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  تیریامور را به نحو احسن مد  ن یا  زاریشال  یکوبیبا استفاده از نرم افزار شال  دیتوانیامور کارخانه خود ، م  یدگیچیسهولت پ  جهت

  را در بر دارد.  یکوبیشال ی ها کارخانهنیازهای  یپوشش اساس زاری. امکانات شالدیکن

  امکانات اعم از:  نیا

تنظیمات اولیه.١

 نرخ سال مطابق با نرخ اتحادیهتعریف

  مدرن، معمولی، کاسبکار، مدرن، نیمه ( قابلیت تعریف سرفصل برای هر نرخ و تعریف نرخ مطابق با آن سرفصل

)برنج، تاجر و ... همچنین مناسب برای اشخاصی خاص کارمزد سنتی، کشت دوم، دریافت

فرضامکان انتخاب نرخ پیش

 استفاده در باسکول تعریف ماشین و نرخ آن جهت

  هایی که کارمزد را بر اساس وزن خروجی  مناسب برای کارخانه( تع�ن جمع وزن محصوالت خروجی مورد نظر

) گیرند می محصوالت 

،کد پستی، آدرس،    نوع فعالیت،  اطالعات کارخانه، سربرگ و عنوان کارخانه، کد اقتصادی، شماره ثبت، کد ملی

حقوقی و   ،فاکتورهای حقیقیصدر ( های کارخانه ت چاپ روی فاکتورها و برگهپابرگ، لوگوی کارخانه و ... جه

) رسمی 

های کارخانهو تع�ن سرشماره جهت ارسال پیامک پنل تنظیمات پیامک جهت ارسال پیامک

های ارسال شده و دارای قابلیت استعالم وضعیت تحویل پیامک لیست پیامک

  ارسال  و قابلیت فعال بودن یا نبودن  هاافزار برای ارسال پیامکاستفاده نرمامکان تعریف الگوی پیامک جهت

گیری از پایگاه داده با قابلیت تع�ن دستی یا اتوماتیک دارای امکان پشتیبان

امور مالی .٢

 امکان تعریف و انتخاب واحد مالی سیستم

امکان ویرایش، حذف و افزودن بانک

مدهاو درآ ها امکان تعریف سرفصل هزینه

جاری دارای دسته  ( فرض و نوع حساب  امکان تعریف حسابهای بانکی کارخانه و قابلیت تع�ن حساب پیش

) چک و یا پس انداز بدون دسته چک 

فرض و قابلیت تع�ن صندوق پیش های کارخانهتعریف صندوق قابلیت

 امکان اتصال دستگاهPOS  به حساب بانکی تعریف شده

  ها و حسابهاموجودی به تفکیک صندوقها و حسابها و یا  موجودی مالی. اعم از مجموع صندوق امکان دریافت

ت ـپرداخ اهـدرگ

 بدهکار، بستانکار و بدون حساب (تشخیص اتوماتیک وضعیت مالی هر شخص(

 واریز و برداشت ( نقدی و صندوق (

 کارت بانکی و دستگاهPOS  واریز و برداشت (متصل به حساب(

واریز و برداشت (ارخانه مربوط به حساب بانکی های کچــک(

 ها و حسابها و به یکدیگرواریز، برداشت، نقل و انتقاالت آزاد از صندوق
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  مشتریان.٣

 امکان تفکیک مشتریان و ...  تاجر عالف، کشاورز،( ایجاد عناوین برای اشخاص (

با امکان ثبت تراز مالی اول دوره یو حقوق یقیحق انیمشتر

 گزارش حساب مشتریان

گیری به شیوه دلخواه کاربرامکان گزارش

 امکان ارسال پیامک با الگوی دلخواه در این بخش

شالی .٤

 اطالعات شالی

تعریف عنوان بار

 عنوان انبار ( تعریف جایگاه بار(

 اطالعات برنج

 انبار برنج(تعریف عنوان جایگاه برنج(

 عناوین انبار تبدیلتعریف

 سایر و ... ضایعات،  دانه، سبوس، نرمه،برنج، نیم (تبدیل ثبت و تغ�ر عناوین( 

مناسب برای تناژ باال(  ثبت و خروج شالی در انبار(

 افزودن زیر فصل برای هر دسته بار در انبار

 آماده برای تبدیل(خروج بار از انبار و ثبت اتوماتیک در پذیرش بار (

گیری به شیوه دلخواه کاربرامکان گزارش

 امکان ارسال پیامک با الگوی دلخواه در این بخش

 مناسب برای کشاورزان و آماده برای تبدیل( پذیرش بار (

 ثبت سرفصل بار با کد دستی و یا اتوماتیک

 مناسب برای کومباین داران( ثبت زیرفصل بار با کد دستی و یا اتوماتیک(

نهایت دسته بار برای هر شخص ثبت بی

 ورود به فر در جهت تعجیل ( امکان ثبت درصد رطوبت بار (

امکان ثبت نوبت دهی فر برای هر یک از دسته بارها

 کنخشک ( ارسال به فر(

نمایش خالصه موجود در فر

بار  تغ�ر مالکیت

 حذف بار با تمامی متعلقات آن

 انداعالم بارهایی که وارد فر نشده

 انداعالم بارهایی که وارد فر شده

اند اعالم بارهایی که تبدیل نشده

انداعالم بارهایی که تبدیل شده

گیری به شیوه دلخواه کاربرامکان گزارش
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 امکان ارسال پیامک با الگوی دلخواه در این بخش

 تولید محصول(تبدیل (

 در سراسر ایران سازی برای هر شهرامکان بومی(امکان تغ�ر عناوین محصوالت خروجی (

بطوری که  خروجی   )دانه، سبوس، چپا، ضایعات و سایر ...برنج، نیم (محصوالت  امکان ثبت درصدی ،

کند. اتوماتیک تعداد کیسه و وزن را بر حسب درصد محاسبه مینرم افزار 

جو( صدور فاکتور تبدیل شالی  امکان(

 امکان ارسال پیامک با الگوی دلخواه در این بخش

 کنخشک( فرها(

 پراکنده (امکان ثبت یک دسته بار در چندین فر(

 مجتمع( امکان ثبت چندین دسته بار در یک فر(

ثبت اتوماتیک تاریخ خروج و خروج بار از فر پس از تبدیل

 مکانیک امکان صدور لیست بار برای

گیری به شیوه دلخواه کاربرامکان گزارش

 امکان ارسال پیامک با الگوی دلخواه در این بخش

محاسبه کارمزد

های تعریف شده توسط کاربر محاسبه اتوماتیک کارمزد بر اساس انتخاب هر یک از نرخ

  امکان انتخاب محاسبه کارمزد بر اساس شالی یا برنج

امکان انتخاب محاسبه کارمزد بر اساس وزن یا کیسه

هزینه خدمات

 بندیبسته(هزینه کیسه(

هزینه بوجاری

 هزینه سورت

هزینه باسکول

دریافت بارگیری و کارگری

هاسایر هزینه

 دریافت درصد برنج به عنوان کارمزدامکان

 دانه، سبوس و ...خرید برنج، نیم( محصوالت از ِقبل تبدیل بار امکان خرید (

العمل کاری و دریافت حق  )دانه، سبوس و ... برنج، نیم ( فروشی محصوالت برای فروش یا امانی

تخفیف  ثبت امکان

العمل با هم و  ها اعم از کارمزد، هزینه خدمات، خرید محصوالت و حق محاسبه اتوماتیک همه هزینه

ت. ـاه پرداخـو هدایت به درگبودن مشتری تشخیص بدهکاری، بستانکاری و بدون حساب 

 امکان ارسال پیامک با الگوی دلخواه در این بخش

خروج محصوالت از انبار

 نمایش کل موجودی محصوالت کشاورز
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 یک از محصوالتامکان ثبت خروج هر

نمایش مانده موجودی محصوالت کشاورز در انبار کارخانه

 امکان ثبت شخص خارج کننده محصول از انبار کارخانه

گیری به شیوه دلخواه کاربرامکان گزارش

 امکان ارسال پیامک با الگوی دلخواه در این بخش

و بسته بندی کیسه

 محصوالتامکان خرید کیسه و بسته بندی برای بسته بندی

 امکان کاهش و افزایش موجودی کیسه ها

گزارش ورودی شالی، تولید برنج، برنج برده و مانده در انبار به تفکیک هر شخص یا کشاورز

انبارها.٥

 هر روز، هفته، ماه و فصل در بارهای تبدیل شده گیریمناسب برای گزارش ( نمایش کلی انبار تبدیالت (

فاکتور مقدار  به تفکیک موجودی و  (ده از تبدیالت و محصوالت امانی  موجودی محصوالت خریداری ش  نمایش

) اولیه 

 فاکتور اولیه مقدار  به تفکیک موجودی و (بازرگانی  هایبازرگانی و امانی ینمایش موجودی خریدها (

گیری به شیوه دلخواه کاربرامکان گزارش

کارمزد تبدیل.٦

 حذف فاکتور ، ویرایش وفاکتور آننمایش لیست بارهای تبدیل شده صدور مجدد

گیری به شیوه دلخواه کاربرامکان گزارش

دفتر حساب.٧

اشخاص ثبت اتوماتیک و دستی اسناد و مراودات مالی امکان

هر شخص  نمایش لیست مراودات مالی، خدمات با اشخاص و تفکیک دفتر روزنامه

گزارش حساب کلی مشتریان و اشخاص

گزارش عملکرد مشتریان

د و فروشخری.٨

نهایت محصول، کاال و خدمات به دلخواه کاربر امکان تعریف بی

امکان تعریف سه سطح برای محصول، کاال و خدمات

فاکتور فروش

  خریده شد   کشاورزانکه از  محصوالت خروجی  ( امکان افزودن اقالم فاکتور از انبارها. انبار تبدیالت(  ،

)نزد کارخانه قرار گرفت فروش که محصوالت امانی ( ها انبار امانی

 شوند ِقبل فاکتور خرید به انبار افزوده می از محصوالتی که ( امکان افزودن اقالم از انبار بازرگانی(

نام، عنوان، وزن کیسه و ... به صورت آزاد توسط کاربر تع�ن (  امکان افزودن اقالم آزاد به فاکتور

) شود می

 فاکتور خرید
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هر محصولیقطعی ان خرید امک

فاکتور امانی

با دریافت حق العمل کاری  جهت فروش امکان ثبت محصوالت امانی

 فاکتور خرید شالی

امکان ثبت تبدیل و ثبت هزینه تبدیل

فروش شالی خریداری شده

 به تفکیک موجودی و مقدار فاکتور اولیه (گزارش محصوالت خریداری شده (

 فروخته شده با امکان نمایش مالکیت اولیه بارگزارش محصوالت

نمایش لیست فاکتورها و مبلغ نهایی آنها

 کارخانه و درآمدهای ها هزینه.٩

و درآمد  نهایت سرفصل هزینهامکان ایجاد بی

ها با تع�ن پرداخت از حساب، صندوق و یا چکامکان ثبت هزینه

اجناس غیرمالی .١٠

نهایت عناوین اجناسامکان ایجاد بی

و یادآوری اجناس دریافتی به حسابدار  امکان ثبت جنس، کاال و خدمت برای اشخاص

گیری به شیوه دلخواه کاربرامکان گزارش

 امکان ارسال پیامک با الگوی دلخواه در این بخش

خدمات.١١

سورتینگ با امکان تعریف هر محصولی

نینوع بار، راننده و ماش تینهایب فیباسکول با امکان تعر

موجود در بازار  یباسکول ها  یاتصال به تمام امکان

ی و دو مرحله ا  یصدور فاکتور باسکول تک مرحله ا امکان

امک یو ارسال پ نتریفاکتور با هر نوع پر صدور

هاگزارش چـک.١٢

هابا امکان روزشمار تا تاریخ سررسید چـک  ها لیست چک و کنترل مشاهده

های پرداختی و دریافتیتفکیک چک

... خرج کردن چک های مشتریان، برگشت زدن و

حسابرسی .١٣

 و مراودات با آنها  اشخاصصورت حساب مالی

و برنج، کارمزد، خریدها و فروش   دریافت بیالن کاری کارخانه از دریافت شالی، تبدیل محصوالت  و   ها اعم 

با قابلیت انتخاب بازه تاریخ به دلخواه کاربر شوند تمامی اتفاقاتی که در نرم افزار ثبت می 

پرسنل و کارگران .١٤

کارگر ساده، حمل و نقل، اپراتور، راننده، حسابدار، مکانیک (  امکان ثبت عناوین پرسنل(

 قراردادی، فصلی، ماهانه، دائم( امکان ثبت عناوین جذب و استخدام (
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 و استخدام نیرو و ایجاد پروفایل برای آنها امکان جذب

 پایه حقوق، حق اوالد، حق مسکن، حق بن، سنوات، پایه سنوات، حق بیمه و ... (تع�ن حقوق پایه (

 امکان پرداخت مساعده و قابلیت تع�ن برداشت از حساب، صندوق و چک

 چک ثبت میزان کارکرد برای پرسنل فصلی و امکان برداشت از حساب، صندوق و

با تمامی مزایا و کسورات مطابق فیش حقوقی تامین اجتماعی  و دستمزد ثبت پرداخت حقوق

 کسر مساعده از فیش حقوقی

کاربران.١٥

 نویسنده، حسابدار و مدیریت کل(دارای سه سطح کاربری(

 پنل کاربری برای هر کاربر

 فقط برای سطح مدیریت کل( مدیریت کاربران(

 خروج کاربراننمایش تاریخچه ورود و  

نرم افزار شالیکوبی شالیزار تمامی نیازهای کارخانه شما را به صورت کامل مدیریت می کند. و شما می توانید در آخر روز، هفته،  

  ماه و سال گزارش عملکرد سود و زیان کارخانه و مشتریان را دریافت کنید.

  

  شالیکوبی، بازرگانی برنج، سورتینگ و باسکول  

  افزار شالیزارنرم 

https://shalizarsoft.ir  

  

  


