ویژگی های عمومی این نرم افزار:
نرم افزار به گونه ايي طراحی شده که افراد نیازی به دانستن علوم کامپیوتری و حسابداری ویا انگلیسی ندارند .

نرم افزار دارای مدلهای مختلف برای داروخانه های مختلف با نیازهای مختلف می باشد .از سطح پایه که فقط مورد نسخه پیچی را شامل می گردد تا امور
مالی – امور انبار-امور فروشگاهی تا اتوماسیون کامل.

تمام قوانین و شرایط سازمانها و تمام تغییرات دارو های سازمانی اعم ازداروهای جدید تغيير قيمت ها بطور اتوماتیک روزانه  2مرتبه از طریق سایت

ماندگار به روی نرم افزار تمام داروخانه ها اعمال می گردد.

نرم افزار دارای بانک اطالعاتی از:
* مشخصات تمامی داروها از جمله  :بارکد  ،قيمت و قوانين در مورد تمام سازمانها و بانك هاي بيمه گذار

* مشخصات  14000کاالی بهداشتی و آرایشی با بارکد و طبقه بندی شده با قیمت روز

* فارماكوپه دارويي به زبان پارسي با امكان چاپ مونوگراف با توجه به دارو هاي ارائه شده در نسخه یا فروش  OTCبه صورت اتوماتیک

* مشخصات  13000نفر از اسامی واطالعات پزشکان

كه وجود اين اطالعات پايه باعث می شود اطالعات استفاده شده در داروخانه ها تکمیل تر و استاندارد تر باشد و در ابتدای شروع به کار نیاز نباشد وقت

زیادی صرف معرفی و طبقه بندی داروها و کاال و اطالعات اوليه گردد.

* تمام قوانین و شرایط و محاسبات در این نرم افزار به صورت اتوماتیک انجام می گردد و نیازی به حفظیات یا تخصص خاص برای کاربران وجود ندارد

بدین وسیله مشکل داروخانه داران در زمینه کسورات و اشتباه در فروش به علت نداشتن قیمتهای اصلی و ارائه اشتباه داروها  ،ضایعات کاالها به خاطر
تمام شدن تاریخ مصرف و تمام شدن موجودی به دلیل عدم اطالع از میزان موجودی و  ...رفع شده است.

* تمام امور مالی و امور انبار تا گزارش سود و زیان در این نرم افزار با توجه به شرایط موجود در داروخانه و فرهنگ حاکم بر کار داروخانه به صورت کامل
به گونه ايی طراحی شده که این امور در شرایطی کامال اتوماتیک و بسیار امن و مطمئن انجام پذيرد .

* امنيت طراحي شده در اين نرم افزار به گونه ایست که با کنترل تمامی امور کاربران از استفاده غیر قانونی و نا صحیح و يا دسترسي افراد غير مسئول

به اطالعات را محدود می سازد.

* برای استفاده از این نرم افزار نیازی به سخت افزارهای خاص یا شبکه های گران قیمت نیست .در طراحی این نرم افزار استانداردهای فروشگاهی روز در

نظر گرفته شده و کاربر می تواند با تمام ویندوز ها و تمامی کامپیوتر ها و تمامی پرینترها ارتباط برقرار نماید و نیازی به صرف هزینه های خاص نیست.

با توجه به ایراد های معمول که در دیگر نرم افزار های داروخانه وجود دارد با افتخار اعالم می کنیم در این نرم افزار :
* محدودیت در تعداد دستگاهها و کاربران و کندی شبکه و عدم امنیت وجود ندارد.

* انجام اتوماسیون کامل امور مالی  ،انبار داری و امور داروخانه بصورت یکپارچه انجام پذیر است.

* پشتیبانی در این شرکت می تواند طبق قرارداد در حالتهای مختلف تا حالت  24ساعته بدون تعطیلی تمام امور سخت افزار و شبکه و نرم افزار را به

عهده گیرد.

اين شركت با توجه به سابقه  10ساله در امور اتوماسيون فروشگاهي و طراحي نرم افزارهاي خاص هر صنف با افتخار اعالم ميدارد نرم افزار
ارائه شده براي صنف داروخانه ميتواند در تمام دارو خانه ها با در نظر گرفتن تمام خواسته ها توانايي انجام اتوماسيون كامل دارو خانه

را بر عهده گيرد.

شرح نرم افزار جامع مالي ماندگار
نسخه داروخانه
امور نسخه پیچی
* مكانيزاسيون كامل داروخانه مبتنی بر بارکد
* بسيار ساده و روان ،كامال فارسي و بدون نياز به تجربه قبلي در مورد كامپيوتر و حسابداري
* تنها نرم افزار حسابداری و مالی داروخانه با قابلیت واقعی بروز رسانی اتوماتیک و روزانه قیمت داروها و قوانین از تمام سازمانها ( سازمان خدمات درمانی
و تامین اجتماعی  .ارتش  .بانکها و ).....از طريق سايت نرم افزار ماندگار
* قابلیت فروش تمام دارو ها و کاالها در نسخه  . otc .و غرفه ها با بارکد خوان
* پشتيباني تا ساعت 21هر شب بدون تعطيلي( طبق قرارداد)
* بانک اطالعاتی تمام دارو های سازمانی با بارکد و دارو های تجاری با بارکد و قیمت فروش
* امکان وارد نمودن تمام نسخه ها از تمام ساز مانها و بانكها و .....
* تائيد اينترنتي نسخه ها بصورت اتوماتيك
* بانک اطالعاتی از مشخصات بیش از  117000پزشک
* امکان ارتباط با صندوق و صدور پیش فاکتور نسخه و ارسال اطالعات به صندوق
* ساخت دارو  :محاسبه و كسر از موجودی مواد تشكيل دهنده اجناس توليد شده به صورت اتوماتیک در زمان فروش
* امکان استفاده از چند قیمت فروش در زمان فروش دارو ها در نسخه يا  OTCبا توجه به تولید کننده گان مختلف دارو
* تاریخ مصرف  /توانايي معادل سازی ودارو ی جایگزین .دارو هاي همراه در دو حالت اتوماتیک و دستی.
* چاپ دستور مصرف  /امكان نوبت دهي براي مراجعان
* ساخت پرونده برای بیماران و استفاده از اطالعات قبلی بیماران د ر مورد دارو های مورد استفاده  ,پزشکان معالج  ،زمانها مراجعه و.....
* استفاده از رسيد در زمان ساخت دارو ها و يا تاييديه اينترنتي
* فارماکوپه کامل دارویی به زبان فارسی با قابلیت جستجو
* چاپ مونوگراف دارویی به صورت اتوماتیک با توجه به دارو هایی وارد شده و قابلیت چاپ هر قسمت از مونوگراف به صورت دستی یا اتوماتیک

امور فروشگاهی
* با امنيت بسيار دقيق در جلوگيري از دسترسي يا تغيير در اطالعات توسط كاربران و .........
* بانك اطالعاتي با بيش از  14000قلم كاالي بهداشتی و آرایشی تعريف شده و آماده فروش
* معرفي اجناس و يا تغيير قيمت اجناس
* فاكتور فروش و برگشت از فروش
* گزارش از ميزان فروش هر كاال
* گزارش از ميزان فروش و موجودي صندوق
* گزارش فروش هر صندوقدار
* تعيين محدوديت براي هر كاربر
* ارتباط با دستگاه پرداخت الکترونیک
* تهيه و چاپ باركد جهت اجناس فاقد باركد و چاپ آن باركد
* امكان استفاده درغرفه های آرایشی و بهداشتی OTC ،با فرمول و امكاناتي خاص براي فروش دقيق و سريع
* امکان تعریف غرفه های مختلف و تعیین کاربران .
* گزارش از میزان کارکرد و فروش به ازاء هر کاربر در دوره های مختلف برحسب یک کاال ،یک گروه کاال  ،یک برند .
* مقایسه فروشنده گان نسبت به فروشنده گان دیگر .مقایسه با دوره های قبلی و......
* امکان محاسبه درصد فروش غرفه داران و مشاوران .

امور مالي
* تجاري  :فاكتور خريد و برگشت از خريد ،گزارشات مربوطه وگزار ش از موجودي هر كاال
* گزارش از کاالهایی که با ضرر در حال فروش هستند
* گزارشات متنوع از کاربران  ،غرفه داران  ،مشاوران  ،صندوقداران و انبار .
* چك و بانك  ،اشخاص( بدهكاران و بستانكاران) و گزارشات مربوطه .چاپ چك بوسيله پرينتر و پرفراژ چك
* انبارو انبار گرداني  :با امکان تعریف انبار های نا محدود .انبار گردانی (بصورت تك كاال ،يك گروه كاال  ،يا تمام كاالها) با امكان شمارش تا 3مرتبه
و تعيين مغايرت و ثبت اتوماتيك .سيستم چند انباره ،انتقال اتوماتيك و كسر اتوماتيك با امكان شمارش تا 3مرتبه و تعيين مغايرت و ثبت اتوماتيك
* درآمد و هزينه و ضایعات وگزارشات
* نمودار  :خريد و برگشت از خريد و فروش  -موجودي ها  -انبار گرداني  -اشخاص  -مغايرت صندوقداران
* سود و زيان  :بصورت محاسبه براي تك كاال ،يك گروه كاال  ،يا تمام كاالها در دوره زماني مختلف و دلخواه ( روزانه  ،ماهيانه  ،ساليانه)
* ترازنامه آزمايشي
* گزارشات متنوع از امور فروش  ،خرید  ،وضعیت کاالها و وضعیت سوددهی داروخانه .

امكانات جانبي
* امكان استفاده از نرم افزار از هر نقطه از دنيا بوسيله اينترنت بدون استفاده از ريموت با بهره گيري از فرمولي خاص در نرم افزار
* ارسال اطالعات مالي بوسیله پیامک بروی موبایل مدیران بدون محدودیت در تعداد دفعات و تعداد شماره ها دارای گزارش میزان فروش و تفکیک
نقد و پرداخت الکترونیكي  .گزارش از ميزان خريد  .وضعيت چكها  .و گزارشات مالي
* امكان استفاده از تخفيفات اتوماتيك و دستي  .كارتهاي تخفيف  .كارتهاي هديه  .پذيرش بن از سازمانها .
* ارسال  SMSپيامك جهت مشتريان به منظور اعالم ارسال سفارش ،تبلیغات و ........بصورت اتوماتيك
* ارسال  E-MAILجهت مشتريان به منظور اعالم ارسال سفارش ،تبلیغات و ........بصورت اتوماتيك
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