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شرکت مهندسی ایمن افزار شایگان
شرکت مهندسی ایمن افزار شایگان با بیش از  20سال سابقه تخصصی  ،نرم افزار جامع مدیریت داروخانه را با نام شارپ ارائه می

نماید .این نرم افزار ،با بهره گیری از نظـرات کارشناسی مدیران داروخانه ها  ،صـاحب نظـران ،و تالش کارشناسان با تجربه
شرکت ارائه شده است  .در این نرم افزار راهکارهای مدیریتی  ،مالی  ،انبار  ،نسخه پیچی و ارتباط با سازمان های بیمه گر ارائه
می شود که تا حد زیادی می تواند مشکالت موجود در اداره یک داروخانه را به حداقل برساند .

در حال حاضر بیش از  7000داروخانه این نرم افزار را نصب کرده و در حال استفاده از آن می باشند  .این تعداد کاربر نرم افزار
و این اعتماد ستودنی ست و ما را بر ادامه راه مصمم تر می نماید.

علت استفاده داروخانه ها از نرم افزار شارپ
•

ثبت مستقیم نسخ الکترونیک بیمه ها از طریق ( apiتامین اجتماعی ،سالمت  ،نیروهای مسلح )

•

بروزرسانی روزانه اطالعـات قیمتهـا و تعهـدات بیمه ای (حتی زمانیکه ارتباط با بیمه ها قطع باشد باز هم
تعهدات بیمه ای در دسترس کاربران خواهد بود )

•

بروز رسانی نرم افزار از طریق اینترنت در کوتاهترین زمان ممکن

•

کنترل انبار ،تسهیل سفارش کاال ،حواله های انبار و انبارگردانی

•

کنتــــرل صنــــدوق و ارتباط با کارتخوان های مختلف

•

گزارشات کاربردی مدیریتی  ،مالی  ،انبار

•

ارائه خدمات پشتیبانی مناسب در ساعات اداری (از ساعت  9صبح تا  9شب)

•

کاهش چشمگیر کسورات و زیانهای داروخانه ناشی از خطاهای پرسنل و بیمه و ...

•

سرعت و دقت بخشیدن به کار و امکان توسعه

•

نرم افزار حسابداری ( ماژول جانبی نرم افزار شارپ می باشد که امکان اتصال مستقیم به نرم افزار شارپ جهت دریافت
تمامی اسناد مالی و فاکتورهای خرید و فروش که در شارپ ثبت می شود را به صورت کامل دارد  .با داشتن این نرم افزار
حجم فعالیتهای حسابدار داروخانه به شدت کاهش خواهد یافت  ،چرا که اسناد حسابداری به صورت خودکار ایجاد خواهند
شد) .

•

ماژول فروشگاه اینترنتی شارپ ( امکان اتصال مستقیم سایت فروشگاهی شارپ به انبار داروخانه جهت تسهیل و باال
رفتن سرعت و دقت کار داروخانه ،امکان مدیریت محصوالت ،امکان مدیریت بنرها تبلیغاتی ،آمار بازدید و ...حتی اگر خودتان
سایت اختصاصی خود را راه اندازی کرده اید نیز  APIفروشگاه اینترنتی کمک شایانی به شما خواهد نمود) .

