سیستم کنترل هزینه ها ()cost control

ایي ًشم افضاس بِ هٌظَس تسْیل دس تْیِ گضاسش ّبی کٌتشلی اص سیستن ّبی فشٍش تْیِ ضذُ است ٍ دس جْت کٌتشل ّضیٌِ ّب بِ
کبسبش کوک هی ًوبیذ.بشخی اص قببلیت ّبی آى ریال اسائِ هی ضَد :
 - 1تؼشیف کبسبشاى سیستن
 - 2قببلیت تؼییي اقالم تطکیل دٌّذُ ّش غزا ()Recepe
 - 3قببلیت تؼشیف هشاکض فشٍش ٍ تٌظیوبت هَسد ًیبص جْت اسسبل بِ اًببس ٍ هحبسبِ ّضیٌِ حقَق ٍ دستوضد ٍ سشببس
 - 4قببلیت تؼشیف سیض هغزی ّب اػن اص پشٍتئیيٍ،یتبهیي ّب ٍ کشبَّیذسات ّب بشای تک تک هَاد اٍلیِ
 - 5قببلیت تؼشیف هٌَی کل ٍ گشٍُ بٌذی آى بش اسبس ًیبص
 - 6قببلیت لیٌک هٌَی کل بِ هٌَی هشاکض فشٍش
 - 7قببلیت تؼییي هذت صهبى ّوگبم سبصی بب ًشم افضاسّبی فشٍش ٍ اًببس جْت سَْلت ٍ گضاسش گیشی
 - 8قببلیت تؼشیف کبالّبی فشآٍسی ضذُ (هَاد خبم تطکیل دٌّذُ ّش غزا)

گزارشات
 - 1گضاسش بْبی توبم ضذُ اقالم فشٍش سفتِ
 - 2هحبسبِ قیوت توبم ضذُ آًْب دس صهبى فشٍش بب سِ سٍش  ٍ LIFO , FIFOهیبًگیي هَصٍى
 - 3لیست هَاد بکبس سفتِ دس هٌَّبی فشٍش
 - 4اهکبى فیلتش هَاد بکبس سفتِ بش اسبس هشکض فشٍش،صهبى هحبسبِ قیوت ًَ،ع قیوت ٍ یک کبالی خبظ
 - 5گضاسش هَاد هػشفی بش اسبس اطالػبت فشٍش
 - 6قببلیت فیلتش هَاد هػشفی بش اسبس تبسیخ  ،اًَاع گضاسضبت تغییش دادُ ضذُ،هٌَی کل،هشاکض فشٍش،اًَاع هشاکض فشٍش ٍ
ًَع قیوت  ٍ FIFO , LIFOهیبًگیي هَصٍى
 - 7گضاسش هَجَدی اًببس
 - 8گضاسش تفکیکی هشاکض فشٍش (هقذاسی)،کِ اطالػبت فشٍش سا بش اسبس هشاکض فشٍش دستِ بٌذی کشدُ ٍ آهبس استفبدُ اص
هَاد هػشفی طی ببصُ صهبًی تؼییي ضذُ سا بِ کبسبش هیذّذ.
 - 9گضاسش تفکیکی هشاکض فشٍش (سیبلی)  ،کِ اطالػبت فشٍش سا بش اسبس هشاکض فشٍش دستِ بٌذی کشدُ ٍ آهبس استفبدُ اص
هَاد هػشفی طی ببصُ صهبًی تؼییي ضذُ سا بِ کبسبش هیذّذ.
- 10گضاسش بشگطتی اص هشاکض فشٍش(هقذاسی) کِ اطالػبت فشٍش سا دستِ بٌذی کشدُ ٍ بب تَجِ بِ ٍسٍد ٍ خشٍج اًببس ٍ
تؼبسیف اًجبم ضذُ دس هشاکض فشٍش،هیضاى حَالِ ّبی هػشفی ٍ بشگطتی سا هحبسبِ هی ًوبیذ ٍ سپس جوغ خبلع
هػشفی سا هحبسبِ هی ًوبیذ.
- 11گضاسش بشگطتی اص هشاکض فشٍش (سیبلی) ،هیضاى حَالِ ّبی هػشفی ٍ بشگطتی سا هحبسبِ هی ًوبیذ ٍ سپس جوغ خبلع
هػشفی سا هحبسبِ هی ًوبیذ.

- 12تخویي هَجَدی اًببس .
- 13قببلیت هحبسبِ هقذاس اًحشاف دس تخویي هَجَدی اًببس (دس غَستیکِ اًببس گشداًی اًجبم ًطذُ ببضذ)
- 14اسائِ اطالػبت تخویي هَجَدی اًببس پیص اص اًببس گشداًی.
- 15گضاسش اسصش غزایی هٌَّبی سیستن کِ بش اسبس سیض هغزی ّبی تؼشیف ضذُ ٍ ّ Recepeبی تؼییي ضذُ هحبسبِ
هی گشدد.
- 16دستِ بٌذی گضاسش فشٍش سٍصاًِ ٍ اطالػبت فشٍش بش اسبس گشٍُ ّبی هٌَیی.
- 17دستِ بٌذی اطالػبت فشٍش سٍصاًِ بش اسبس ٍػذُ ّبی غزایی (هیبًگیي تجویؼی)دس طَل سٍصّبی ّفتِ.

امکانات


تؼییي سهض ػبَس



اًتخبة چبپگش



تغییش کبسبش

