نرمافزار ایـده ،ایدهایی که کسب و کار شما را
متحول میکند!
انتظار شما از یک نرمافزار تخصصی کتاب و لوازم التحریر چیست؟
در عصر دیجیتال به کمک ابزارهای جدید ،کافیست با ارایه سرویسهای مناسب مشتریانتان را راضی نگه داشته و دائمی کنید تا در
کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه رکورد فروش را بشکنید ...
به این علت که به وقت شما اهمیت میدهیم ،به سرعت به معرفی بخشی از امکانات نرمافزار میپردازیم.

امکانات نرم افزار تخصصی کتاب ایده
تعدادی از امکانات

ردیف
1

امکان تهیه فایل پشتیبان توسط خود نرم افزار (بک آپ)

2

امکان صدور قبض خرید از طریق فایل فاکتور فروش

3

امکان صدور فاکتور خدمات

4

امکان ثبت فاکتورهای اهدایی

5

امکان کپی چندین فاکتور در یک فاکتور

6

امکان اجرای پیش فرض فاکتور فروشگاه پس از ورود به نرم افزار

7

امکان بستن سال مالی از طریق نرم افزار

8

امکان تنظیم نمایش مانده مشتری در فاکتور

9

امکان تنظیم نمایش فیلد قیمت در انتقال بین انبار

11

امکان ثبت توضیحات هنگام انتقال بین انبار

11

امکان دریافت فایل اکسل انتقال بین انبار

12

امکان ویرایش فاکتورهای مرجوعی

13

امکان ثبت چند کد محل برای یک کاال

14

امکان تغییر کد محل کاال براساس ناشر

15

امکان چاپ قبض خرید براساس کد محل

16

امکان ویرایش مشترکان در فاکتورمرجوعی فروشگاه

17

گزارش های جدید در نرم افزار

18

تغییرات فرمهای گزارش گیری

19

ثبت خودکار اطالعات غیر تکراری در نرم افزار

21

انتخاب نوع ارزی کاال هنگام دریافت اطالعات از اکسل

21

قابلیت ثبت تمامی اطالعات کتاب ،لوازم تحریر و محصوالت فرهنگی به همراه تصویر و شابک آنها

22

قابلیت به روز رسانی کلی قیمت کتابهای ارزی متناسب با تغییرات ارز در کشور (دالر ،پوند ،یورو و )....

23

قابلیت ثبت نوبت چاپهای متفاوت یک کتاب با یک شابک و یک کد یکسان

24

امکان تولید و استفاده از بارکد در تمامی بخشهای نرمافزار ایده

25

امکان برقراری ارتباط موضوعی مابین محصوالت موجود در فروشگاه ،جهت ارایه پیشنهاد به مشتریان جهت خرید

26

امکان انبارگردانی کامالً سیستماتیک و هوشمند (کاهش زمان انبارگردانی به همراه افزایش دقت شمارش کاالها)

27

امکان استفاده از کیبرد در تمامی قسمتها (جهت افزایش سرعت اپراتور)

28

گزارش خرید کاالهای امانی در نرم افزار و بهرهمندی از گزارشی خاص جهت تسویه کاالهای امانی

29

گزارش از کاالهای راکد کتابفروشی که منجر به سرمایه راکد شما شدهاند!

31

گزارش مشتریان راکد که مدت زمان ارتباط مشتریان شما را با مجموعه شما نمایش می دهد

31

گزارش از خریدهای مازاد بر نیاز مجموعه (جهت جلوگیری از ایجاد کاالهای راکد)

32

گزارش مشروح فروش خالص به تفکیک کاال

33

گزارش تجمیعی خرید

34

گزارش آنالیز فروش

35

قابلیت ارایه لیست از تازههای کتاب و کتب پرفروش به تفکیک موضوع ،جهت اعالم به مشتریان

36

قابلیت فعالسازی فروشگاه اینترنتی و ایجاد سایت فروش آنالین

37

قابلیت استفاده تحت شبکه ،بدون نگرانی از بروز مشکالت همزمانی درصدور فاکتور ،ایجاد کتاب ،کاهش سرعت و ...

38

گزارش از خریدهای مازاد بر نیاز مجموعه (جهت جلوگیری از ایجاد کاالهای راکد)

39

سیستم سفارشات هوشمند با ایجاد لیست کسری کاالها بصورت روزانه و متناسب با فروش صورت گرفته

41

جلوگیری از خرید مجدد کاالهایی دارای موجودی که هنوز بفروش نرفتهاند و موجب خواب سرمایه شما می شوند

41

تهیه لیست کتاب ،به تفکیک موضوع آنها متناسب با درخواست مشتری

42

جستجوی ترکیبی با سرعت های باال جهت ارایه سرویس بهتر به مشتریان

43

تعیین سطوح دسترسی برای تک تک کاربرانی که با نرمافزار کار میکنند

44

نرم افزاری آسان و بدون اشکال ,به علت سابقه طوالنی کار تخصصی در صنف کتاب و لوازم التحریر

45

کاهش میزان وابستگی فروش به کارکنان

46

امکان استفاده از دهها گزارش کاربردی و متفاوت که تنها برای صنف فروشندگان و ناشران کتاب طراحی و آماده شده است

47

دستهبندی مشتریان با امکان تهیه گزارشهای مختلف به تفکیک هر یک از دستهها

48

امکان تهیه خروجی  Pdf ،Word ،Excelاز تمامی گزارشهای نرمافزار

49

پشتیبانی از سیستم عامل هایWindows11، Windows XP, Windows7, Windows8,1

51

و صدها امکان کاربردی دیگر....

به ایده گستران بپیوندید تا هر سال شاهد اضافه شدن امکانات کاربردی و تحقق ایدههای جدید در نرمافزارتان باشید،

دیگر نرم افزارهای شرکت ایده گستران
همچنین میتوانید از دیگر محصوالت شرکت ایده گستران جهت افزایش میزان و کیفیت فروش بهره ببرید ،نرمافزارهایی چون:










نرمافزار حسابداری و خزانهداری ایده :جهت انجام حرفهای و آسان کلیه امور مالی ،حسابداری و خزانهداری
نرمافزار اشتراک ایده :جهت صدور کارت عضویت برای مشتریان ،اطالع از عالقهمندی آنها ،ارسال  smsو ایمیل به اعضاء
پکیج تبلیغات :تولید لیست دیجیتالی از کتابها به همراه تصویر هر یک (در قالب  ،)CDتولید لیست چاپی از کتابها به همراه
تصویر هر یک (کاتالوگ)
نرم افزار مدیریت نشر :اولین و تنها نرمافزار مدیریت تولید کتاب در ایران
و قابلیت اتصال یکپارچه فروشگاههای زنجیرهای کتاب در کل کشور توسط نرمافزارهای تخصصی صنعت نشر «ایده»
سایت فروش آنالین ایده :با قابلیت به روز رسانی از طریق نرمافزار (کاهش هزینههای جاری جهت به روز نگهداری سایت)
سامانه پخش:با قابلیت به روز رسانی از طریق نرم افزار (جهت مدیریت مشتریان کتابفروش و انتشارات )
اپلکیشنهای همراه (اندروید و :)Iosبا رسانی از طریق وب سایت فروشگاه انالین( جهت فروش کتابها و معرفی کتاب های خود به
مشتریانانتان )

-

در پایان از زمانیکه برای مطالعه این مطلب گذاشتید سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم جهت تعیین زمان جلسه حضوری به منظور مشاهده
دیگر امکانات نرمافزار ایده و کسب اطالعات بیشتر ،با ما در تماس باشید تا بیشتر با هم صحبت کنیم.

تماس با ایدهگستران
 شمارههای تماس:

– 33525711

( 126خط ویژه)

 شماره همراه واحد فروش19393517598 :
 ایمیل واحد فروشsales@ideGostaran.com :
وب سایت شرکتwww.ideGostaran.com :

با احترام
شرکت ایده گستران
واحد فروش

