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نرم افزار پخش
جامعو توزیع مویرگى سطح بزرگ و سازمانى 

پشیتبانى رایگان

آموزش حضورى رایگان

مدیریت خرید و برگشت ازخرید وحسابدارى تامین کننده
زیر سیستم خزانه دارى

زیر سیستم دارائى ثابت( ثبت اموال،ماشین آالت،ثبت

 زیر سیستم هزینه ها،تنخواه گردان،برداشت،درآمدبرداشت

زیر سیستم فروش گرم و سرد و برگشت از فروش

زیر سیستم خدمات (ثبت انواع خدمات و گزارشات مرتبط با آن

زیر سیستم سهامداران و شرکاء

زیر سیستم اطالعات جغرافیایى مشتریان

زیر سیستم مدیریت انبارمرکزى

  زیرسیستم محاسبه تخصصى پورسانت ساده برمبناى درصد

   

(

(

(

تجهیزات مجموعه ،گزارش صورت وضعیت دارایى)

(سطح یک

زیر سیستم اعتبارات

 بسته هاى تخفیفات حرفه اى و اشانتیون ها و
جوایز فروش

and & or  تارگت و حقوق ثابت بصورت
 زیر سیستم مدیریت ویزیتور و گزارشات مرتبط

زیر سیستم بازار یاب تلفنى

زیر سیستم بایگانى اسناد

زیر سیستم انواع قیمت گذارى براى انواع فروش(15مدل

زیر سیستم تور ویزیت ویزیتور

 امکان ثبت اسناد به صورت دستى

امکان وصولى از عامل وصول

امکان درخواست کاال
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زیر سیستم پیام کوتاه ساده

زیر سیستم حقوق و دستمزد

کارتابل پرسنل

زیر سیستم مدیریت توزیع

زیر سیستم مدیریت مسیربندى

زیر سیستم مدیریت اهداف فروش

مدیریت تسویه و بارگیرى

ثبت قرار داد هاى تامین کننده

پیش بینى سفارش خرید

ثبت فایل هاى تامین کننده و تبدیل به فاکتور خرید

مشاهده انواع نمودار ها در 5 حالت مختلف

امکان سفارش گیرى آنالین تبلت

زیر سیستم ارتباط با مشترى

زیر سیستم مدیریت جشنواره ها

زیر سیستم داشبورد مدیریت

مدیریت سهمیه فروش

حسابدارى مالى پیشرفته

زیر سیستم پیام کوتاه پویا

ردیابى وسایل نقلیه

امکان کنترل موجودى جنس توسط تامین کننده

امکان خرید و فروش امانى

زیر سیستم تلفن گویا

امکان ردیابى پرسنل و بازریاب

 امکان تعریف سوپر وایزر و تیم فروش
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 مدیریت موجودى انبار شعبات

    زیر سیستم مدیریت شعبات

     زیر سیستم  مدیریت مراکز فروش  

    امکان تماس خودکار به مشتریان بدهکار و پخش پیام

 

    

 

 

صوتى و حتى ارسال فکس صورت حساب به صورت خودکار

ERP
مطابق با نیازهاى مشترى

     حضور نیرو در محل

       زیر سیستم باشگاه مشتریان

    

 زیر سیستم سرى ساخت

 گزارش دهى متناسب با نیاز مجموعه در صورت عدم وجود

سفارشى سازى نرم افزار بر مبناى

حسابرسى مجموعه 
طراحى فرم هاى داخلى

یک سال 6ماه

یک سالیک سال

دو سال

بسته به نیازبسته به نیازروز 5

قیمت محصوالت
)بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده تومانتومانتومان(

تماس با شرکت36،500،00045،000،00077،500،000

 تمامى مبالغ ذکر شده بدون احتساب مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مى باشد 
 تمامى نرم افزار هاى ذکر شده با پرداخت اختالف قیمت دو سطح ، نرم افزار مورد نیاز قابلیت ارتقاء را دارد 

 نرم افزار هاى ذکر شده امکان قابلیت پکیج شدن با هرکدام از نسخه هاى دیگر میلیونر را دارد 
 براى اعزام نیرو هزینه ایاب ذهاب و اسکان نیرو به عهده مشترى مى باشد

در صورت درخواست مشاوره رایگان با شرکت میلیونر تماس حاصل نمایید یا به سایت WWW.SOFTMILIAC.COMمراجعه نمایید 


