صنایعمونتاژ
و بستهبندی

سپیدار از زبان مشتریان:
«خــروج خــودكار مواد اوليه از انبــار ،اين امكان را به من میدهد تا مواد اولیهای كه
امــکان بــاز گردانــدن آنها به انبار وجود ندارد؛ به اندازه نياز از انبار خارج شــود و از
اتالف آن جلوگیری شود».
«با استفاده از امکان گزارش مرور سفارش در هر زمان می توانم گزارش انحرافات
تولید و مصرف را بگیرم و کنترلهای الزم را روی خطوط تولیدم اعمال کنم».

تهـران ،ميدان ونـك ،خيابان وليعصـر ،خیابان عـطار ،پالك 8
www. systemgroup.net

شرکـت سـپیدارسیسـتم آســیا
عضو گروه شرکتهای همکاران سیستم عرضهکننده انحصاري و
ارائه دهنده خدمات محصوالت سپيدار و دشت همكاران سيستم
دفتر مرکزی 81022000 :ـ 021
www.sepidarsystem.com

«بسـته تولیـدی سـپیدار ویـژه صنایـع مونتـاژ و بسـتهبندی» امـکان محاسـبه بهـای
تمـام شـده مـواد اولیـه را بـه سـادگی در اختیار شـما قـرار میدهد .اطلاع از بهای تمام
شـده کاالهـا بـه شـما کمـک میکنـد تا از اتلاف منابع جلوگیـری کنید ،بر اسـاس برآورد
دقیـق هزینههـای تولیـد نسـبت بـه قیمتگـذاری بهینـه محصـوالت اقـدام کنیـد و در
نهایـت ،امـکان رقابتپذیـری محصـوالت خـود را بـا سـایر رقبـا افزایـش دهید.
این بسـته شـامل  6سیسـتم حسـابداری ،دریافت و پرداخت ،تولید ،تامینکنندگان
و انبـار ،مشـتریان و فـروش و حقوقودسـتمزد اسـت کـه پاسـخگوی شـرکتهای
تولیـدی کوچـک در صنایـع مونتـاژ و بسـته بنـدی اسـت.

چرا بسته تولیدی سپیدار؟
بـا آ گاهـی از انحـراف مصـرف مـواد و محـل ضایـع شـدن تولیـدات در فرآینـد تولیـد،
اتلاف مـواد اولیـه خـود را کاهـش دهیـد.
از طریـق کنتـرل خـروج مـواد اولیـه از انبـار مـواد اولیـه و ورود محصـوالت بـه انبـار
محصـول ،کنتـرل داخلیتـان را افزایـش دهیـد.
بـا اطلاع از کفایـت موجـودی انبـار مـواد اولیـه جهـت تولیـد محصـول ،برنامهریـزی
دقیقـی بـرای خریـد مـواد اولیـه خـود داشـته باشـید.
بـا امـکان پیشبینـی تولیـد ،بهینهتریـن روش اسـتفاده از موجـودی مـواد اولیـه را
انتخـاب کنیـد.
بهای تمام شده حقالعملکاریها را محاسبه کنید.
بهای تمام شده محصوالت تولید شده را سادهتر و دقیقتر محاسبه کنید.

سایر امکانات سپیدار:

بسته تولیدی سپیدار به شما کمک میکند:
با ثبت رسـید خرید ،ورود مواد اولیه به انبار را ثبت و وجه آن را پرداخت کنید.
با ثبت سفارش،درخواست تولید محصول را به خط تولید سفارش دهید.
با ثبت حواله خروج مصرف ،مواد اولیه را وارد خط تولید کنید.
بـر اسـاس قراردادهـای ثبـت شـده پرسـنل خـط تولیـد ،حقـوق کارکنـان را پرداخت
و نـرخ جـذب دسـتمزد را محاسـبه کنید.
نرخ جذب سربار را بر اساس هزینههای ثبت شده در مرکز هزینه تولید محاسبه کنید.
پس از تولید محصول ،بهای تمام شده مواد مصرفی را محاسبه کنید.
با ثبت رسید تولید ،کاالی ساخته شده را به انبار محصول منتقل کنید.

کدینگ پیش فرض تولیدی
ثبت دفاتر قانونی
دریافت و پرداخت از طریق چک ،حواله ،وجه نقد و دستگاه کارت خوان
چاپ چک و کلر بانک
تهیه مغایرت بانکی خودکار برای هر حساب
تهیه فایلهای قانونی بیمه و مالیات حقوق پرسنل
تهیه فایل خرید و فروش فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
محاسـبه پورسـانت فروشـندهها و تسـويه حسـاب بـا آنهـا پـس از صـدور فا كتـور
فـروش محصـوالت

