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سیستم فروش
مجموعه عملیات ارائه کاال یا خدمات به مشتریان را فرایند فروش مینامند .فروش از اصلیترین
و مهمترین بخشهای هر کسب و کار زنده و پویاست که اثر مستقیم بر فعالیتهای متنوع و مختلف
سازمان دارد درنتیجه ایجاد مشکل در بخش فروش سبب بروز اختالالت در تمام فعالیتهای کسب
و کار میشود به همین دلیل ،عمدهترین دغدغه مدیران موفق ،ساماندهی سیستم فروش سازمان
است .سیستم فروش رایمون این امکان را برای مدیران فراهم میکند که کل عملیات فروش از جمله
صدور پیشفاکتور ،قرارداد فروش ،درخواست فروش ،حواله فروش ،مجوز برگشت از فروش ،فاکتور
و فاکتور برگشتی و اعالمیه بدهکار و بستانکار را با سیاست و سناریوهای متنوع فروش به صورت
نامحدود تعریف و مدیریت نماید.

“

از جمله قابلیتهای نرمافزار رایمون میتوان به امکان تعریف
الگوهای نامحدود ،صدور سند حسابداری فروش ،انواع ثبت
سند حسابداری فاکتور ،فاکتور برگشتی و صدور اعالمیه

بدهکار و بستانکار با اشکال و شیوههای متنوع اشاره نمود .به
طوری که محدودیتی در نحوه صدور اسناد حسابداری مربوطه
برای آنها وجود ندارد .همچنین تحت وب بودن نرمافزار این
امکان را برای مدیران فراهم میآورد تا نمایندگیهای فروش
خود را نیز از راه دور به راحتی در کنترل خود داشته باشند.

“

“

 حواله فروش (داخلی ،خارجی ،هدیه ،تخفیفی ،مصرف)
 امکان تعریف الگوها و سیاستهای متنوع فروش در سطح هر یک از اسناد فروش
رایمون برای مدیران مالی امکانی فراهم نموده تا بتوانند با

تعریف الگوهای نامحدود ،صدور سند حسابداری فروش ،انواع

ثبت سند حسابداری فاکتور ،فاکتور برگشتی و اعالمیه

(مانند فاکتور ،قرارداد و ).....
 امکان ایجاد محدودیت متنوع در هر الگوی سند فروش در سطح انبار ،کاال ،گروه
کاال فروش ،مشتری ،گروه مشتری فروش ،کاربران الگو و سند مبنا

بدهکار و بستانکار را با اشکال و شیوهای متفاوت و بسیار

 قابلیت شمارهگذاری اسناد به تفکیک مرکز فروش و دستی

داینامیک صادر نماییند به طوری که محدودیتی در نحوه

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

صدور اسناد حسابداری مربوطه برای آنها وجود ندارد.

“

 امکان نمایش اسناد در وضعیتهای ثبت اولیه ،تایید شده ،لغو شده و کلیه اسناد
 امکان ایجاد نامحدود اطالعات تکمیلی با فرمتهای تاریخ ،متن ،ساعت و  ...جهت
اضافه نمودن به اسناد فروش
 تعریف اعالمیه قیمت برای کاالها در یک دوره خاص بر اساس مشتری ،گروه

امکانات
 امکان ثبت انواع سند فروش به صورت نامحدود
 فاکتور فروش
 فاکتور برگشت از فروش
 پیش فاکتور
 قرارداد فروش
 درخواست فروش
 مجوز برگشت از فروش

مشتری ،مرکز فروش و نوع قیمت قطعی و غیرقطعی همچنین امکان ایجاد
محدودیت تعدادی فروش ،جهت اعمال اعالمیه قیمت در فاکتور فروش
 امکان ایجاد سیاستهای متنوع قیمتگذاری
 امکان ایجاد رویههای متفاوت درثبت اسناد:
 ثبت پیشفاکتور بر مبنای درخواست فروش
 ثبت فاکتور فروش بر مبنای حواله فروش ،قراردادفروش ،درخواست
فروش و پیش فاکتور
 ثبت فاکتور فروش بر مبنای حواله فروش بدون مبنا

 ثبت فاکتور فروش بر مبنای پیش فاکتور بدون مبنا
 ثبت فاکتور فروش بر مبنای قرارداد فروش بدون مبنا

 امکان تخصیص عوامل ریالی با امکان تغییر در مبلغ عوامل در زمان صدور سند
فروش

 ثبت فاکتور فروش بر مبنای حواله انبار

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

 ثبت حواله فروش بر مبنای قراداد فروش

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

 ثبت حواله فروش بر مبنای درخواست فروش

همچنین امکان انتخاب و تغییر تفصیل در زمان صدور سند حسابداری

 ثبت حواله فروش بر مبنای پیش فاکتور

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

 ثبت مجوز برگشت از فروش بر مبنای فاکتور فروش

 امکان صدور اتومات سند حسابداری اعالمیه بدهکار و بستانکار

 ثبت فاکتور برگشت از فروش بر مبنای فاکتور فروش

 قابلیت جستوجوی پیشرفته به ازای تمامی اطالعات سیستم

 ثبت فاکتور برگشت از فروش بر مبنای مجوز برگشت از فروش

 دارای گزارشات چاپی فاکتور رسمی

 ثبت فاکتور برگشتی بر مبنای رسید سند انبار

 امکان ساخت گزارشهای خاص به دلخواه کاربر

 امکان معرفی انواع حواله فروش ( هدیه ،تخفیفی ،مصرف ،خارجی و داخلی)
 امکان تعریف انواع عوامل فروش مانند مالیات ،عوارض ،تخفیفات ،هزینههای حمل،
بیمه و  ....به صورت نامحدود و همچنین تعیین وضعیت تاثیر آن در سند حسابداری
 امکان تعریف سیاستگذاریهای متنوع و نامحدود در زمان اعمال قیمت عوامل
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

 دارای گزارش جامع مرور اسناد فروش و امکان چاپ صفحات مرور
 امکان تعریف نامحدود اجزای ساختار فروش (مراکز فروش ،محل تحویل ،گروه
مشتری فروش ،گروه کاال فروش و)...
 دارای قابلیت رزرو موجودی

گزارشات
 گزارش مانده ریالی قراردادهای فروش
 گزارش مانده تعدادی قراردادهای فروش
 گزارش حوالههای باز
 گزارش شماره بارنامه
 گزارش اعالمیههای بدهکار و بستانکار
 گزارش فاکتورهای ثبتی به تفکیک کاال
 گزارش فاکتورهای ثبتی به تفکیک طرف مقابل
 گزارش فاکتورهای برگشتی
 گزارش میزان فروش به مشتری با احتساب فاکتور فروش  ،فاکتوربرگشتی و
اعالمیههای بدهکارو بستانکار
 گزارش نوسان قیمت فروش به تفکیک کاال
 گزارش فاکتورهای ثبتی به تفکیک طرف مقابل
 گزارش فاکتورهای ثبتی به تفکیک کاال و طرف مقابل
 گزارش لیست پیش فاکتورهای فاکتور شده و فاکتورنشده
 گزارش لیست درخواستهای فروش فاکتور شده و فاکتورنشده
 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
 امکان گزارشگیری از لیست اطالعات جدول تمامی فرمها
 ایجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوی سریع و دریافت گزارشهای پر کاربرد
در تمامی فرمها
 امکان گزارشگیری با فرمتهای متفاوت ( اکسل PDF ،Word ،و (...
 امکان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارشساز رایمون

گالری تصاویر

“

تحت وب بودن و ریسپانسیو بودن نرمافزار رایمون
امکان استفاده از نرمافزار را در هر وسیله و در هر
مکان فراهم میآورد.

“

