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لیست امکانات سیستم مدیریت ارتباطات پایدار برهان

عمومی
 .1امکان پرسش و پاسخ متداول از طریق اس ام اس (از کاربرد های این امکان پیاده سازی  Helpبه صورت اس ام اس در
شرکت می باشد)
 .2ارسال اتوماتیک تبریک تولد از لیست تماس های مدیریت ارتباطات پایداراز طریق اس ام اس
 .3اجرای دستورات سیستمی در شبکه (امکانات  Adminبرای ریست کردن سرور  ،خاموش کردن سرور  ،بکاپ گرفتن از
پایگاه داده  ،ریستور کردن پایگاه داده در شبکه) از طریق اس ام اس
 .4ارسال های دوره ای و زمانبندی شده ارسال و دریافت اس ام اس

حسابداری
 .5اعالم اتوماتیک شارژ تنخواه برای تنخواه دار
 .6اعالم اتوماتیک واریز مساعده برای مساعده گیرنده
 .7استعالم مانده حساب توسط مشتری
 .8ارسال مانده حساب دوره (هفته یا ماه) به مشتریان
 .9ارسال مانده حساب تجمیعی به تفکیک تفصیل (برای شرکت های هلدینگ)
 .10ارسال مانده حساب تجمیعی به تفکیک معین (برای شرکت های هلدینگ)
 .11ارسال مانده حساب تجمیعی به تفکیک کل (برای شرکت های هلدینگ)

حقوق و دستمزد
 .12ارسال فیش حقوق کارکنان از طریق اس ا م اس
 .13ارسال اتوماتیک تبریک تولد از طریق اس ام اس

خزانه
 .14اعالم اتوماتیک و دوره ای اسناد پرداختنی هفته آتی به مدیران از طریق اس ام اس
 .15اعالم اتوماتیک و دوره ای اسناد دریافتنی سررسید گذشته وصول نشده به مدیران از طریق اس ام اس
 .16اعالم اتوماتیک و دوره ای موجودی حساب بانکی به مدیران از طریق اس ام اس
 .17اعالم اتوماتیک و دوره ای موجودی صندوق به مدیران از طریق اس ام اس
 .18اعالم اتوماتیک سررسید چک به مشتریان و مدیریت مالی
 .19اعالم اتوماتیک چک برگشتی به مشتریان و مدیریت مالی
 .20اعالم اتوماتیک اعالمیه واریز به مشتریان و مدیریت مالی

فروش
 .21اعالم اتوماتیک و دوره ای مبلغ فروش هر شعبه یا مرکز فروش به مدیران از طریق اس ام اس
 .22اعالم اتوماتیک و دوره ای مبلغ فروش دوره به تفکیک مرکز فروش یا کلی از طریق اس ام اس
 .23ارسال اتوماتیک فاکتور فروش همراه مانده حساب به مشتریان و مدیریت فروش
 .24اعالم جمع مبلغ و تعداد پیش فاکتور روزانه یا چند روزانه به مدیریت
 .25ارسال اتوماتیک پیش فاکتور به مشتریان و مدیریت
 .26ارسال فاکتور فروش با اقالم و دارای سند حسابداری

انبار
 .27ارسال رسید خرید دریافتی برای تامین کننده
 .28اخطار اتوماتیک کنترل موجودی به مدیران از طریق اس ام اس
 .29اعالم اتوماتیک ارسال محصول برای خریداران (همراه اطالعات باربری یا راننده)

نمایندگی برهان نوین فعالیت خود را از سال  1392و با هدف اجرای پروژه های خاص در شرکت برهان سی ستم آغاز نمود .تعهد و تمرکز در اجرای پروژه ،دانش و
تجربه کافی در کنار عالقه به جلب رضااایت ترااتری زتینه ساااز اعتماد سااازتان های بزر

به این تیم شااده اساات .هسااته فاری این تیم در کنار تربیت نیروهای

تتخصص ،پیمان رازداری با ترتریان خود را حفظ نموده و همواره خود را تراور و اتین کارفرتایان خویش دانسته است.
این تیم افتخار آن را دارد تا در کنار عر ضه تح صوالت فرآین د تحور ،ن سبت به عر ضه تح صوالت ا ستاندارد برای شرکت برهان سی ستم پا سارگاد اقدام نماید .جهت
کسب اطالعات بیرتر از خدتات برهان نوین با تا تماس بگیرید.

021 - 44 27 66 37
info@businessEmg.com
WWW.BusinessEmg.Com

