ًزم افشار ّایپزهارکت کیاى پزداس هٌاسة تزای فزٍضگاُ ّای هَاد غذایی ّ،ایپزّا ٍ…

ایي ًزم افشار تا تِ کارگیزی هعواری سِ الیِ ّیچ یک اس ًیاسّای ضوا را در سهیٌِ هذیزیت فزٍضگاّتاى تیپاسخ
ًخَاّذ گذاضت.

اهکاًات ٍیژُ
قیوت گذاری

اهکاى ثثت قیوت کاال تزای فزٍضگاُ یا فزٍضگاُّایی خاظ
اهکاى قیوتگذاری کاال تز اساس گزٍُّای هطتزی
اهکاى تغییزات گزٍّی قیوت ّای کاال
اهکاى ثثت چٌذ قیوت فزٍش تا  5سطح تزای کاال

اهتیاس ٍ اعتثار

اهکاى هطاّذُ هیشاى خزیذ یک هطتزی خاظ
اهکاى تعزیف گزٍّْای هطتزی
اهکاى ثثت سقف تذّکاری ٍ اعتثار چک

ساهاًِ پیاهک

اهکاى ارسال خَدکار پیاهک پس اس خزیذ
اهکاى ارسال پیاهک در سهاى دریافت ٍ یا پزداخت ٍجِ
اهکاى ارسال پیاهک تِ هطتزیاى تز اساس هیشاى خزیذ ٍ یا هیشاى تذّی
اهکاى ارسال پیاهک تِ هطتزیاى در سهاى تاریخ تَلذ

تارکذ

اهکاى چاج تارکذ تزای کاال ّا در غفحِ A4
اهکاى چاج اتیکت تزای کاالّا در غفحِ A4
اهکاى هتػل ضذى تِ تارکذخَاى ّای سیار

اهکاًات عوَهی
تخفیفات ٍ حزاجّا

اهکاى تعزیف تخفیف تزای ّز کاال (تعییي قیوت رٍی جٌس ٍ قیوت فزٍضگاُ )

اهکاى تعزیف تخفیفات پلکاًی تز اساس هثلغ فاکتَر
اهکاى ثثت تخفیف تزای گزٍّی اس هطتزیاى خاظ
اهکاى هعزفی پلکاًی اضاًتیَى کاال

کارت ّذیِ

اهکاى فزٍش کارت ّذیِ یا تي خزیذ
اهکاى اتػال تِ سیستن کارت اعتثاری (در دست احذاث )

گشارش ّا

اهکاى گشارش گیزی اس پزفزٍش تزیي کاالّا (تعذادی – ریالی)
اهکاى گشارش گیزی اس هیشاى سَد دّی ّز کاال
اهکاى گشارش گیزی اس پز سَدتزیي تزیي کاالّا
اهکاى گشارش گیزی اس پز سَدتزیي ٍ پزخزیذتزیي تزیي هطتزیاى

راٌّوایی تیطتز
چاج تارکذ :چاج اًَاع تارکذ تزای چاج کزدى رٍی اجٌاس تا اهکاى ًَضتي ّز ًَع هتي ٍ لَگَ ٍقیوت در تارکذ تزای
کاالّای تذٍى تارکذ تا ایي اهکاى کِ چاپص را ًِ فقط تا تارکذ پزیٌتز تلکِ تا ّز ًَع پزیٌتزی چاج ًوایین.
تزاسٍ:تزاسٍ ّایی کِ قاتلیت چاج تارکذ تز اساس کاال را دارًذ ٍ هی تَاًٌذ تز اساس ّز کاالی ٍسًی تارکذ چاج
ًوایٌذ هی تَاًذ تا ایي ًسخِ ًزم افشار کیاى پزداس ارتثاط تزقزار کزدُ ٍ هقذار ٍسى ٍ قیوت کاالی فلِ ای اتَهاتیک
اس رٍی چاج تارکذ تطخیع دادُ ضَد.
کیلَیی ٍ فلِ ّا :در ًزم افشار کیاى پزداس تزای سزعت تخطیذى تِ غٌذٍق فزٍش جستجَی ٍیژُ کاال ٍجَد دارد
کِ تا فزهت خاظ کِ کارتز هیتَاًذ حتی تا پس ٍ پیص ًَضتي کاال سزیعا در فاکتَر اضافِ ًوایذ

اتیکت در ًزم افشار:اهکاى چاج اًَاع اتیکت ّا تا طزح ّای خاظ ٍ سیثا تزای چاج کزدى رٍی قفسِ ّا ٍ اعالم
قیوت ٍ تخفیف ّای ٍیژُ در فزٍضگاُ تذٍى ًیاس تِ طزاحی ٍ چاج تا پزیٌتز
کالز آی دی:تا خزیذاری دستگاُ کالز آی دی ٍ فعال ساسی افشًٍِ آى در ًزم افشار کیاى پزداس هیتَاًین ضوارُ
هطتزکیي را در غفحِ کاهپیَتز هطاّذُ ًوایین ٍ تا کلیک رٍی ضوارُ تِ ًام هطتزی سزیعا فاکتَر ضَد.
اپلیکیطي هذیزیتی  :اتشاری تزای کٌتزل فزٍضگاُ  ،کٌتزل کارتزاى  ،هذیزیت اًثار ٍ سایز اهَر هذیزیتی هی تاضذ
کِ قادر ّست اهکاًات یک دستگاُ  PDAرا تِ ضوا ارائِ دّذ کِ هیتَاى اس ایي اتشار خَب تزای اًثارگزداًی
فزٍضگاُ آى ّن تِ غَرت دستِ جوعی ٍ کاال تِ کاال اًجام داد کِ دیگز ًیاس تِ خزیذ دستگاُ گزاًقیوت ً pdaوی
تاضذ.

در ضوي هیتَاًین کاال ّا را تِ غَرت دستِ جوعی در ایي اج جوع ًوایین ٍ استفادُ ّای هختلفی اس آى ًوایین.

