
  

 

 تـاس مارکــی
 گاه هانرم افزار ویژه اصناف و فروش



 ارکتـاس مـزار یـرم افـن  

 

کرده و از  فعالیتدر زمینه تولید نرم افزار سال  52گروه آرک 

بزرگترین تولید کنندگان نرم افزار در ایران است. ما بر اساس 

حدود ربع قرن تجربه، بررسی نیازهای فعلی و آینده اصناف و 

تسلط به الزامات قانونی برای این گروه گسترده، نرم افزار 

را به صورت تخصصی برای اصناف تولید کرده و اس مارکت ــــی

 به بازار ارائه دادیم.

رکت ــربه ما منحصر به این نبود و سالها نماینده شــتج

DataBase Creation ( فروشگاه به ارائه کننده نرم افزار آمریکا

ی بودیم و نرم افزارهای فروشگاه( های  زنجیره ای بزرگ دنیا

کردیم و در  و بومی سازی این شرکت را خریداری و ترجمه

 فروشگاههای زنجیره ای اجرا کردیم.

 

ن نیاز آینده ای، تخصص و دانش فنیلذا ما اعتقاد داریم عالوه بر 

ساختار نرم افزارهای پیشرفته در این را می دانیم و به  بازار

 کامال مسلط هستیم. حوزه

یاس مارکت بر اساس چنین ساختار پیشرفته ای در دو الیه 

          "وسعهــاخت تــر ســزی"( و POS)یا   "گاهــح فروشــسط"

( تولید شده. در این مورد همکاران ما در Back Office)یا 

 شرکت توضیحات بیشتر را به شما خواهند داد. 

 



  

 آنچه در یاس مارکت برای ما مهم بود:

 

در تولید یاس مارکت، عالوه بر امکانات و سادگی و زیبایی و ... 

 سه موضوع مهم مرکز توجه ما بود. 

 

که توقعاتشان دیگر  ،گاندنیاز صاحبان فروشگاه و فروشن اول:

 نگهداری حساب و کتاب و چاپ فاکتور نیست.تنها 

 

که روز به روز هوشمندتر شده اند و  ،توقعات مشتریان دوم:

 توقعاتشان از مشتری مداری تغییر کرده.

 

که تمام ارکان کشور برای اجرای آن در  ،الزامات مالیاتی و سوم:

بسیاری از  0011هستند و از ابتدای سال  مصمماصناف کامال 

باید مانند شرکتها عمل کنند که  ،فروشگاهها از نظر مالیاتی

از همین موضوع بسیار مهمی است و باید فروشگاه داران حتما 

 امروز آن را جدی بگیرند.

ما ترجیح دادیم نیاز فروشگاه را از زبان یک فروشگاه دار 

چه نیاز به نرم افزار فروشگاهی دارید   ،بررسی کنیم. پس

ه ندارید، حتما این چند صفحه را تا آخر دنبال کنید چون چ

 اطالعات خوبی برای فروشگاهتان بدست می آورید.

 

 گروه شرکتهای آرک –با احترام 



 

  

 !شماستتحت کنترل همه چیز توی فروشگاه   !راحتخیالتون 

 امکانات عمومی

ساده و کاربردی

یکسال پشتیبانی رایگان

قابل استفاده در محیط وب )خارج از محل فروشگاه(

دارای راهنمای الکترونیکی کامل و هوشمند

امکان تعریف کاربران و میز کار برای هر کاربر

قابلیت افزودن امکانات و ماژول های حرفه ای

امکان قفل نمودن سیستم در زمان عدم حضور کاربر

تعریف دوره های استاندارد مالی )مطابق با تکلیف سازمان امور مالیاتی(

تعریف عکس هر کاربر برای تطبیق سریع کاربر سیستمی با کاربر استفاده کننده

امکان افزودن سیستمهای پیشرفته یاس )دستمزد، بهای تمام شده، اموال و ...(

پشتیبان گیری خودکار از اطالعات بر اساس برنامه ریزی تعیین شده

تعریف حقوق دسترسی هر کاربر به هر سیستم / هر فرم / هر انبار / هر کاال / هر مشتری

 من یک فروشگاه دارم. سالم، 

و فاکتور صادر  حساب و کتابم رو نگه می داشتمقبال فقط 

، اما االن نیاز دارم همین کارو حرفه ای تر انجام بدم. میکردم

هم اطالعات بیشتر الزم دارم، هم مشتریانم هوشمندتر 

شدن و هم یک سری الزامات مالیاتی و قانونی تعیین کردن 

  هم ... بهشون که فکر کردنِ

یه روز مثل همیشه پشت صندوق فروشگاه بودم که دو مرد 

 یه کموارد شدند. یکی معلوم بود مشتریه ولی اون یکی... 

اومده بود. با پیش زمینه ای که  رسمی تر بود، انگار از جایی

این بود که اگه حدس  اشتم، فکرم هزار جا رفت. اما مهمد

 داشته باشم؟! من درست باشه، االن چه چیزهایی باید

اگر دوست این شرایط حتما برای شما هم بوجود میاد. پس 

که بتونه  – دارین، نظرات من رو درباره یک فروشگاه خوب

 دنبال کنین.  -در شرایط مختلف کارش رو درست انجام بده 



 

 !حرفه ای، یک فروشگاه سادهیک فروش اول از همه، 

ثبت مشتریان با مشخصات )شناسه ثبت / کدملی، نشانی و ...( و کنترل سقف اعتبار فروش سریع

گروه بندی مشتریان و تعریف دسترسی کاربر به مشتری

تعریف کاالهای فعال و غیر فعال برای مشتری خاص

تعریف لیست قیمت برای هر کاال در هر بازه زمانی، نگهداری سابقه قیمت گذاری کاال

تعیین نرخ پیش فرض و مالیات پذیر بودن/ نبودن برای هر کاال

تعریف تخفیف های درصدی و مبلغی به ازای هر کاال - مشتری یا هر گروه مشتری 

تعیین تخفیف به ازای مبلغ فروش برای هر کاال یا هر گروه کاال

محاسبات قانونی مالیات بر ارزش افزوده

امکان چاپ فاکتور رسمی و فروشگاهی )فاکتور 8 سانتی( به صورت عمومی یا به نام مشتری

امکان ثبت فاکتور سریع با / بدون بارکدخوان )با استفاده از نرخ پیش فرض(

امکان تعربف مختصر و سریع کاال و تعریف دسترسی کاربر به کاال برای فروش

صدور سند مالی اتوماتیک از روی فاکتورها و گزارش از آنها )در صورت تهیه سیستم مالی(

جستجوی سریع مشتری یا کاال بر اساس قسمتی از نام یا کد 

ثبت انواع دریافتی )نقدی - چک و ...( برای هر مشتری و هر فاکتور و راس گیری 

امکان تعریف پلن دلخواه برای صدور سند و اعمال تخفیف )در صورت تهیه سیستم مالی(

انواع گزارشات بر اساس کاال - تاریخ - مشتری - گروه مشتری - نوع فعالیت و ...

گزارش از لیست قیمت کاالها و مانده حساب یا گردش حساب مشتری

یک فروش سریع، راحت و با کنترل های هوشمند به نظر من، 

میتونه به یک فروشنده و یا صندوقدار کمک بکنه که روز خوبی 

الزامات مالیاتی در فاکتور و  وقتیرو داشته باشه. از طرفی 

 نگرانی برای، صاحب فروشگاه باشه چاپ اون پیش بینی شده

آخه میدونین که فاکتور فروش پاسخ دادن به دارایی نداره. 

فروشگاهی هم از نظر دارایی یک استانداردی داره که تقریبا 

عمده فروشگاهه یا از اون بی خبرن یا نمیتونن به اون شکل 

کنترل اطالعات فروشگاه گزارشات متنوع هم خروجی بگیرن. 

 رو ساده و حرفه ای می کنه.



 

  

 مالی !نگران نباشیداصال اماحق دارید، ...  ؟نگرانتون کرده الزامات مالیاتی

امکان ثبت انواع سند دستی )عالوه بر اسناد اتوماتیک(

بستن حساب / سند اختتامیه و افتتاحیه به صورت اتوماتیک

گزارش از اسناد به اشکال مختلف

گزارش گردش معین - گردش تفضیلی 

گزارش تراز ) 4 ستونی- 6 ستونی- 8 ستونی(

گزارش دفاتر و دفتر کل قانونی با فیلترهای مختلف

گزارش عملکرد سود و زیان

گزارش مانده حسابها در سطوح معین - تفصیلی 

از دن. مالیات ب ،مشخص سازمان امور مالیاتی مدتهاست اعالم کرده که فروشگاهها و اصناف باید با حساب و کتابِمیدونین 

 بدن و اظهارنامه رد کنن. ارائه موضوع رو خیلی جدی تر کردن، چون بیشتر فروشگاهها مثل شرکتها باید دفتر  0011سال 

ولهایی و با فرم میشهکنترل بر اساس قانون رصد تراکنش های بانکی حساب های بانکی شخصی من هم  ، میدونم کهراستی

رو به راه کنم تا عالوه بر مالیات، مشمول جریمه هم نشم چون  و راین بهتره زودتر فرآیند مالیممالیات محاسبه میکنن! بناب

 یه!موضوع جدّ



 

 

  

 فروش ادمین  !خیلی خوبه ؟می خواهیدمدیریت بیشتر روی فروش 

صدور برگشت از فروش

گزارش فصلی بر اساس فرمت سازمان امور مالیاتی

گزارش اسناد انتقالی به صندوق )در صورت استفاده از ماژول صندوق(

گزارش از کاالهای خریداری نشده

گزارش فروش به تفکیک ماه )کلی / به تفکیک مشتری / به تفکیک انبار(

امکان ثبت واحدهای خاص برای محاسبه قیمت فروش )مثال طول *عرض* ارتفاع(

امکان تعلیق، اصالح یا ابطال فاکتور پس از بستن فاکتور

و ر گزارشات بیشتری از فروشم بگیرم. اساسا حرفه ای کار کردنمن توی فروشگاهم گاهی نیاز دارم فاکتورها رو تعلیق کنم، یا 

 دوست دارم و فکر می کنم همونطور که ظاهر فروشگاه باید حرفه ای باشه، اطالعات فروش من هم باید حرفه ای باشه.



 

 انبار و خرید !منم دقیقا همین فکر رو میکنم ؟مهمهبرای شما  خرید و موجودی کاال

تعریف هر تعداد انبار و دسترسی کاربر به انبار

قیمت گذاری انبار به دو روش فایفو و میانگین

تعیین کنترل یا عدم کنترل موجودی برای هر انبار

گروه بندی پلکانی کاال بر اساس گروه های اصلی و فرعی

تعریف کاال با مشخصات )آدرس قفسه / داخلی یا خارجی / شماره بارکد و کد کاال(

کنترل نقطه سفارش / حداقل موجودی و میزان سفارش برای هر کاال(

تکرار کاالهای مشابه در انبار برای سهولت ثبت

جستجوی کاال بر اساس قسمتی از نام، کد، گروه اصلی و فرعی یا انبار

تعریف کاالهای دسته ای )کاالهایی که خود متشکل از چند کاال هستند(

ثبت خرید / رسید انبار و برگشت از خرید

ثبت خروجی انبار )مستقل یا اتوماتیک از روی فاکتور(

صدور سند مالی اتوماتیک برای ورود و خروج انبار

عملیات انبار گردانی و صدور سند مالی اتوماتیک

گزارش از خریدها / برگشتی ها / خروجی ها با فیلترهای مختلف

دریافت گزارش فصلی خرید / کاردکس و گردش کاال در انبار )مقداری و ریالی(

گزارش از کاالهایی که به حداقل موجودی یا نقطه سفارش رسیده اند

کنم. فکر می کردم اگر جنس باشم یا خریدم رو توی انبار ثبت اول فکر می کردم نیازی ندارم که موجودی کاالهام رو داشته 

یعنی موجوده! بعد دیدم که گاهی تعداد خرید و فروشم با هم جور در نمیاد و باید یه جوری  ،فروشگاهم هستتو سطح 

ن چو !فکر می کردم باید یک جنسی رو داشته باشم ولی نبودپیش خودم گاهی وقتها موجودی اجناسم رو هم کنترل کنم. 

 زیاده،؛ کنترل کردنش برام سخت شده بود.تعداد کاالهای فروشگاهم 



 

 

 !رهداریسک نداشتنش خیلی  رصد تراکنشهای بانکیو قانون جدید چک با کنترل چک و دریافت و پرداخت.... 

 دریافت و پرداخت

امکان ثبت انواع بانکها

ثبت انواع دریافتی و پرداختی ها )نقد - چک و ...(

تعیین زمان برای یادآوری تعهدات پرداختی پیش از سررسید

آالرم هوشمند برای اسناد دریافتی و پرداختی هر روز

صدور سند خودکار )نزد صندوق / درجریان / وصولی / برگشتی و ...(

دریافت اتوماتیک دریافتی ها از صندوق فروش به صورت هوشمند

ارسال اتوماتیک نتیجه چک دریافتی )برگشت / وصول و ...( به فروش

امکان چاپ چک انواع بانکها و تنظیم چاپ چک توسط کاربر

تعریف مجوز برای کاربران )ویرایش/ چاپ چک / صدور سند مالی و ...(

تعریف چک جایگزین در صورت لزوم

چاپ رسید دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک

گزارش گردش دریافتی و پرداختی ها

ردگیری اسناد صندوق )برگشتی / وصولی / سند صادر شده و ...(

کار من یه جوریه که با چک سر و کار دارم. هم توی 

، خاص خرید ها و هم فروش ها. گاهی از مشتریانِ 

 فروش رو چک می گیرم.رقم بخشی از  تمام یا

 به نظرم میومد با نوشتن تو دفتر و کوک کردن زنگِ

ی اما حاال میبینم گاه .موبایل میتونم کنترلشون کنم

وقتها یه دونه چک برگشتی یا یه تامین موجودی فوری 

 چقدر وقتم رو میگیره.

متوجه شدم که قانون جدید چک هم اومده و تازه 

یه دونه چک با این قانون، خت گیری کرده. خیلی س

 گرفتارم میکنه! واقعا برگشتی 



  

 !خرج میشه، از اونور جمع می کنیاز اینور موافقم.  ؟نیاز داریدمدیریت هزینه فروشگاهتون رو شما هم 

 افزونه مدیریت هزینه

امکان تعیین انواع تنخواه داران و انواع تنخواه

تعیین سقف هر تنخواه برای هر تنخواه دار

ثبت ساده هزینه ها )برق / آب / گاز / هزینه های جاری و ...(

امکان چاپ هر تنخواه و شارژ اتوماتیک آن

صدور سند اتوماتیک هزینه ها در حسابداری

گزارش از هزینه های طی دوره به تفکیک عوامل هزینه

هزینه های فروشگاه به چشم نمیاد اما جمع که میشه 

عدد بزرگی میشه. یه بخشی هزینه های ثابت مثل آب 

و برق و گاز و تلفن و اجاره و یه بخشی هم هزینه های 

 متغیر مثل حقوق پرسنل و بیمه و حسابدار و ...

این هزینه ها رو یه جایی داشته همیشه میخواستم 

باشم. ببینم توی ماه و توی سال چقدر هزینه می کنم. 

معمولیه فروشگاه رو جمع زدم، باورم یه بار هزینه های 

نمیشد! با اون چیزی که فکر می کردم خیلی تفاوت 

داشت. بنابراین تصمیم گرفتم  هزینه هام رو با دقت 

 کنترل کنم.



 

  

 !یمکنکنترل بین انبارهامون رو  انتقالباید   ؟دارها انبار شعبه یا چند چندهم فروشگاه شما 

 افزونه انبار به انبار

ثبت عملیات خروج کاال از انبار مبداء و ورود به انبار مقصد در یک مرحله

کنترل و اصالح موجودی در انبار های مبداء و مقصد به صورت همزمان و خودکار

ثبت سند مالی انتقال انبار به انبار

گزارش از کاالهای ارسالی از انبار مبداء

گزارش از کاالهای دریافتی در انبار مقصد

قیمت گذاری کاال در انبار مقصد به صورت خودکار

دیگه هم داره که از انبار برای فروشگاه ما یک شعبه 

هایی از شعبه  سهر دو شعبه جنس میاد. گاهی یه جن

هم بزرگتره و  ،دیگه مون برای ما میاد چون شعبه ما

 خیلی فعاله.هم 

برای اینکه حساب و کتاب انبار و تعهد هر شعبه رو 

بدونیم، حتما نیاز داریم که انتقال بین این شعبه ها و 

بار بین ان کنترل ارتباط یعنی .انبار رو کنترل کنیم

فروشگاهها و انبار اصلی. اینطوری هم موجودی انبار 

اصلی مشخصه هم موجودی هر شعبه و خیلی ساده 

و  میتونیم موجودی یک جنس رو تو همه انبارها

 بدونیم. هامون گاروشف



 

  

 !حتما انجام بدین ؟داری بشهنگهحرفه ای تر باید  حساب و کتاببه این فکر میکنین که فروشگاه شما بزرگه، 

 افزونه مالی پیشرفته

امکان تعریف یک سطح بیشتر )مرکز( در حسابداری

امکان استفاده از مرکز بیشتر در تمامی سیستمها و افزونه ها

گزارش از مراکز در فیلتر گزارشات مالی

گزارش از گردش عملیات مراکز

گزارش نموداری از حسابهای مالی

گزارش از وقایع سیستم و نیز )Log( گزارش از ورود و خروج کاربران به سیستم

دریافت گزارش دفاتر )روزنامه، کل ، معین، تفصیلی و …( به صورت انتخابی

شه می" :فروشگاه ما بزرگه. حسابدار ما میگهکه، گفتم 

ر بیارم اطالعات مالی و حساب و کتاب رو دقیق تر هم د

خیلی ارزشمنده و در عین حال خیلی هم و این اطالعات 

 "ساده و کم هزینه است.

به همین خاطر تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم. 

خوبی گزارشات  ،با این اطالعاتحسابدارمون معتقده 

ن سب و کارموکبهتر شدن میتونه برامون بگیره که به 

 کمک میکنه.



 

 

  

 !اضافه ببینید چی میشهیک کلیک با  ؟دارینکنترل ارزی و نیاز به  شما کاالی وارداتی هم دارین

 افزونه ارزی

تعریف انواع ارز در نرم افزار

امکان ثبت مقدار ارزی )معادل مبلغ ریالی( در ردیف سند مالی

امکان تعیین نوع ارز در هر نوبت ثبت سند

تعریف نسبت تبدیل ارز به ریال و محاسبه خودکار معادل ارزیِ مبلغ ریالی

تعیین معادل مقداری )کاال( در سند حسابداری

گزارش از اسناد، دفاتر و ... به شکل ارزش و ریالی

تفکیک هوشمند نوع ارز و دسته بندی خودکار در گزارشات

بعضی از کاالهای ما وارداتیه. با نوساناتی که ارز داره، 

با چه نرخ ارزی  کاالها  ،هر نوبتتو برامون مهمه که 

 تهیه میشه.

، میتونم گزارشات مختلفی رو  رو انجام بدماگر این کار 

ه ذاری بگداشته باشم که توی تصمیم گیری و قیمت 

اگر  همن خیلی کمک میکنه. ضمن اینکه حسابدار ما میگ

این کار و نکنین، سندهای مالی شما فقط ریالی ثبت 

 میشن و یک قسمت از اطالعاتتون رو نخواهید داشت.



 

 

  

 افزونه پیامکی !، یک توقعِ بجاست، امروز یک امکان نیستارتباط هوشمند با مشتری

تعیین افراد مجاز برای دریافت پیامک سیستمی

تعریف انواع رویه ها برای ارسال پیامک اتوماتیک به مشتریان

تعریف رویه برای ارسال پیامک با ورود و خروج یک جنس خاص

تعریف رویه برای گزارش از میزان فروش هر روز به صورت پیامکی

تعریف رویه برای ارسال پیامک برای مشتری با هر خرید

تعریف رویه برای ارسال پیامک اتوماتیک به مشتریان به صورت مناسبتی

تعریف رویه برای دریافت دریافتی ها و یا تعهدات پرداختی هر روز با پیامک

، مشتری وفادار ما بود. روز تولدش، به صورت خودکار از طرف ما براش فرن دواون یکی از ؟ هاون دو نفری که اول داستان گفتم یادتون

و در چه تاریخی خریده، تا چه زمانی مهلت  چه چیزیکه  ارسال میشهخرید میکنه،  یک پیامک براش  وبت کهنپیامک تبریک میره و هر 

حراجی عمومی یا اختصاصی ما براش زمان در پایان هم شعار تبلیغاتی ما و تشکر از خرید. هر چند وقت یکبار هم ... تعویض داره و 

 ه.ـپیامک میشه و به خاطر اینکه دائما احساس میکنه حواس ما بهش هست، راضی

 اما یادم رفت در مورد نفر دوم بگم . . .



 

است. من یک اطالعاتی میخو ،اون نفر دوم

 هم ازش یکماه فرصت گرفتم .

یک نرم افزار مناسب تهیه تو این یکماه 

گفتم رو باالتر همه اون چیزایی که کردم و 

در نتیجه، هم امسال کار انجام دادم و 

اطالعات رو حسابدارمون ساده شد، هم 

رتب و بدون اشکال بهش تحویل دادم و م

 ب و کارمون رونق بیشتری گرفت.هم کس

خیلی خوب تموم شد،  ن نفر دومکارمون با او

 اما اون االن مشتری وفادار ماست.

یکبار به فروشگاه االن دیگه کافیه یک نفر 

 ما بیاد ...

 تماس:
 

52950    –   150 
19151152950 

 

 مشاهده قیمت و امکانات:

Yassystem.com 

 

 



 

 تجربه متفاوت ، یکپیشنهاد عالییک ، ا یاس مارکت گروه آرکهمکاری ب
 

می کنیم. شما می توانید به به همکاری دعوت گروه آرک  یاس مارکتِبازار عالقمند به توسعه  قوقیِحما از کلیه اشخاص حقیقی و 

بپیونددید و یا در صورتی که تمایل به فعالیت تخصصی و حرفه ای بر روی در سراسر کشور شریک تجاری گروه آرک  0011جمع 

 در قالب نمایندگی با ما همکاری کنید. یاس مارکت دارید،

 وظیفه ماست. ،سود دهی به شماو حمایت از شما شما به هر حال شریک تجاری ما خواهید بود و مسوولیت 

 از مهمترین مزایای این شراکت تجاری به موارد زیر اشاره می کنیم:

 سال تجربه موفق در حوزه نرم افزار 52استفاده از  -

 یت تبلیغات حرفه ای آرکبهره مندی از حما -

 امکان توسعه فعالیت فروش در زمینه سایر محصوالت گروه آرک -

 کمک به توسعه کسب و کار مستقل و معتبر -

 آرک و جلسات ارزش آفرینی ویژه شرکای تجاری آموزشهای تخصصی مالی و مالیاتی ،نرم افزار شرکت در دوره های آموزش -

 آموزش نیروهای فنی و فروش نمایندگی و یا خود شریک تجاری -

راجعه مآدرس این شراکت تجاری به  فرمدریافت و بررسی روزمه های شخصی و یا شرکتی شما هستیم. جهت تکمیل  مشتاقانه منتظر

 https://yassystem.com/s-work       :کنید

 تان هست: دشعار ما که یا

 ! 5به توان موفقیت  =   شما        ما                                                  
 


