معرفی سيستم حسابداري ،انبار و پذيرش خودرو
گروه مهندسین مشاور رایانه ای الماس اسپادانا با بیش از یک دهه تجربه در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای مالی ،صنعتی موفق
شده نرم افزار خاصی تحت عنوان نرم افزار مدیریت و کنترل خدمات پس از فروش خودرو را به محصوالت خود اضافه نماید تا اینکه
صاحبان سرمایه و مدیران واحدهای خدمات پس از فروش خودرو بتوانند کنترل و مدیریت الزم بر عملکرد جاری واحد داشته و از نگرانی
ناشی از کنترل موجودی ان بار ،کنترل حساب تعمیرکاران ،کنترل ثبت و گردش پرونده های پذیرش ،کنترل فروش ،کنترل حسابداری،
کنترل چکهای دریافتی و پرداختی و ...برای همیشه رهایی یابند.
سیستم خدمات پس از فروش خودرو شامل کلیه امکانات سیستم حسابداری ،خرید و فروش ،کنترل چک و کنترل انبار ذکر شده در
فرم امکانات پایه به انضمام امکانات ذیل می باشد.



گردش سيستم خدمات پس از فروش در يک نگاه



برخی از قابليت هاي ويژه محيط اجرايی سيستم خدمات پس از فروش خودرو



قابلیت نصب و اجرا در انواع محیط های شبکه



قابلیت جابجایی اطالعات بر روی خطوط اینترنت پر سرعت



ارائه قفل سخت افزاری با پورت  USBبا نصب آسان تحت شبکه



قابلیت اجرای سیستم در محیط شبکه با تعداد کاربر نامحدود بدون نیاز به پرداخت هزینه مازاد



قابلیت اجرا در کلیه سیستم عامل های ویندوز  23و  46بیتی



قابلیت خاص جستجوی چند کلمه ای در سیستم



قابلیت اتصال به سیستم گزارش ساز



قابلیت استفاده از بارکد خوان جهت سهولت ورود و خروج انبار



قابلیت ارتباط به پایگاه داده های  3222 MS-SQLو  3222و 3222



فراخوانی لیست قیمت و تعداد کاال از سیستم مرکزی ایران خودرو ( )UNIX



فراخوانی لیست قیمت و تعداد کاال از سیستم مرکزی سایپا یدک



اطالعات پايه:



امکان معرفی کارخانجات سازنده خودرو



امکان تعریف انواع مدل خودرو به تفکیک شرکت سازنده



امکان تعریف انواع رنگ خودرو



امکان تعریف متعلقات خودرو در بدو پذیرش



امکان تعریف انواع صدمات قسمتهای کروکی ( بدنه ،شیشه ،لوازمات جانبی و)....



امکان تعریف نظریه کارشناس فنی



امکان تعریف واحدهای انجام دهنده تعمیرات به همراه درصد سهم واحد از تعمیرات و گارانتی به تفکیک هر واحد



امکان تعریف تعمیرات قابل انجام توسط واحدها و تعیین قیمت خدمات به تفکیک شرکت سازنده و براساس کدهای فنی
شرکت های سازنده و یا دلخواه نمایندگی



امکان تعریف جدول ضریب حمل خودرو در امداد خودرو



امکان تعیین قیمت خدمات براساس ساعت کار خدمات و نرخ ساعت تعمیرات شرکتها به تفکیک مدل خودرو



امکان تعریف تعمیرکاران هر واحد و تخصیص تعمیرکار به خدمات انجام شده در پرونده تعمیر




عمليات پذيرش و خدمات:
پذیرش خودرو ،تشکیل پرونده کامل ورود خودرو و ثبت اظهارات مشتری که منجر به تخصیص تعمیرات و قطعات مورد
نیاز بر اساس تشخیص مدیر فنی خواد شد



امکان فراخوانی اطالعات خودرو طبق شماره شاسی های ثبت شده در سیستم



امکان ثبت مشخصات مالک در فرم پذیرش از طریق کلید میانبر



امکان ثبت وسایل و تجهیزات اضافه در فرم پذیرش و نمایش آنها در چاپ پذیرش



امکان ثبت کروکی صدمات خودرو از نظر بدنه و لوازم جانبی و نمایش آنها در چاپ پرونده پذیرش



امکان ثبت اولیه اظهارات مشتری در مورد درخواست خدمات و تعمیرات



امکان چاپ اطالعات پرونده در فرمهای خام نمایندگی ها ( یاران خودرو ،سایپا و)...



امکان ثبت و تفکیک مالک خودرو با تحویل دهنده خودرو جهت پذیرش



قابلیت محاسبه حدود زمان و هزینه هنگام پذیرش خودرو



کنترل پذیرش گارانتی براساس تاریخ و کیلومتر خودرو توسط سیستم



نمایش سابقه پذیرش خودرو براساس شماره شاسی



عملیات حواله مصرف کاال از انبار براساس شماره پذیرش و کنترل مقدار کاالی قابل مصرف با مقدار مورد نیاز اعالم شده
در پذیرش خودرو



ثبت ریالی حواله های انبار و قیمت گذاری حواله توسط قسمت حسابداری



ثبت عملیات تعمیرات انجام شده بر روی خودرو همراه با زمان و تشخیص انجام دهنده هر تعمیر



امکان ثبت خدمات انجام شده خارج از نمایندگی و انعکاس آن در پرونده



اتمام پرونده خودرو و تائید آن توسط واحد کنترل کیفی جهت صدور مجوز خروج



بسته شدن کامل پرونده پس از صدور مجوز خروج خودرو



چاپ خالصه عملکرد پذیرش خودرو و صورتحساب پذیرش خودرو به تفکیک اقالم مصرفی و خدمات انجام شده



گزارش خالصه عملکرد واحدها به تفکیک واحد و تعیین سهم هر واحد و سهم نمایندگی



گزارش ریز تعمیرات انجام شده در محدوده زمانی خاص و به تفکیک هر واحد



گزارش ریز قطعات مصرف شده در محدوده زمانی خاص و براساس شرکت سازنده و پیگیری مصرف کاال به ریز شماره
پرونده خودرو





گزارش ریز تعمیرات گارانتی و قطعات گارانتی براساس شرکت سازنده و...
انبار و گزارشات



امکان تعریف و اختصاص لوازم یا قطعات داغی در انبار داغی و ثبت آنها جهت ارسال به شرکت سازنده



امکان استفاده از بارکد خوان جهت سهولت در امر ورود و خروج کاالی انبار و جلوگیری از خطای کاربری



امکان گزارش گیری از لیست کاالها به تفکیک انبار و تفکیک کاال با انتخاب قیمت ریالی به تعیین دلخواه کاربر از (آخرین
خرید – قیمت فروش -میانگین موزون -میانگین شناور)



امکان گزارش گیری انبار به صورت لیستی و به تفکیک کل – دارای موجودی – موجودی منفی – موجودی صفر



امکان گزارش گیری از انبار بر اساس نام کاال – کد انبار – کد کاال



امکان گزارش گیری کاردکس تعدادی – ریالی انبار
هديه ما به شما آرامش خاطر است

