نرم افزار باسکول اوزان پالس (نسخه جدید)
قابلیت

پلن

میز کار
امکان ثبت اطالعات ورودی شامل شماره پالک ُ شماره و تاری خ قبض ُ نام کاال ُ فروشنده ُ خریدار ُ اطالعات توزین شامل
وزن توزین اول و دوم ُ تاری خ و ساعت توزین اول و دوم ُ مجموع وزن خالص ُ کد انحصاری ُ نام راننده ُ نوع خودرو مبدا ُ
مقصد ُ شماره بارنامه ُ وزن مبدا ُ تاری خ توزین مبدا ُ درصد تخفیف ُ درصد مالیات ُ درصد افت بار ُ قیمت واحد کاال ُ وارده و
یا صادره بودن بار ُ توضیحات قبض ُ تعرفه توزین اول و دوم ُ مجموع تعرفه اخذ شده
ن
همچنی امکان ویرایش و یا حذف قبض
امکان جستجوی قبض های ثبت شده با کلیه اطالعات وارد شده و
امکان تهیه گزارش های مختلف شامل گزارش جزئیات قبض ها و گزارش تجمییع بر اساس نام کاال ُ فروشنده و خریدار
گزارش مایل قبض ها بر اساس نام فروشنده و خریدار  -گزارش تجمییع قبض های بر اساس نام فروشنده و خریدار
ن
همچنی گزارش جزئیات قبض ها با فرمت اکسل
گزارش عملکرد باسکول و
نهای و مجموع تعرفه توزین اخذ شده
نهای ُ قیمت ی
امکان مشاهده عملیات مایل قبض ها شامل مجموع وزن ی
ن
همچنی مشاهده وضعیت پیامک های ارسال شده و ارسال نشده
امکان مشاهده لیست پیامک های ثبت شده و
ی
دست پیامک
و قابلیت ارسال
امکان تغیی کاربر بدون خروج از نرم افزار
امکان نمایش مشخصات نرم افزار در بخش درباره نرم افزار شامل ورژن نرم افزار ُ پلن نرم افزار ُ زبان برنامه نویس ُ
ن
پشتیبای
تاری خ انتشار ُ شماره رسیال قفل ُ نام برنامه نویس و شماره تماس جهت
امکان مشاهده کاربر وارد شده به نرم افزار ُ تاری خ و ساعت فعیل ُ ن
ن
همچنی امکان تغیی استایل
میان اعتبار پیامک و
در نوار ن
پایی نرم افزار
ن
همچنی مشاهده
امکان مشاهده وزن به صورت آنالین در سمت چپ نرم افزار با واحد کیلوگرم و به صورت عددی و
وزن نرم افزار به واحد تن به صورت عقربه ای
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ثبت اطالعات پایه
ن
همچنی امکان مشاهده لیست کاالهای
امکان ثبت هر تعداد کاالی مورد نیاز به همراه قیمت ُ واحد و توضیحات کاال و
ثبت شده ُ ویرایش و حذف آنها
امکان ثبت هر تعداد نام فروشنده به همراه ثبت شماره تلفن ثابت ُ همراه و آدرس و امکان فعالسازی ارسال پیامک
ن
همچنی امکان مشاهده لیست فروشنده های ثبت شده ُ ویرایش و حذف آنها
برای فروشنده و
امکان ثبت هر تعداد نام خریدار به همراه ثبت شماره تلفن ثابت ُ همراه و آدرس و امکان فعالسازی ارسال پیامک
ن
همچنی امکان مشاهده لیست خریدار های ثبت شده ُ ویرایش و حذف آنها
برای خریدار و
امکان ثبت هر تعداد نام راننده به همراه ثبت شماره تلفن ثابت ُ همراه و آدرس و امکان فعالسازی ارسال پیامک برای
ن
همچنی امکان مشاهده لیست راننده های ثبت شده ُ ویرایش و حذف آنها
راننده و
ن
امکان ثبت هر تعداد نوع خودرو به همراه ثبت تعرفه توزین متناسب با نوع خودرو و همچنی امکان مشاهده لیست
خودرو های ثبت شده ُ ویرایش و حذف آنها
ن
امکان ثبت هر تعداد نام مبدا و مقصد و همچنی امکان مشاهده لیست نام مبدا و مقصد های ثبت شده ُ ویرایش
و حذف آنها
امکان ثبت هر تعداد قبض رسی ع با امکان ثبت اطالعات کد انحصاری ُ نام کاال ُ فروشنده ُ خریدار ُ راننده ُ نوع خودرو ُ
ن
همچنی امکان مشاهده لیست قبض های رسی ع ثبت شده ُ ویرایش و
مبدا ُ مقصد ُ وزن خایل بار ُ تاری خ و زمان توزین و
حذف آنها
امکان ثبت هر تعداد نام اشخاص مسئول به همراه ثبت شماره تلفن ثابت ُ همراه و آدرس و امکان فعالسازی ارسال
ن
همچنی امکان مشاهده لیست اشخاص ثبت شده ُ ویرایش و حذف آنها
پیامک برای شخص مسئول و
تنظیمات
امکان تغیی رمز عبور توسط کاربر
امکان ثبت اطالعات ررسکت/باسکول شامل نام ررسکت/باسکول ُ تلفن ثابت و همراه ُ آدرس ُ شماره ثبت ُ کد ی
پست ُ
ن
همچنی امکان ثبت لوگوی ررسکت در نرم افزار
ظرفیت باسکول ُ شعار ررسکت و
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امکان مدیریت کاربران شامل افزودن ُ ویرایش و حذف اطالعات کاربران شامل نام کاربر ُ تخصیص رمز عبور ُ تلفن
ی
ن
همچنی مشاهده لیست کاربران ثبت شده و تفویض اختیارات  /اعمال محدودیت دسییس به
ثابت ُ همراه و آدرس کاربر و
کاربران شامل ی
دسییس به تنظیمات ُ مجوز ویرایش پالک ُ شماره و تاری خ قبض ُ اطالعات قبض ُ ویرایش وزن توزین اول ُ
ویرایش وزن توزین دوم ُ ثبت ی
دست وزن ُ حذف قبض ُ ویرایش اطالعات پایه ُ حذف اطالعات پایه ُ مشاهده صندوق ُ
مشاهده فرم پیامک ُ مجوز فعالسازی پیامک
امکان تهیه فایل پشتیبان از داده های ثبت شده در بانک اطالعات در مسی دلخواه و بازگرداندن آن در مواقع لزوم
امکان انجام تنظیمات ظاهر نرم افزار شامل ن
مخف کردن ن
برخ کلید هادر ن
ن
همچنی انتخاب استایل نرم افزار
می کار و
در طرح و رنگ های مختلف وانتخاب عکس زمینه نرم افزار
ن
تعیی عدد ررسوع برای شماره رسیال تخصیص داده شده به قبض باسکول
امکان
ن
ن
همچنی مشاهده تعداد کل توزین های انجام شده
تعیی وزن معیار برای شمارشگر تعداد توزین و
امکان
ن
( این شمارنده بر اساس افزایش وزن باسکول از وزن معیار تعیی شده شمارش یم نماید و ارتبایط با قبض های صادر شده
ندارد)
امکان انتخاب نوع قبض شامل یک قبض در برگه  ُ A5دو قبض در برگه  ُ A4سه قبض در برگه ُ A4
ن
همچنی امکان انتخاب چاپ قبض بدون مشاهده پیش نمایش
یک قبض در یک سوم برگه  A4و دو قبض در برگه  A5و
جهت رسعت در صدور قبض
امکان انجام تنظیمات مربوط به بانک اطالعات نرم افزار به صورت شبکه
امکان اتصال به رسویس ارسال پیامک جهت ارسال پیامک به افراد مورد نظر با وارد کردن اطالعات شماره ُ
نام کاربری و رمز عبور رسویس پیام کوتاه
امکان فعال و غی فعال کردن ارسال پیامک
امکان فعال کردن ارسال پیامک به صورت اتوماتیک پس از ثبت هر قبض
امکان انتخاب آیتم های ارسال شده در ی ن
می پیامک شامل شماره قبض ُ شماره پالک ُ نام کاال ُ فروشنده ُ خریدار ُ
همچنی امکان افزودن ن
ن
متت کوتاه در ابتدا و انتهای پیامک
راننده ُ نوع خودرو ُ مبدا ُ مقصد ُ نوع عملیات ُ وزن خالص و
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امکان تنظیم پورت رسیال نرم افزار باسکول متناسب با نمایشگر های مختلف جهت خواندن اتوماتیک وزن از
روی نمایشگر
ی
ی
امکان انجام تنظیمات و اتصال ماژول الکیونییک کنیل گیت جهت صدور فرمان به چراغ های راهنما و
راه بند ها (در دست طراخ)
ن
ن
ن
امکان انجام تنظیمات دور ن
دوربی
تعیی سایز عکس های گرفته شده توسط
همچنی
بی پالک خوان و یا معمویل و
جهت ذخیه در بانک اطالعات (در دست طراخ)
امکان اتصال دستگاه پوز به نرم افزار باسکول (در دست طراخ)
حاض در دست طراخ است و قابل ارائه نیم باشد و قیمت ن
یادآوری  : 1پلن جامع در حال ن
ن
تعیی خواهد شد.
نی پس از اتمام طراخ
ی
ر
بیشی از این موضوع تماس بگیید .
آزمایش برای مدت  250ساعت و یا  25بار اجرا وجود دارد  .جهت اطالع
یادآوری  : 2امکان استفاده از نرم افزار به صورت
یادآوری  : 3جهت دانلود نرم افزار یم توانید وارد وب سایت  www.electronshop.irشوید و یا به شماره  09158875113در واتساپ پیام ارسال نمایید .
ین
داشی سوایل یم توانید با شماره  09158875113تماس حاصل نمایید .
یادآوری  : 4جهت ارائه هرگونه انتقاد ُ پیشنهاد و

