
نسخه  9 ویژه پخش

نرم افزار ویژه پخش شامل تمامی امکانات  برنامه  Cyber Account نسخه 9 همراه با امکانات مورد نیاز شرک تهاي پخش م یباشد.

مدیریت تخفیفات به مشتریان      

 Pocket Cyber                       برنامه روي تبل تهاي داراي سیستم اندروید

      مدیریت پورسان تها       

گرو هبندي کاالها با تعداد سطوح مورد نیاز کاربر  

      گزارشات آماري از خواب سرمایه در موجود يها     

   درج سریع اطالعات دریافت وجوه از مشتریان   

(Distribution)

Cyber Accountمدیریت تخفیفات به مشتریان در   D

اعمال تخفیف م یتواند براساس حجم کلی فاکتور و یا براساس شرایط هر 

ردیف (کاال) در فاکتور باشد. بنابر شرایط کلی فاکتور فروش مانند حجم 

فروش، طرف حساب و .... تخفیفات مشخص و از قبل پی شبین یشد هاي را در 

جداول مربوطه وارد نموده تا در هنگام صدور فاکتور فروش این تخفیفات 

اعمال گردد.  

تخفیفات در ردیف براي هرکاال م یتواند بنابر شرایط کاال متفاوت باشد. 

بر اساس نوع کاالي خریداري شده به صورت موردي و یا گروهی اعمال شود.

بر اساس تاریخ خرید امکان تخفیف کاالها در یک دوره زمانی مانند دور ههاي 

 حراج، فروش فصلی و ... فعال شود.

بر اساس مقدار خرید کاال در فاکتور، تخفیف خاصی منظور شود.

بر اساس نوع تسویه (نقدي، یک ماهه، ....) نوع تخفیف تغییر کند.

انواع تخفیف درصدي یا مبلغ ثابت منظور شود.

بر اساس مسافت امکان تعیین تخفیف ویژه وجود دارد.

 تنظیمات مدیریت تخفیفات به مشتریان

نحوه محاسبه تخفیفات به خریداران بر اساس کل فاکتور و یا هر یک از 

ردی فهاي فاکتور (کاالها).

اعمال چندین تخفیف در یک فاکتور به طور همزمان (تخفیف نحوه تسویه، 

تخفیف تاریخی و...).

اعمال تخفیف هر ردیف بر روي نتیج هاي که از اعمال تخفیف قبلی بدست 

آمده و یا اعمال بر روي مبلغ اصلی ردیف.

مدیریت پورسان تها و تخفیفات نمایندگان و سایر ذینفعان فروش در 

Cyber Account D
مدیـران مایل هستند براي پورسـان تها برنام هریزي نمایند. افراد ذیـنفع به 

تشــخیـص مدیـران م یتوانــد نماینـدگان فروش، ویزیتـورها، راننـد هها، 

وصولگران و... باشند.

 پورسان تهاي منظو  رشده م یتواند براساس نماینده، تاریخ، کاال و ... باشد: 

نماینده: تعیین پورسانت بر اساس نماینده یا سایر اشخاص ذینفع. 

تاریخ فاکتور: تعیین پورسانت بر اساس محدوده تاریخی.

نام خریدار: تعیین پورسانت بر اساس خریداران. 

کاالها: تعیین پورسانت  بر اساس کاال.

مبالغ فاکتور: تعیین پورسانت براساس مبالغ فاکتور.

محل و مسافت: تعیین پورسانت بر اساس دست هبندي محل و مسافت خریداران. 

جرایم: تعیین درصد جرایم مربوط به مرجوعی براي ذینفعان فاکتور.

پارامترها

امکان تعیین روش محاسبه پورسانت نمایندگان بر اساس مبالغ دریافتی از مشتریان و یا بر 

اساس مبلغ فاکتور.

امکان تعیین تحوی لدهنده براي ارسال فاکتورها از لیست ذینفعان فروش (نمایندگان).

تعیین نحوه محاسبه پورسانت از روي مبلغ فاکتور و یا مبلغ پس از تخفیفات به مشتري.

انتخاب ذینفعان هر فاکتور بر اساس جداول از پیش تعیین شده و یا هنگام صدور فاکتور 

توسط اپراتور. 

Cyber Account D

مراکز پخش معموالً داراي مامور وصول براي دریافت وجوه از خریداران هستند و یا 

ویزیتورها، تعدادي چک یا وجوه نقد مربوط به خریداران مختلف را یکجا به مسئول ورود 

اطالعات تحویل م یدهند. در این بخش براي سهولت کار م یتوان اطالعات دریافت وجوه

نقد و اسناد دریافتی از خریداران مختلف را به صورت لیستی در برنامه وارد کرده و 

فاکتوري که تسویه م یشود را مشخص نمود. 

درج سـریع اطالعـات دریـافـت وجـوه نـقـد و چـک از مشتـریـان در 
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Pocketتنظیمات مربوط به ارتباط و ارسال / دریافت بین   Cyber

Cyberو برنامه   Account 

امکان تعیین مسیر براي ویزیتور، ثبت نقاط عبوري، ذخیره مکا نهاي ثبت 

فاکتورها و نمایش آن در نقشه و امکان مشاهده مسیر تعری فشده براي ویزیتور. 

امکان ثبت نقاطی که ویزیت شده و یا فاکتور برایشان صادر شده بر روي 

.Cyber Account  دستگاه همراه ویزیتور با امکان مدیریت آن در برنامه 

چاپ فاکتور و برگه دریافت وجه در محل با پرینترهاي تعری فشده.

قابلیت انبارگردانی در برنامه Pocket Cyber و استفاده از بارکدخوان.

نمایش ماندهحسا بها و کاالها.

امکان ثبت تخفیف و هزینه براي هر فاکتور و تخصیص کاالي جایزه.

امکان ارسال خودکار پیامک خالصه فاکتور و خالصه دریافت از طریق دستگاه 

 و یا سامانه پیامکی تعیین شده.

گزار شگیري هر ویزیتور از عملکرد خودش روي دستگاه مربوطه با جزئیات 

و محدوده تاریخی دلخواه.

 امکان ارسال و دریافت اسامی کاالها با مانده و حسا بها با مشخصات کلی و 

 .Pocket Cyber  و  Cyber Account   مانده بین برنامه

.Pocket Cyber  امکان ارسال طرف حساب جدید بین برنامه و

Pocket Cyber در برنامه به صورت موقت و   امکان دریافت اطالعات از 

 Cyber Account   تبدیل آن به فاکتوراصلی با تایید سرپرس ت در برنامه

و تبدیل مستقیم سفارش گرفته شده به فاکتورفروش. 

.Pocket Cyber امکان ارسال طرف حساب جدید بین برنامه و

امکان حذف فاکتورهاي قبلی از روي دستگاه.

امکان ارسال فاکتورهاي درج شده درPocket Cyber به برنامه.

Pocketتنظیم محدودی تها در برنامه  براي ویزیتور Cyber 

Pocket براساس ویزیتور. Cyber تعیین نام براي  

تعیین نام حسا بهایی که ویزیتور اجازه کار با آ نها را دارد.

تعیین نام کاالهایی (گروه کاال) که ویزیتور اجازه کار با آ نها را دارد.

تعیین انبار مورد نظر براي اجازه فروش ویزیتور از آن انبار.

تعیین نمایند هاي که ویزیتور مجاز است فاکتور مربوط به آن را صادر کند.

امکان حـذف کلـیه اطالعات دستـگاه و یا قـطع ارتــباط از طریق برنامه 

  Cyber Account توسط سرپرست در اولین ارتباط بین برنامه و دستگاه.

امکان مشاهده گردش حساب.

 امکان تنظیم جهت یادآوري رخدادها.

برخی از امکانات 

امکان صدور انواع فاکتور فروش، خرید، برگشت از فروش، برگشت از خرید 

و سفارش فروش در محل خریدار یا فروشنده با انتخاب نام حساب و درج 

کاالها با مقدار و فی. 

امکان افزودن طرف حساب جدید.

نمایش آلبوم تصاویر (کاتالوگ) کاالها و انتخاب کاالها از روي آن براي فاکتور. 

امکان تعریف پنج سطح قیمت براي هر کاال.

امکان ثبت برگه دریافت وجه در فاکتور فروش براي ویزیتور.

امکان بارگذاري نقشه هر شهر ایران (یا جهان) و استفاده به صورت آفالین 

و آنالین از نقش هها با کام لترین جزئیات.

Cyber موجودي در  Account D     

ایــن گزارشات امــکان تحلیل و مدیریت وضعیت خــواب سرمایه شرکت در 

موجود يها را فراهم م یکند. برخی از این گزارشات به این شرح است:

اطالع از وضعیت خواب سرمایه شرکت در هر یک از اقالم موجودي به نسبت 

ماندن بیشتر سرمایه از نظر مبلغی و تاریخی (رأس).

اطالع از وضعیت خواب سرمایه شرکت در گرو ههاي اصلی و فرعی کاالها به 

نسبت ماندن بیشتر سرمایه از نظر مبلغی و تاریخی.

تهیه گزارش خاص خواب سرمایه در هریک از انبارها و یا کلیه انبارها.

امکان تهیه گزارش از خواب سرمایه شرکت از یک تاریخ به قبل. 

امکان تعیین تاریخ مقایسه (مبنا) براي رأس خواب سرمایه.

Androidنصب برنامه   روي تبـلـ تهاي داراي سیستم    Pocket Cyber

جهت استفاده در محل مشتري

این برنامه همراه نر مافزار ویژه پخش ارایه م یشود و روي دستگا ههاي فوق نصب شده و 

براي درج اطالعات در محل خریدار کاربرد دارد. نحوه طراحی برنامه به گون هاي است

 که با کارکرد لمسی، استفاده از آن ساده است.  

تهـیه گـزارشـات آمـاري متـنـوع از خـواب سـرمـایـه شـرکت در اقالم 
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