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نرم افزار تخصصی مدیریت سردخانه 

اطالع مداوم از موجودی هرکاال، صاحب کاال، افت و اضافه هر کاال و طبقه بندی آنها ،

بررسی وضعیت قراردادها و در نهایت ارائه صورتحساب مشتریان یكی از اركان اصلی

انبارداری به شمار می آید. در صورت كنترل دقیق موارد فوق، اطالعات میزان موجودی كاال،

گردش آن و اطالعات مالی مرتبط همواره در دسترس و قابل اطمینان می باشد .یکی از

مهمترین ابزاری که می تواند چنین امکاناتی را در اختیار سازمان قرار دهد سیستم کنترل

موجودی سردخانه و انبار خشک می باشد. 

ثبت دقيق ورود و خروج كاال در انبارهای نگهداری کاال و كنترل

آن، از دغدغه های اصلی مديران هر انبار سردخانه مواد غذايی و

انبارهای نگهداری کاال به شمار می رود. 

شركت داده سامان سپهر تولید كننده نرم افزارهای مالی و مدیریتی مفتخر است

سیستم جامع کنترل موجودی سردخانه و انبار خشک با نام نرم افزار داده سامان را

بحضورتان معرفی نماید.



ضرورت و اهمیت استفاده از  نرم افزار مدیریت سردخانه

نرم افزار کنترل موجودی انبار سرخانه یک راهکار جامع فرآیند محور است. طراحی و پیاده
سازی نرم افزار سردخانه به گونه صورت گرفته که تمامی فرآیندهای سردخانه ای، هر چقدر

متفاوت و خاص را پشتیبانی کرده و برای هر نیاز راهکاری متناسب، استاندارد و مورد

قبول ارائه می دهد.

از بین رفتن 
خطاهای انسانی

حفظ و حراست از

اطالعات شما

نظارت بر عملکرد

گردش کارها در کوتاه

ترین زمان

 

کسب بهترین نتیجه با

صرف کمترین وقت

 

دریافت گزارشات 

دقیق و جامع

 
 



 ثبت ورود و خروج بر اساس وزن دقیق باسکول بر اساس توزین.
عدم تغییر اسناد پس از خروج یا ورود خودرو حمل.

ورود و یا خروج بار از سردخانه به دلیل عدم داشتن قرارداد فعال.
نظارت و ورود اطالعات چند مرحله ای به جهت باال بردن سرعت کار.

کنترل مانده بدهی و مانده حساب صاحب کاال در زمان ورود و خروج.

کنترل انحراف از قرارداد در زمان ورود و خروج کاال.

محاسبه هزینه های نگهداری و تخلیه و بارگیری در شرایط خاص (خارج ازساعات اداری).

بررسی بدهی های مشتری قبل از خروج کامل بار.

پیش بینی حواله های ارسالی صاحب کاال قبل از اتمام موجودی و رزرو موجودی.

ورود اطالعات صرف در کامپیوتر دسکتاپ.
هزینه های ارسال اس ام اس ورود و خروج و چالش های نرسیدن پیام در زمان مناسب

به صاحب کاال.
کنترل قراردادهای نگهداری کاال.

کنترل توزیع مناسب کاال در سالن ها.

نظارت بر موجودی لحظه ای سالن ها.

تهیه log اسناد حذف شده توسط کاربر.
محاسبه دقیق اجرت و دستمزد کارگرانی که به صورت تناژی تخلیه و بارگیری را انجام

می دهند.

چالش اعتبار حواله های صاحب کاال که برای صاحب کاال از اهمیت ویژه برخوردار است.

گزارشات کنترلی حواله صاحب کاال که اهمیت باال و ویژه ای برای صاحب کاال دارد.

تهیه گزارشات متنوع نموداری جهت تصمیم گیری های مدیریتی.

 

چالش هایی که شما به عنوان صاحب کسب و کار در این صنف  با آنها

 رو به رو هستید:
 



 آنچه نرم افزار داده سامان را از بقیه 

نرم افزار ها متمایز کرده است:

 

ارائه نسخه موبایل اپلیکیشن صاحب کاال و مدیریت

قابلیت اتصال مستقیم و به لحظه به انواع باسکول

جهت ثبت توزین

ارائه نسخه تبلت با هدف تسهیل ثبت ورود و خروج

کاال در سردخانه

 سامانه تحت وب اطالعات و گزارشات صاحب کاال 

ارسال sms ورود و خروج کاال به صورت رایگان

ارسال e-mail ورود و خروج کاال و کلیه اسناد    

سفارشی سازی فرم ها بر اساس نیاز سردخانه



چرا نرم افزار داده سامان؟

 

 دو دهه سابقه تخصصی در تولید نرم افزار سردخانه.

پشتیبانی از تمامی روال ها و فرآیندهای انواع سردخانه.

قابلیت توسعه و سفارشی سازی به درخواست مشتری.

ارائه نسخه اندروید ورود اطالعات سیستم.

تیم پیشتیبانی در دسترس و قوی با ارائه گزارشات

سرویس ها.

 از بین رفتن خطاهای انسانی.

 حفظ و حراست از اطالعات شما.

 نظارت بر گردش عملکرد کاال در کوتاه ترین زمان.

کسب بهترین نتیجه با صرف کمترین زمان.

 دریافت گزارشات دقیق و جامع.

ارائه گزارشات نموداری متنوع.

و سابقه همکاری با سردخانه های میوه، مواد غذایی،

گوشت و مرغ و ماهی، خرما، پنیر، دارو، خشکبار و ...



برخی از مشتریان نرم افزار داده سامان:

 

 سردخانه شبانه روزی کوه یخ با ظرفیت 30 هزار تن در رباط کریم استان تهران

 سردخانه رازی با طرفیت 10 هزار تن در استان تهران

 سردخانه دو مداره ظفر با ظرفیت 5 هزار تن در تهران

 سردخانه آریان گالره با ظرفیت 3 هزار تن در تهران

 سردخانه سیو با ظرفیت 8 هزار تن در استان دماوند 

 شرکت صنایع غذایی مهرشهر 20 هزار تن دراستان البرز

 سردخانه ترابری کاروان با ظرفیت 8 هزار تن در تهران .

 سردخانه خزر سپید با ظرفیت 12 هزار تن در استان گیالن

 سردخانه عجم 1 و 2 و 3 و 4 با ظرفیت 10 هزار تن در استان گیالن

 سردخانه آران و آراز ترابی با طرفیت 4500 تن در استان اردبیل

 سردخانه صبا با ظرفیت 6 هزار تن در استان آذر بایجان شرقی

 سردخانه میثاق به ظرفیت 3 هزار تن در جهرم .

 سردخانه ارجمندی در اصفهان به ظرفیت 6 هزار تن.

 سردخانه گلنام به ظرفیت 6 هزار تن درتهران

 سردخانه یاقوت سرخ  با ظرفیت 5 هزار تن  در استان آذربایجان شرقی

 سردخانه پنیر لیقوان با ظرفیت 5 هزار تن در استان آذربایجان شرقی

 سردخانه صبا غرب با ظرفیت 6500 تن در استان کرمانشاه 

 سردخانه آروندسرد با ظرفیت 14 هزا تن در استان تهران

 

و بسیاری از سردخانه های دیگر در کل کشور.



تصاویر محیط نرم افزار

خروج کاال

ورود کاال



داده سامان سپهر
ارائه دهنده اتوماسیون های مـالی و مديريتی

خیابان جمالزاده شمالی، تقاطع نصرت، پالک 102، واحد 3
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