
شرکت فناوری اطالعات دریا سیستم مبین

تغییرات نسخه های دریا سیستم

عنوانردیف
نوع 

تغییر

کد 

گزارش
شرح تغییراتگزارش/ نام فرم 

-اصالحفرم1
مجوز تغییر 

شرایط تحویل کاال

.نمایش اشتباه مقادیر ستون های سرپرست و فروشنده اصالح شد- 1

.مجوزهایی که دارای تاریخچه هستند با رنگ مشخصی نمایش داده می شود- 2

.فرمت زمان تماس و پاسخ اصالح شد- 3

امکان تعریف اعتبار بر اساس طبقه و مشتری و تعداد روز مجاز برای تسویه فاکتور در سیستم کنترل اعتبار-اصالحفرم2

.فراهم شد

معرفی پروموشن-اصالحفرم3

امکان ویرایش در صورت ثبت سفارش و استفاده از قانون برای موارد تا تاریخ و بجز مشتریان در فرم - 1

.پروموشن فراهم شد

.امکان ثبت پروموشن برای مشتری خاص فراهم شد-2

.امکان ویرایش در قسمت فعال و غیرفعال امکان پذیر شد- 3

-اصالحفرم4
معرفی حساب 

های تفصیل

- بانک ) در فرم معرفی حساب تفصیل برای هر یک از انواع تفاصیل 6 - 5 - 4امکان معرفی تفصیل برای سطح 

در فرم سند حسابداری ، صدور تنخواه ، حواله و برگشت از مصرف ، سود و کارمزد  (...فروشندگان و- کارکنان 

.بانکی فراهم شد

.برطرف شد (الین فروش) اشکال در بروز رسانی مسیر فروشنده تبلت-اصالحفرم5

-اصالحفرم6
معرفی تفصیل 

کارکنان
.امکان مشاهده کدهای تفصیل ایجاد شده با استفاده از خروجی اکسل فراهم شد

.امکان مشاهده تاریخ ثبت، تاریخ تایید سفارش از طریق دکمه اطالعات سفارش فراهم شدثبت سفارش-اصالحفرم7

.اگر مشتری سفارش باز داشته باشد امکان تغییر طبقه مشتری وجود نخواهد داشتمعرفی مشتریان-اصالحفرم8

انتقال بین انبار-اصالحفرم9

:کنترل های زیر در حالت انتقال بین شعب اضافه شد

.کنترل تاریخ رسید و حواله بین شعب انجام می شود- 1

.کنترل همزمانی رسید و حواله در یک تاریخ برای دو شعبه انجام می شود- 2

(لیست حواله به همراه تاریخ و شعب مبدا و مقصد نمایش می دهد).کنترل قیمت تمام شده- 3

.اشکال در نمایش اطالعات حواله انتقالی شعب برطرف شد- 4

-اصالحفرم10
مجوز برگشت از 

فروش

اگر برای مشتری مجوز برگشتی ثبت شده باشد و کاربر مجددا بخواهد مجوز برای همان مشتری و در همان روز 

.ثبت کند، سیستم به کاربر هشدار دهد اما مانع ثبت مجوز نخواهد شد

معرفی محصول-اصالحفرم11
نسبت دوم به اول یک کاال بعد از ثبت رسید انبار برای آن وجود /واحد دوم/امکان ویرایش واحد شمارش

.نخواهد داشت

-اصالحفرم12
قطعی کردن 

اسناد

قطعی کردن اسناد شعب فروش که از دفتر مرکزی انجام می شد، از این پس هر شعبه به صورت مجزا می تواند 

.اسناد خود را قطعی نماید

.در قسمت گزارش لیست چک ها، مشکلی که در نمایش اشتباه تعداد چک باقیمانده وجود داشت برطرف گردیدصدور چک-اصالحفرم13

3162اصالحگزارش14
لیست مسیر 

مشتریان

.به فرم فیلتر گزارش اضافه گردید "کد مشتری"پارامتر - 1

.به گزارش اضافه شد (حقیق یا حقوقی)ستون نوع مشتری - 2

.ستون کد مرکز فروش به ستون های گزارش اضافه شد- 3

3303اصالحگزارش15
مشاهده کاال در 

سفارشات
.مشکل کندی گزارش برطرف شد

-اصالحگزارش16

قیمت تمام شده 

کاالی فروش 

رفته

.ستون تخفیفات به ستون های تخفیف، حجمی، نقدی و مدیریت تفکیک شدند

3219اصالحگزارش17
کاردکس ریالی و 

مقداری کاال
.به فیلتر گزارش اضافه گردید "گروه کاال"پارامتر 

.فیلتر گزارش برطرف شد "مارکت مشتری"در پارامتر  (جستجو) F3مشکل کار نکردن دکمه خالصه فروش3226اصالحگزارش18

1101اصالحگزارش19
مشتریان از 

دست رفته
.فیلتر گزارش برطرف شد "فعالیت"در پارامتر  (جستجو) F3مشکل کار نکردن دکمه 

3284اصالحگزارش20
فاکتور رسمی 

فرمت دوم
.مشکل گزارش در نمایش شماره فاکتور انتخابی برطرف شد

3326اصالحگزارش21

اقالم فاکتور و 

-مجوز برگشتی

برنامه ریزی

 اما با ستون های تخفیفات تفکیک شده در شاخه 3272گزارش جدید با محتوای مشابه گزارش اقالم فاکتور 

.پارامتر منطقه به فیلتر گزارش اضافه شد. برنامه ریزی درختواره اضافه شد

1396بهمن ماه  - 3.1.1تغییرات نسخه نرم افزار دریا سیستم، نسخه 
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شرح تغییراتگزارش/ نام فرم 

1396بهمن ماه  - 3.1.1تغییرات نسخه نرم افزار دریا سیستم، نسخه 

3317ایجادگزارش22
سفارشات ابطال 

شده
.این گزارش سفارش هایی که ثبت شده اند و بعدا حذف شده اند را نمایش می دهد

3327ایجادگزارش23
درصد برگشت از 

توزیع

گزارش جدید بر اساس تاریخ توزیع برای مشاهده اطالعات برگشتی هر تحویل دهنده، فروشنده و سرپرست به 

.تفکیک شماره سفارش ایجاد شد

-ایجادگزارش24
درختواره 

گزارشات

در درختواره گزارشات، شاخه ای با نام گزارشات برنامه ریزی اضافه گردید تا در صورت تغییر گزارشات مهم 

.مربوط به این واحد، نسخه ای از قالب گزارشات قبلی در این بخش وجود داشته باشد

3323ایجادگزارش25
گزارش فروش 

به تفکیک ماه

:گزارش با فرمت زیر ایجاد شد

گروه کاال. 8مشتری . 7فروشنده . 6کاال . 5. تامین کننده. 4محله . 3مسیر . 2منطقه . 1: فیلتر های گزارس

.گزارش سود و زیان دوره مالی در سیستم ایجاد شدسود و زیانایجادگزارش26
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