نوآوران سامانه پژواک – ارائه دهنده انواع خدمات نرم افزاری و فروش صندوق فروشگاهی

چه نرم افزار و صندوق فروشگاهی مناسب کار شماست؟

راهکارهای نرم افزاری در مجموعه های مختلف تجاری و خدماتی که بطور مستقیم با واحد های فروش و بازاریابی ،انباری داری ،حسابداری و
مالی در ارتباط می باشد؛ از راهکارهای اولیه در جهت کنترل  ،گزارشگیری و حفظ امنیت مجموعه می باشد .شرکت نوآوران سامانه پژواک با
ارائه انواع مختلف راهکارهای نرم افزاری در حیطه اتوماسیون اصناف مختلف با استفاده از تجربه سال های متمادی حضور در ارثه ی تولید انواع
نرم افزارهای رستورانی ،فروشگاهی یار و همراه این مجموعه ها بوده است.

راهکارهای نرم افزار رستورانی :
برای راه اندازی (رستوران  ،فست فود ،تهیه غذا ،کترینگ،کافی شاپ و )...عالوه تجهیزات سخت افزاری  ،تجهیزات نرم افزاری از ملزومات
شروع کار میباشد که وابسته به نوع صنف مجموعه راهکارهای آریا به صورت رایگان به مشتریان مشاوره می دهد.
برای هرصنفی نرم افزار مطابق با نیازهای آن ارائه می گردد.
-

نرم افزار رستورانی نسخه برنزی

درکترینگ و تهیه غذا یکی از عوامل مهم نرم افزار کنترل زمانی پیك و هماهنگی دقیق با مشتری میباشد که نرم افزار آریا با گزارشات و
فرمهای کنترلی دقیق به مدیران این صنعت اطالعات کامل و مکفی را ارائه میکند.
-

نرم افزار رستورانی نسخه نقره ای

قابلیت دیگری که وابسته به صنف نمی باشد و امروزه برای مدیران تمامی صنوف اهمیت بسیاری دارد ،کنترل انبار میباشد .
که باباالرفتن هزینه مواداولیه برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن مواداولیه درهنگام تولید بسیارکارآمد خواهد بود.
-

نرم افزار رستورانی نسخه طالیی

در باغچه ها و رستورانهای مدرن که دارای میزهای فراوانی هستندامکان سفارشگیری از طریق تبلت توسط مهماندار یکی از امکاناتی میباشد
که سرعت و دقت در سرویس دهی را برای این مجموعه ها باال میبرد.
-

نرم افزار رستورانی نسخه الماس

قابلیت دیگری که برای تمام اصناف قابل استفاده و حیاتی میباشد میزان سود و زیان میباشد که آریا با ارائه آن به مشتریان خود  ،به مدیران
این مجموعه ها میزان سوددهی یك کاال و یا زیان آن را نمایش میدهد.

راهکارهای نرم افزار فروشگاهی :

نوآوران سامانه پژواک – ارائه دهنده انواع خدمات نرم افزاری و فروش صندوق فروشگاهی
-

نرم افزار فروشگاهی نسخه نقره ای

قنادی ها و سوپر پروتیین ها با استفاده از نرم افزار آریا میتواند هم ترازوهای خود رامکانیزه کرده و هم
درگرفتن گزارشات دقیق و انبارگردانی منظم بسیار موفق باشند.

-

نرم افزار فروشگاهی نسخه طالیی

سوپرمارکت ها و بوتیك ها و فروشگاههای که میخواهند سود و زیان شغل خود را به صورت روزانه و ماهیانه و سالیانه در اختیار داشته و
همچنین با کنترل دقیق چند انبار به صورت هم زمان و برخط نظاره گر باشند با این محصول میتوانند به اهداف خود برسند.

راهکارهای نرم افزار آرایشگاهی:
سالن های زیبایی برای محسابه پورسانت آرایشگر خود و همچنین ارائه زمان مشخص به مشتریان و کنترل انبار بهینه میتوانند از این محصول
استفاده کنند و خطای کاربر را تاحد زیادی کاهش دهند.
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