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درباره ما
معرفی اجمالی نرم افزار آراد و شرکت آراد تجهیز نیکان

شرکت آراد تجهیز نیکان پس از پانزده سال تجربه کاری در صنعت خرده فروشی و فروشگاهی کشور ،
امروزه جهت تسهیل امور صاحبان کسب و کارهای خرده فروشی راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری

در جهت خدمات اتوماسیون فروش و امنیت فروشگاهی ارائه می دهد .
 

نرم افزار فروشگاهی آراد حاصل تجربیات ما در مواجه با نیازمندی های صنعت فروشگاهی و در جهت
رفع نیازمندی های ایشان در فرایند فروش و روندهای مالی و انبارداری می باشد . این نرم افزار در دو

دسته نرم افزار های عمومی و تخصصی و در دو رده فروشگاههای تک شعبه ای و چند شعبه ای جهت
رفع نیاز اصناف فروشگاهی تولید شده است .

 
بهبود مداوم و ارائه راهکارهای مورد نیاز افراد در قبال فناوری های روزمره و هماهنگی با تجهیزات

فروشگاهی مدرن امروزی از دیگر مشخصات این محصول می باشد .
 

امید داریم تا با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده شما ، در جهت بهبود محصوالت و خدمات شرکت
گام برداریم و در کنار شما نیازمندی های شما را برآورده سازیم .



نسخه هایپرمارکت
نرم افزار فروشگاهی آراد نسخه هایپرمارکت یک نرم افزار

تخصصی و نیمه حرفه ای است که تقریبا تمامی نیازمندی

های یک فروشگاه هایپرمارکت را برآورده می سازد .

 

امکانات پایه
فروش :فرآیند فاکتورهای01

خرید و فروش و مرجوعی

کاال در قالب گروه معامله

کاال .گروه پیش فاکتور و

سفارشات .گروه گزارشات

فروش به صورت فصلی ،

ماهانه ، روزانه و در بازه های

ساعتی دلخواه .

انبار وکاال :تعریف بی نهایت02
انبار و بخش .تعریف بینهایت
کاال.گروه گزارشات زمانی کاال

.کاردکس کاال.نقطه سفارش
کاال.تعریف کاال در سطوح

واحد مختلف .فروش بارکدی ،

سریالی کاال.گروه بندی کاال ها .

گزارش سود کاالها و بخش ها.

مالی :تعریف بی نهایت بانک و03

صندوق.گروه هزینه ودرآمد.گردش

چک و بانک و عملیات مالی

بصورت اتوماتیک. گروه گزارش

 دفاتر(گزارش دفتر روزنامه،گزارش
دفاتر کل حسابداری)اتصال به

کارتخوان های بانکی مختلف .



ویژگی های کلیدی

01
چاپ بارکد کاال:برای کاالهایی که

دارای بارکد نیستند با این ویژگی می

توان بارکد تولید و چاپ کرد . شما

برای چاپ این بارکد امکانات گسترده

ای دارید مانند امکان چاپ شعار

تبلیغاتی ، نام و قیمت کاال ، لیبل

قفسه و ...

02
ماژول  فروش سریع: سرعت فروش

در فروشگاه های سوپرمارکت امری

حیاتی می باشد .  ماژول هایپرمارکتی

 یک پنل سریع فروش می باشد که
مناسب فروشندگان صندوق است

شما بدون درگیری با بخش حسابداری

براحتی فروش خود را انجام داده و می

توانید تا 5 فاکتور در صف و باز داشته

باشید . 

باز کردن همزمان چند فاکتور: این
قابلیت به سرعت فروش شما کمک

زیادی می نماید و می توانید هرچه

سریعتر و بهتر به مشتریان خود

خدمات رسانی نمایید .همچنین به

مشتری فرصت انتخاب کاالهای

بیشتری می دهید .

گزارشات سرمایه :اگر سرمایه گذار

یا شریک تجاری دارید ، می توانید با
این گزینه جهت تغییر سرمایه ،

کاهش و یا افزایش آن و دیگر موارد

مربوط به سرمایه و آورده اشخاص

اقدام نمایید .
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نکات دیگر ...

نرم افزار فروشگاهی آراد
مناسب برای بیش از صد صنف

فروشگاهی می باشد.
این محصول با کلیه سخت
افزارهای فروشگاهی منطبق
بوده و به طور مداوم در حال

بهینه سازی و ارتقا می باشد.

نرم افزار آراد از ابتدای دوره فعال سازی
به مدت چهارصد روز دارای پشتیبانی

رایگان تلفنی و اینترنتی می باشد.
این نرم افزار بر مبنای قفل سخت افزاری
( دانگل ) ارائه می شود که موجب
افزایش امنیت و اطمینان کاربر می

گردد.

نسخه های مختلف نرم افزار دارای
افزونه هایی می باشند که به نسبت نیاز
کاربر می تواند از طریق اینترنت به نرم
افزار اضافه گردد . بنابراین امکان ارتقا و
باالبردن امکانات تمامی نسخه ها بدون
تعویض نرم افزار برای کاربران وجود

دارد.

نرم افزار آراد دارای تاییدیه قوه قضاییه و
اداره مالیات و همچنین مجوز نشر

دیجیتال وزارت ارشاد می باشد .
همچنین این نرم افزار بر اساس
استانداردهای به روز حسابداری و
انفورماتیکی نوشته شده تا کاربران آن از
محصولی استاندارد و بر مبنای ضوابط

بهره ببرند .

در تولید این محصول سعی شده است
که رابط کاربری برای هر طیف از کاربران
با هر سطح دانش و معلومات مناسب

باشد .
کاربران نرم افزار بدون نیاز به دانش
حسابداری و یا تخصص ویژه
انفورماتیکی می توانند به راحتی از آن

استفاده کنند.

نرم افزار فروشگاهی آراد

فیچرها:پشتیبانی :

مجوزها:استفاده آسان:



آراد تجهیز نیکان
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