معرفی زیرسیستم ها و سرویس های شاتوت
زیر سیستم های قابل اضافه شدن به بسته های انتخابی:

 مدیریت وب و نظر سنجی
در صورتی که در مجموعه خودتان از وایفای استاده می کنید و آن را در اختیار مشتریان خودتان می گذارید با این ابزار می توانید عالوه بر
مدیریت مصرف کاربران اینترنت (با ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای هر مشتری و دسترسی زمانی و حجمی) ،از مشتریان خود بصورت
اینترنتی نظر سنجی کرده و آنها را در باشگاه مشتریان خود ثبت نام کنید.

سیستم فروش و خزانه





عملیات دریافت و پرداخت ،عملیات صندوق و بانک ،پنل فروش با دسترسی سریع  ،برگشت از فروش ،مدیریت هزینه ،مدیریت
چک  ،حواله ها ،طبقه بندی کاال ها و خدمات بر اساس ویژگی ها بصورت نامحدود ،سود و زیان ،تعریف فرایند فروش،قیمت
گذاری کاال بر اساس گروه مشتریان

 سیستم ویزیتوری
در صورتی که با فروشندگان ،ویزیتور هاو یا همکارنتان بصورت پورسانتی کار می کنید و می خواهید درصد فروش آن ها را در هرفاکتور
ثبت کنید می توانید این زیر سیستم را به بسته خود اضافه کنید.
توجه  :سیستم ویزیتوری همزمان با سیستم فروش ارائه می شود.


ثبت ویزیتور ( اپراتور) در فاکتور



محاسبه درصدی و ریالی



ویزتوری خودکار ( اختصاص کاال/خئمات به ویزیتور)



گزارشات کارکرد ویزیتوری

 سیستم انبار داری و انبار گردانی *


تعریف چندین انبار ،مدیریت تأمین کنندگان ،انبار گردانی ،رسید و حواله انبار ،کنترل موجودی ،سود و زیان انبار ،نقل و انتقال
بین انبارها ،خرید و ریالی کردن اسناد

 زیر سیستم تخصصی سالن های زیبائی
این زیر سیستم مختص سالن های زیبائی ارائه شده است:
تعریف مشخصات عروس با جزئیات کامل ( تاریخ مراسم ،نوع مراسم ،بیعانه ،موارد امانی و خریداری کرده ،نوع آرایش ،معرف و
)...
چاپ قرارداد عروس
تعیین آرایشگر
یکپارچه سازی شده با سیستم فروش و ویزیتوری خودکار
توجه :برای کسب اطالعات کامل لطفا برروشور مخصوص سالن های زیبائی را مطالعه کنید.

معرفی زیرسیستم ها و سرویس های شاتوت

سرویس های شاتوت
سرویس مدیریت آی تی شاتوت ()IT Manager Service
ما میدانیم هزینه از کار افتادن تجهیزات که باعث خارج شدن سیستم از سرویس ،تأخیر یا مشکالت احتمالی دیگر در سازمانها میشود ،به
مراتب بیشتر از هزینهای است که سازمان صرف یک قرارداد پشتیبانی مطمئن میکند .بنابراین انواع خدمات پشتیبانی مورد نیاز سازمان
شما را در بستههای مختلف پیشنهاد دادیم.

 پشتیبانی تلفنی و هدایت کاربر مشتری با استفاده از نرمافزارهای مدیریت از راه دور.
 پشتیبانی حضوری و بازدید دورهای  ،چکاپ پرینتر ها و اسکنرها وارایه نسخههای بهروزرسانی ویندوز ،آنتی ویروس و...
 کاالی جایگزین در مدت تعمیر کاالی اصلی (رایانه ،لپ تاپ ،پرینتر ،سوییچ ،مودم ،اکسس پوینت ،روتر میکرو تیک ،کارت خوان و )...

سرویس پیام رسان با سیم کارت شاتوت ( دریافت  100درصدی)
()100% Delivery SMS Service
اگر در ارسال پیام به مشتریان مشکلدارید و از خوانده نشدن پیامکهای تبلیغاتی ارسالشده ناراحتید و یا سرعت پائین و قطع و وصل شدن
های مکرر مودم های  GSMکالفه تان کرده  ،سرویس ارسال پیامک شاتوت با ویژگیهای زیر در خدمت شماست :
 سرعت بسیار باال در مقایسه با مودمهای سختافزاری.
 عدم نیاز به سختافزار
 راحتی و سهولت استفاده.
 امکان ارسال با سیمکارت شخصی و عمومی.
 ارسال پیامک موفقیتآمیز .با دلیوری  100درصدی.

سرویس ارسال هدیه شاتوت :
در این سرویس شما می توانید با کم ترین هزینه و بدون کار اضافه برای مشتریان خاص خودتان هدیه ارسال کنید و به آن ها حس
خوب انتقال دهید
در این سرویس شما لیست مشتریان خود را تعیین و هدیه مورد نظر خودتان را مشخص می کنید و شرکت شاتوت آن را برای شما
تهیه؛ بسته بندی و در موعد مقرر ارسال می کند

