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 فروشسیستم 
   

  

 نیتریاصل. فروش از نامندیفروش م ندیرا فرا انیخدمات به مشتر ایارائه کاال  اتیمجموعه عمل   

متنوع و مختلف  یهاتیبر فعال میهر کسب و کار زنده و پویاست که اثر مستق یهابخش نیترو مهم

کسب  یهامشکل در بخش فروش سبب بروز اختالالت در تمام فعالیت جادیا جهیسازمان دارد درنت

فروش سازمان  ستمیس یموفق، سامانده رانیترین دغدغه مدعمده ل،یدل نیبه هم شودیو کار م

فروش از جمله  اتیکه کل عمل کندیفراهم م رانیمد یامکان را برا نیاست. سیستم فروش رایمون ا

 تورفاکتور، قرارداد فروش، درخواست فروش، حواله فروش، مجوز برگشت از فروش، فاکصدور پیش

نوع فروش به صورت مت یوهایو سنار استیبستانکار را با س و و فاکتور برگشتی و اعالمیه بدهکار

 .دینما تیریو مد فینامحدود تعر

“ 

“ 

 فیتوان به امکان تعریم مونیافزار رانرم یهاتیاز جمله قابل  

فروش، انواع ثبت  ینامحدود، صدور سند حسابدار یهاالگو

 هیو صدور اعالم یفاکتور، فاکتور برگشت یسند حسابدار

متنوع اشاره نمود.  به  یهاوهیبدهکار و بستانکار با اشکال و ش

مربوطه  یدر نحوه صدور اسناد حسابدار یتیکه محدود یطور

 نیا رافزاتحت وب بودن نرم همچنین .ها وجود نداردآن یراب

فروش  یهایندگیتا نما آوردمیفراهم  رانیمد یامکان را برا

 .در کنترل خود داشته باشند یراه دور به راحت زا زیخود را ن



  

 

 

 

 

 

 

امکانات    

 نامحدود به صورت فروش انواع سند ثبت امکان 

 فاکتور فروش 

 فاکتور برگشت از فروش 

 پیش فاکتور 

 قرارداد فروش 

 درخواست فروش 

 مجوز برگشت از فروش 

 )حواله فروش )داخلی، خارجی، هدیه، تخفیفی، مصرف 

 یک از اسناد فروش  های متنوع فروش در سطح هرامکان تعریف الگوها و سیاست

 ، قرارداد و .....()مانند فاکتور

 سطح انبار، کاال، گروه  امکان ایجاد محدودیت متنوع در هر الگوی سند فروش در

 کاال فروش، مشتری، گروه مشتری فروش، کاربران الگو و سند مبنا

 گذاری اسناد به تفکیک مرکز فروش و دستیقابلیت شماره 

 امکان تایید، عدم تایید، لغو و برگشت از لغو اسناد فروش 

 لغو شده و کلیه اسناد ، تایید شده ، های  ثبت اولیهامکان نمایش اسناد در وضعیت 

  تاریخ، متن، ساعت و ... جهت های فرمتایجاد نامحدود اطالعات تکمیلی با امکان

 اضافه نمودن به اسناد فروش 

 گروه یمشتر اساس خاص بر دوره کی کاالها در یبرا متیق اعالمیه فیتعر ،

قطعی همچنین امکان ایجاد مشتری، مرکز فروش و نوع قیمت قطعی و غیر

 محدودیت تعدادی فروش، جهت اعمال اعالمیه قیمت در  فاکتور فروش

  گذاری قیمتهای متنوع سیاستامکان ایجاد 

 های متفاوت درثبت اسناد:امکان ایجاد رویه 

 فاکتور بر مبنای درخواست فروشثبت پیش 

  ثبت فاکتور فروش بر مبنای حواله فروش، قراردادفروش، درخواست

 فاکتورفروش و پیش 

 ثبت فاکتور فروش بر مبنای حواله فروش بدون مبنا 

“ 

“ 

رایمون برای مدیران مالی امکانی فراهم نموده تا بتوانند با   

تعریف الگوهای نامحدود، صدور سند حسابداری فروش، انواع  

اعالمیه ی فاکتور، فاکتور برگشتی و حسابدار سند ثبت

را با اشکال و شیوهای متفاوت و بسیار  بستانکار و بدهکار

داینامیک صادر نماییند به طوری که محدودیتی در نحوه 

 .ها وجود نداردصدور اسناد حسابداری مربوطه برای آن



 ثبت فاکتور فروش بر مبنای پیش فاکتور بدون مبنا 

 ثبت فاکتور فروش بر مبنای قرارداد فروش بدون مبنا 

  ثبت فاکتور فروش بر مبنای حواله انبار 

  ثبت حواله فروش بر مبنای قراداد فروش 

  ثبت حواله فروش بر مبنای درخواست فروش 

  ثبت حواله فروش بر مبنای پیش فاکتور 

 ثبت مجوز برگشت از فروش بر مبنای فاکتور فروش 

 ثبت فاکتور برگشت از فروش بر مبنای فاکتور فروش 

  ثبت فاکتور برگشت از فروش بر مبنای مجوز برگشت از فروش 

 بار ثبت فاکتور برگشتی بر مبنای رسید سند ان 

 

 )امکان معرفی انواع حواله فروش ) هدیه، تخفیفی، مصرف، خارجی و داخلی 

 های حمل، امکان تعریف انواع عوامل فروش مانند مالیات، عوارض، تخفیفات، هزینه

 بیمه و .... به صورت نامحدود و همچنین تعیین وضعیت تاثیر آن در سند حسابداری

 و نامحدود در زمان اعمال قیمت عوامل های متنوع گذاریامکان تعریف سیاست

فروش به تفکیک مشتری، مرکز فروش، گروه کاال فروش ، نوع کاال ،گروه 

 مشتریان،کاال ،محل تحویل و...

 امکان محاسبه قیمت  عوامل ریالی بر اساس اولویت درزمان صدور اسناد فروش 

 ن صدور سند امکان تخصیص عوامل ریالی با امکان تغییر در مبلغ عوامل در زما

 فروش

 امکان ثبت تحویل فروش سیستم انبار به صورت اتومات پس از صدور فاکتور 

  امکان تعریف الگوهای متنوع و نامحدود جهت صدور سند حسابداری فروش و

 امکان انتخاب و تغییر تفصیل در زمان صدور سند حسابداری همچنین 

 فروش امکان تایید، عدم تایید، لغو و برگشت از لغو اسناد 

  و بستانکارامکان صدور اتومات سند حسابداری اعالمیه بدهکار 

 به ازای تمامی اطالعات سیستم شرفتهیپ یوجوقابلیت جست 

 دارای گزارشات چاپی فاکتور رسمی 

 های خاص به دلخواه کاربرامکان ساخت گزارش 

  امکان چاپ صفحات مرور ودارای گزارش جامع  مرور اسناد فروش 

  گروه محل تحویل، مراکز فروش، ) اجزای ساختار فروش نامحدود تعریفامکان

 مشتری فروش، گروه کاال فروش و...(

 دارای قابلیت رزرو موجودی 

 

 

 

 



 گزارشات

 گزارش مانده ریالی قراردادهای فروش 

 گزارش مانده تعدادی قراردادهای فروش 

 های بازگزارش حواله 

 گزارش شماره بارنامه 

 های بدهکار و بستانکارگزارش اعالمیه 

 های ثبتی به تفکیک کاالگزارش فاکتور 

 های ثبتی به تفکیک طرف مقابلگزارش فاکتور 

 های برگشتیگزارش فاکتور 

 اب فاکتور فروش ، فاکتوربرگشتی و سگزارش میزان فروش به مشتری با احت

 های بدهکارو بستانکاراعالمیه

  کاالگزارش نوسان قیمت فروش به تفکیک 

 گزارش فاکتورهای ثبتی به تفکیک طرف مقابل 

 گزارش فاکتورهای ثبتی به تفکیک کاال و طرف مقابل 

 گزارش لیست پیش فاکتورهای فاکتور شده و فاکتورنشده 

 های فروش فاکتور شده و فاکتورنشدهگزارش لیست درخواست 

 گزارش ریز اعالمیه قیمت 

 گزارش تخفیفات اعمال شده به تفکیک کاال 

 گزارش تخفیفات اعمال شده به تفکیک طرف مقابل 

 گزارش تخفیفات اعمال شده به تفکیک کاال و طرف مقابل 

 هاگیری از لیست اطالعات جدول تمامی فرمامکان گزارش 

 های پر کاربرد دریافت گزارش ایجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوی سریع و

 هادر تمامی فرم

 های متفاوت ) اکسل،فرمتگیری با امکان گزارش Word،PDF  ... و( 

 ساز رایمونامکان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارش 

 

 

  



 گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افزار رایمون بودن نرم یوریسپانس تحت وب بودن و

افزار را در هر وسیله و در هر امکان استفاده از نرم

 آورد.مکان فراهم می

“ 
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