سیستم انبارداری امین
.1

قابلیت هعشفی ٍ ًگْذاسی اطالعات چٌذ ؿشکت هختلف بِ تعذاد ًاهحذٍد ٍ هجضا.

.2

قابلیت تعییي طَل کذ ػطَح کاال( 8ػطح) ،بشای ّش ػطح بیي  1تا  9سقن ،جوعاً  16سقن.

.3

قابلیت تعشیف باسکذ کاال ٍ تعییي طَل اسقام آى ٍ اػتفادُ دس ٌّگام ثبت سػیذ ٍ حَالِ.

.4

قابلیت تعشیف ًام التیيً ،ام تجاسی ،کذ تجاسی ،کذ فٌی ،هـخصات فٌی ٍ هحل هصشف بشای ّش کاال.

.5

قابلیت تعشیف ٍ 2احذ ؿواسؽ بشای ّش کاال با اهکاى تبذیل اتَهاتیک یک ٍاحذ بِ ٍاحذ دیگش.

.6

قابلیت تعشیف بْای خشیذ/خشٍج بشای ّش کاال.

.7

قابلیت تعییي ػقف تجذیذ ػفاسؽ ،ػقف باالی هَجَدی ٍ ًقطِ بحشاًی بشای ّش کاال.

.8

قابلیت تعییي هحل اػتقشاس کاال دس ػِ ػطح.

.9

قابلیت هـاّذُ عکغ کاال دس ٌّگام ثبت هـخصات جْت جلَگیشی اص تکشاس کذ کاال.

 .10قابلیت هـاّذُ کذ کاالّا بِ صَست دسختَاسُ ٍ ًوایؾ هَجَدی ّش کاال با حشکت بش سٍی کذ کاالّا.
 .11قابلیت فیلتشیٌگ دس ٌّگام جؼتجَی کاال دس ًوَداس دسختی.
 .12قابلیت تعشیف تفصیل هٌفصل ،هشکض ّضیٌِ ٍ پشٍطُ ٍ اػتفادُ بشای ّش سدیف دس داخل ػٌذ.
 .13قابلیت تعشیف اجضای تـکیل دٌّذُ هحصَل( )BOMجْت صذٍس ػٌذ تَلیذ.
 .14قابلیت تعشیف اًباسّای هختلف ٍ تعییي هحذٍدُ کذ کاال بشای ّش اًباس.
 .15قابلیت تعشیف سٍؽ قیوت گزاسی کاال(هیاًگیي.)FIFO ،
 .16قابلیت تعشیف  6جذٍل پایِ هشتبط با سػیذّا ٍ حَالِ ّا کِ بؼتِ بِ ًیاص کاسبش هی تَاى خشیذاس ،پشٍطُ ،تحَیل گیشًذُ ،تحَیل دٌّذُ تعشیف
ًوَد.
 .17قابلیت تعشیف اًَاع سػیذ ٍ حَالِ ٍ ایجاد کٌتشل ّای هَسد ًظش کاسبش با ؿواسُ ػشیال هجضا ٍ گضاسؽ گیشی بِ تفکیک اًَاع سػیذ ٍ حَالِ.
 .18قابلیت تعشیف سػیذ هَجَدی اٍل دٍسُ.
 .19قابلیت هـاّذُ لیؼت سػیذّا ٍ حَالِ ّا بِ صَست تفکیکی ٍ تلفیقی ٍ فیلتشیٌگ آى ّا.
 .20قابلیت تعشیف ؿواسُ باسًاهِ ،پشٍفَسها بشای ّش ًَع سػیذ ٍ حَالِ.
 .21قابلیت تعشیف ؿواسُ دسخَاػت ،ػفاسؽ ،حَالِ ٍ تاسیخ ّای آًاى.
 .22قابلیت کٌتشل هَجَدی هٌفی ٍ ًقطِ ػفاسؽ ٌّگام صذٍس حَالِ.
 .23قابلیت صذٍس ػٌذ اتَهاتیک تَلیذ بش اػاع .BOM
 .24قابلیت صذٍس ػٌذ اتَهاتیک جابجایی جْت اًتقال کاال بیي اًباسّا.

 .25قابلیت تعشیف هحل کاال بشای ّش سدیف ّوشاُ با ؿشح ٍ تاسیخ ٍسٍد/خشٍج.
 .26قابلیت ادغام ٍ تکثیش سػیذّا ٍ حَالِ ّا.
 .27قابلیت تعشیف ؿابلَى ػٌذ حؼابذاسی ٍ صذٍس اتَهاتیک آى.
 .28قابلیت تعشیف ٍ یا تصحیح کذ کاال دس سػیذ/حَالِ.
 .29قابلیت تعشیف ٍ یا تصحیح گشٍُ ّای هشتبط دس سػیذ/حَالِ.
 .30قابلیت کپی یک یا چٌذ سدیف اص یک سػیذ/حَالِ جْت کپی کشدى دس ّواى ػٌذ یا ػٌذّای دیگش.
 .31قابلیت هـاّذُ هَجَدی کاال دس داخل سػیذ/حَالِ ٍ تْیِ گضاسؽ گشدؽ کاال.
 .32قابلیت اسػال سػیذ/حَالِ تواهی لیؼت ّا بِ .EXCEL
 .33قابلیت گضاسؽ گیشی اص تاسیخ ،صهاى ٍ کاسبش ایجاد کٌٌذُ یا حزف کٌٌذُ سػیذ/حَالِ ٍ سدیف ّای داخل سػیذ/حَالِ.
 .34قابلیت اسػال سػیذ/حَالِ اص یک بشًاهِ اًباس اهیي بِ بشًاهِ اًباس دیگش اهیي.
 .35قابلیت ابطال سػیذ/حَالِ بذٍى حزف ؿواسُ ػشیال آى.
 .36قابلیت تعشیف سػیذ ػفاسؽ خشیذ ٍ صذٍس اتَهاتیک سػیذ خشیذ پغ اص تائیذ کاسبش.
 .37قابلیت تعشیف حَالِ ػفاسؽ فشٍؽ ٍ صذٍس اتَهاتیک حَالِ فشٍؽ پغ اص تائیذ کاسبش.
 .38قابلیت کٌتشل سػیذ/حَالِ هَقت ٍ گضاسؽ ًَاقص آًاى.
 .39قابلیت ًگْذاسی سػیذ/حَالِ بِ  2صَست هَقت ٍ قطعی.
 .40قابلیت هـاّذُ لیؼت سػیذ/حَالِ ّای قطعی ؿذُ بِ صَست تفکیکی ٍ تلفیقی.
 .41قابلیت تْیِ گضاسؽ کاسدکغ ،سیضگشدؽ هَجَدی ٍ پایاى دٍسُ با تعییي ػتَى ّای هَسد ًظش کاسبش.
 .42قابلیت تْیِ گضاسؽ آًالیض اػٌاد(هاتشیؼی) با قابلیت تعییي پاساهتش ػطش ٍ ػتَى هَسد ًظش.
 .43قابلیت تْیِ گضاسؽ ٍسٍد ٍ خشٍج کاال بِ تفکیک کذ یا گشدؽ با تعییي کذ کاالًَ ،ع ػٌذ ،گشٍُ ّای هشتبط ،تفصیل ٍ هشکض ّضیٌِ ٍ پشٍطُ
ٍ قابلیت تعییي ػتَى ّای هَسد ًیاص کاسبش.
 .44قابلیت تْیِ گضاسؽ ّای گشدؽ هاّیاًِ کاال ٍ ػقف تجذیذ ػفاسؽ کاال.
 .45قابلیت تْیِ گضاسؿات هتٌَع اص کاالی ػاختِ ؿذُ ٍ هقایؼِ با هَجَدی کاال جْت تَلیذ.
 .46قابلیت تْیِ تگ اًباسگشداًی ٍ ثبت اطالعات آى ّا دس ػیؼتن ٍ تْیِ گضاسؿات هتٌَع هغایشت هابیي ؿواسؽ ّا ٍ یا ؿواسؽ ّا با کاسدکغ.
 .47قابلیت صذٍس سػیذ/حَالِ اضافِ ٍ کؼش اًباسگشداًی بِ صَست اتَهاتیک.
 .48قابلیت طشاحی گضاسؿات دلخَاُ کاسبش دس گضاسؿات ٍیظُ ٍ پَیا تَػط گضاسؽ ػاص اهیي.
 .49قابلیت رخیشُ گضاسؿات جْت هشاجعِ بعذی بِ آى ّا د سگضاسؿات رخیشُ ؿذُ دس ّش صهاى.
 .50قابلت تبذیل گضاسؿات بِ فایل  ٍ HTMLاسػال آى با ایویل.

 .51قابلیت تعییي فًَت ًوایؾ فشم ّا ٍ اًتخاب فًَت پشیٌت بِ صَست هجضا.
 .52قابلیت تْیِ فایل پـتیباى اص اطالعات ٍ یا فشم دس هؼیشّای هختلف.
 .53قابلیت تعشیف گشٍُ ّای کاسبشی ٍ تعییي ػطح دػتشػی هتٌَع تَػط هذیش ػیؼتن.
 .54قابلیت تعشیف کاسبش تعذادی ،سیالی ٍ تعذادی-سیالی.
 .55قابلیت ایجاد هحذٍدیت هـاّذُ سػیذ/حَالِ ٍ یا اًباس بشای ّش کاسبش.
 .56قابلیت اًتقال هَجَدی کاال بِ ػال بعذ.
 .57قابلیت اصالح اػٌاد قطعی ؿذُ تَػط هذیش ػیؼتن.
 .58قابلیت اًتقال کذ یک کاال بِ کذ دیگش بِ صَست کلی.

