نرم افزار تخصصي مديريت سردخانه

ثبت دقيق ورود و خروج كاﻻ در انبارهاي نگهداري كاﻻ و كنترل آن ،از دغدغههاي اصلي
مديران هر انبار خشك و سردخانه مواد غذايي به شمار ميرود.
اطﻼع مداوم از موجودي هركاﻻ ،صاحب كاﻻ ،افت و اضافه هر كاﻻ و طبقهبندي آنها و در
نهايت ارائه صورتحساب مشتريان يكي از اركان اصلي انبارداري به شمار ميآيد .در صورت
كنترل دقيق موارد فوق ،اطﻼعات ميزان موجودي كاﻻ ،گردش آن و اطﻼعات مالي مرتبط همواره
در دسترس و قابل اطمينان ميباشد .يكي از مهمترين ابزاري كه ميتواند چنين امكاناتي را در
اختيار سازمان قرار دهد سيستم كنترل موجودي سردخانه و انبار خشك ميباشد.

شركت داده پردازش نوين سپهر

توليد كننده نرم افزارهاي مالي و مديريتي مفتخر

است سيستم جامع كنترل موجودي سردخانه و انبار خشك با نام نرم افزار سردچال

بحضورتان معرفي نمايد.

را

ويژگيهاي نرمافزار سردچال:
 (1امكان تفكيك موجودي كاﻻ و حواله براي هر صاحب كاﻻ بصورت پارتي هاي مجزا
 (2صدور اسناد و ورود كاﻻ ،خروج كاﻻ  ،افت كاﻻ) ،ضايعات( ،اضافه تحويلي كاﻻ )مغايراتها (
 (3امكان ثبت چندين وزن باسكول براي ثبت محموله هاي وارد شده
 (4كنترل موجودي اقﻼم و حواله هاي صاحب كاﻻ در خروج كاﻻ
 (5امكان ثبت درخواست بارگيري و تاييد حواله قبل از خروج كاﻻ
 (6امكان ارائه رسيد ورودي و خروجي به صاحب كاﻻ
 (7امكان ثبت جابجايي و مرتب سازي كاﻻ
 (8امكان انتقال كاﻻ بين مشتريان
گزارشات:
 (1امكان دريافت گزارشات آماده ورود  ،خروج  ،افت و اضافه به صورت كلي و جزئي
 (2ايجاد كاردكس سه سطحي تعداد كارتن  ،وزن كارتن ،وزن ناخالص جهت ايجاد گزارشات
 (3امكان تهيه انواع گزارشات آماري ،كنترلي  ،كاردكس
 (4امكان تهيه صورتحساب نگهداري و تخليه و بارگيري كاﻻ
 (5امكان ايجاد گزارشات دلخواه بر حسب نياز سردخانه
 (6امكان ارائه گزارشات به صاحب كاﻻ از طريق نرم افزار جانبي وابسته به سيستم مركزي
آنچه نرم افزار سردچال را از بقيه نرم افزار ها متمايز كرده است:
 (1ارائه نسخه موبايل اپليكيشن صاحب كاﻻ
 (2قابليت اتصال مستقيم و به لحظه به انواع باسكول جهت ثبت توزين
 (3ارائه نسخه تبلت با هدف تسهيل ثبت ورود و خروج كاﻻ در سردخانه
 (4سامانه تحت وب اطﻼعات و گزارشات صاحب كاﻻ
 (5ارسال  smsورود و خروج كاﻻ
 (6ارسال  e-mailورود و خروج كاﻻ و كليه اسناد
 (7سفارشي سازي فرمها بر اساس نياز سردخانه

چرا نرم افزار سردچال؟
 دو دهه سابقه تخصصي در توليد نرم افزار سردخانه
 پشتيباني از تمامي روال ها و فرآيندهاي انواع سردخانه
 قابليت توسعه و سفارشي سازي به درخواست مشتري
 داراي نسخه هاي اندرويد و ios
 تيم پيشتيباني در دسترس و قوي
 و سابقه همكاري با سردخانههاي ميوه ،مواد غذايي ،گوشت و مرغ و ماهي ،خرما ،پنير،
دارو ،خشكبار و ...
برخي از مشتريان نرم افزار سردچال:
 سردخانه شبانه روزي كوه يخ با ظرفيت  3٠هزار تن در رباط كريم استان تهران
 سردخانه رازي با طرفيت  1٠هزار تن در استان تهران
 سردخانه دو مداره ظفر با ظرفيت  5هزار تن در تهران
 سردخانه آريان گﻼره با ظرفيت  3هزار تن در تهران
 سردخانه سيو با ظرفيت  8هزار تن در استان دماوند
 سردخانه پارس ستيا با ظرفيت  3هزار تن دراستان كرمان
 سردخانه خزر سپيد با ظرفيت  12هزار تن در استان گيﻼن
 سردخانه عجم  1با ظرفيت  5هزار تن در استان گيﻼن
 سردخانه عجم  2با ظرفيت  18٠٠تن در استان گيﻼن
 سردخانه آران و آراز ترابي با طرفيت  45٠٠تن در استان اردبيل
 سردخانه صبا با ظرفيت  6هزار تن در استان آذر بايجان شرقي
 سردخانه ياقوت سرخ با ظرفيت  5هزار تن در استان آذربايجان شرقي
 سردخانه پنير ليقوان با ظرفيت  5هزار تن در استان آذربايجان شرقي
 سردخانه صبا غرب با ظرفيت  65٠٠تن در استان كرمانشاه
 سردخانه آروندسرد با ظرفيت  14هزا تن در استان تهران
و بسياري از سردخانههاي ديگر در كل كشور.
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