مشخصات رنم افزار انبار و اموال چ کاد
 -1مشخصات عمومی
-1-1

کامپايلر نرم افزار چکاد ويژوال استوديو دات نت ) (Visual Studio . Netمي باشد.

-2-1

از پايگاه داده مطمئن

-3-1

استفاده از کريستال ريپورت  2002در گزارش سازی.

SQL Server

برخوردار است.

-4-1

تحليل نرم افزار بر اساس زبان مدل سازی

-5-1

نرم افزار به دو صورت تک کاربره ) (Singleو شبکه

-6-1

چکاد نرم افزاري ساده با يادگيري آسان و کاربری راحت می باشد .

-7-1

امکان تعريف کاربر و تعيين سطح دسترسي براي هر کدام از آنها.

-2-1

گزارش کاربران بر اساس کد و عملکرد کاربر با ايجاد محدوديتهاي متنوع.

-9-1

اخذ تاييديه از کاربر براي خروج و تهيه نسخه پشتيبان برای سيستم.

-10-1

امکان تهيه نسخه پشتيبان با نام تاريخ روز و ساعت و دقيقه و ثانيه و امکان بازيابي آن .

-11-1

امکان ارسال گزارشات به .Excel ,Word

-12-1

امکان لينک به ساير نرم افزارهاي اين شرکت از جمله نرم افزار مالی و . ...

RUP

.
()LAN

تحت ويندوز مي باشد .

 -2مشخصات سیستم انبار
-1-2

تعریف انبار به تعداد نا محدود

-2-2

تعریف انواع واحد اندازه گيری

-3-2

تعریف کاال در سطح گروه وزیرگروه

-4-2

تعریف محل های مصرف کاال

-5-2

تعریف تحویل گيرندگان کاال

-6-2

دارای قبض (رسيد) و حواله انبار

-7-2

امکان تبدیل قبض انبار به حواله مستقيم

-2-2

امکان انتقال بين انبارها

-9-2

گزارش دفتر انبار با فيلتر متنوع

-10-2

گزارشات قبض  ،حواله و انتقال بين انبارها و با فيلتر های متنوع

-11-2

گزارشات موجودی و کاردکس انبار با فيلتر های متنوع

 -3مشخصات سیستم اموال
-1-3

قبض (رسيد) اموال با امکان وارد نمودن شماره اموال

-2-3

امکان حواله مستقيم اموال

-3-3

امکان ثبت محل استفاده و تحویل گيرنده در حواله انبار

-4-3

امکان ثبت فروش اموال

-5-3

امکان وارد نمودن موجودی انبار و واحدها

-6-3

گزارش دفتر اموال با فيلتر های متنوع
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