SMART POS
СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ
• Борлуулалтаа хянах боломжтой
• Ашгаа хянах боломжтой
• Барааны үлдэгдлээ хянах боломжтой
• Барааны өртөг тооцно
• Орц тохируулах боломжтой
• Авлага, өглөгийн тооцоо үүсгэн хянах боломжтой
• Хүлээлгийн горимтой
• Хэвлэх билл дээр хүссэн үедээ мэдээлэл нэмж оруулах боломжтой
• Биллийг олон хувь хэвлэх, дараа нь нөхөж хэвлэх боломжтой
• Рестораны хувьд хоол болон уух зүйлсийн меню, заал болон ширээ оруулах боломжтой
• Мэдрэгчтэй дэлгэц (Touch screen) дээр ашиглах боломжтой
• Суулгахад хялбар
• Хэрэглэхэд хялбар
• Бүх тайлан, жагсаалтаас EXCEL, PDF – рүү экспортлох боломжтой

СИСТЕМИЙН БОЛОМЖУУД
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ
ӨГЛӨГ, АВЛАГА
• Харилцагч
• Касс, харилцахын эхний үлдэгдэл
• Өглөг авлагын эхний үлдэгдэл
• Кассын гүйлгээ
• Харилцахын гүйлгээ
• Төлбөр төлөлт
• Кассын тооллого
• Кассын баримтын жагсаалт
• Харилцахын баримтын жагсаалт
• Кассын тооллогын жагсаалт
• Өглөг авлагын баримтын жагсаалт
• Баримтын жагсаалт

БАРАА МАТЕРИАЛ
• Бараа, Ажил үйлчилгээ
• Баар код
• Барааны орц, багц
• Бөөний үнэ
• Байршил (Дэлгүүр, Ресторан, Эмийн сан)
• Барааны ангилал
• Бараа материалын эхний үлдэгдэл
• Худалдан авалт
• Худалдан авалтын буцаалт
• Бусад зарлага
• Тооллого
• Өртөг тооцох
• Барааны үнэ хэвлэх
• Баримтын жагсаалт
• Баримтын жагсаалт / бараагаар /
• Худалдан авалтын жагсаалт
• Худалдан авалтын жагсаалт / бараагаар /
• Худалдан авалтын буцаалтын жагсаалт
• Тооллогын жагсаалт

БОРЛУУЛАЛТ
• ПОС – борлуулалт
• ПОС – багцын борлуулалт
• Борлуулалтын буцаалт
• Борлуулалтын жагсаалт
• Борлуулалтын жагсаалт /бараагаар/
• Борлуулалтын буцаалтын жагсаалт
• Зорчигчийн жагсаалт

УДИРДЛАГА ХЯНАЛТ
• Борлуулалтын хяналт (Dashboard)
• Зардлын хяналт
• Татвар төлөгчийн борлуулалтын хяналт
• Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

ТАЙЛАН
Мөнгөн хөрөнгийн тайлан
• Кассын товчоо тайлан
• Кассын өдрийн тайлан
• Кассын дэлгэрэнгүй тайлан
• Харилцахын товчоо тайлан
• Харилцахын өдрийн тайлан
• Харилцахын дэлгэрэнгүй тайлан
Өглөг авлагын тайлан
• Авлагын товчоо тайлан
• Авлагын дэлгэрэнгүй тайлан
• Авлагын гүйлгээний тайлан
• Өглөгийн товчоо тайлан
• Өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан
• Өглөгийн гүйлгээний тайлан
Борлуулалтын тайлан
• Борлуулалтын тайлан
• Борлуулалтын тайлан /Бараагаар,
үнээр, байршлаар, ангиллаар,
харилцагчаар, татвар төлөгчөөр,
Борлуулагчаар, кассаар/

• Борлуулалтын буцаалтын тайлан
• НӨАТ-ын тайлан / татвар төлөгчөөр/
• Бараа материалын тайлан
• Бараа материалын товчоо тайлан
• Бараа материалын товчоо тайлан /
өртгөөр, байршлаар/
• Барааны үлдэгдлийн тайлан
• Худалдан авалтын тайлан
• Худалдан авалтын дэлгэрэнгүй тайлан
• Худалдан авалтын тайлан /
харилцагчаар, бараагаар/
• Ашгийн тайлан / өдрөөр, бараагаар,
үнээр/
Зардлын тайлан
• Зардлын товчоо тайлан
• Зардлын гүйлгээний тайлан
• Орлогын товчоо тайлан
• Орлогын гүйлгээний тайлан

SMART
POS
fb.com\smartlogicmn
fb.com\smartposmn

БИД ТАНД ДАРААХ СИСТЕМҮҮДИЙГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА
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Борлуулалт
түгээлтийн систем
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Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,
Баруун Сэлбийн гудамж-5/26, Гандирс цогцолбор
Электрон шуудан: info@smartlogic.mn
Веб хуудас:www.smartlogic.mn
Утас: 8000-9090, 9906-1225

Аялал жуулчлалын
систем

