصورت اينترنتي: اگر مشكل كاربر از طريق تماس تلفني حل نشود، بوسيله اينترنت و بصورت آنالين به سيستم كاربر متص  -2

شود كه  آنالين وجود نداشته باشد، از ايشان درخواست ميرت آپ توسط مشتري: در صورتيكه به هر دليلي (از جمله كندي سرعت اينترنت) امكان برطرف كردن مشكل كاربر بصوبوسيله ارسال بك  -3

آپ كاربر به دست ما در اولين فرصت برساند. با رسيدن بك از طريق ايميل و يا بوسيله پست به دست واحد پشتيباني گروه نرم افزاري خشكشويي كن دوآپ گرفته و آنرا از اطالعات سيستم خود بك

 حل خواهد شد.،در كمترين زمان ممكن ،مشكل كاربر 

در محل مشتري  كن دو ق عملي نبود، يكي از كارشناسان واحد پشتيباني گروه نرم افزاري خشكشوييبا حضور در محل مشتري: اگر امكان برطرف كردن مشكل كاربر از هيچ يك از راههاي فو  -4

 حاضر شده و مشكل ايشان را برطرف خواهد كرد.

 

 

 

 

 



 

 


