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 تاریخچه شرکت -1

 15از  شیو باسابقه ب شـــرویبه عنوان یك مجموعه پدانش بنیان پرسین ویژه امین شرکت 

ــوا  داح دا  و  ــاح ور ــه  تی دا  یرگیو پخش مو عی وز یا زااهانرم دیس خود اا دا عرص

مغز  یهارســـاختیز جادیمستمر مو ق به ا یگذااهیبا سرماو  یا زاارمن یهاشرکت نیبر ر

آن  جهیکه نت ،شــده اســــــــت یا رد و با ندهمنحصــربه یا زااو ســخت یا زاانرم ،یا زاا

 یهابرندها و شــرکتبر رین از  یادیبه  دداد ز تیفیمؤثر و باک اایا تخاا ااائه خدمات بســ

 و پخش کشوا بوده است. عی وز

هموااه دا  الش هســتند  ریشــرکت با سر ووه قراا دادن اصوح ز نیو کااکنان ا مدیریت

 ،یمؤثر اا طراو یامزمان اقد نی رکو اه دا انیاز مشــتر كیخاص هر  طی ا متناســب با شــرا

 :ندیاجرا و کنترح نما
 تیو خالق ینوآوا 

 تیفیمستمر ک یوفظ و اا قا 

 یو انتظااات مشتر ازهاین قیو عم قیداک دق 

 ی موجودو  نّاوا یعلم یهاشر تیپ نیبا آخری کلیه مشتریان ازهاین قی طب 

 

 ااغ  وســـط  1381هســـته مرکزی شـــرکت   دانش بنیان پرســـین ویژه امین  دا ســـاح 

های کشوا عزیزمان و همچنین بر رین کاا رآینان دا صندت  وزیع ا تحصیالن خبره دانشگاه

و پخش با هدف  دا یت و مشــااکت دا عرصــه انفواما یك کشــوا جحت طراوی و  و ید نرم 

ا زااهای مناســب این صــندت و با اســتفاده از  جربه میدانی مدیران ااشــد مجموعه شــ   

 15به ثبت اسید. اکنون با سپری شدن بیش از  1391کت دا ساح گر ته و با  وسده شر

جاد اازش ا زوده برای  که ســـحمی دا ای کت، مفتخریم  یت این شـــر دا  فاز   ــــاح از آ س

 کاا رمایان، مشتریان و صندت  ناوای اطالعات داشته ایم. 

ـــد این  ـــرکتمدیران ااش ـــمت  و  و یداخل ینرم ا زااها دیبا هدف  و ، ش  دیورکت به س

اطالعات، با  یو اا قاء ســطف  ناوا ی ناوا طهیدا و دی و   یســاز یحصــو ت  ناواانه، بومم

دا   شرویپ  یاز شرکت ها  ی یاز کااشناسان  متخصص و کاا آزموده  به عنوان   یریبحره گ

مفتخر به کســـب  ،یبوم ینرم ا زااها دیو   و   یهوش  جاا  یاســـتفاده  از   ناوا   نهیزم

این  اســت. دهیگرد یجمحوا اســتیا ی ناوا و یاز مداونت علم ان،یانش بنعنوان شــرکت د

های شـــرکت همانند هر کســـب و کاا مشـــابه،  دا طوح زمان  دا یت خود با  راز و نشـــیب

های کالن و های متددد، با بحره جســـتن از اســـترا ژیمتدددی اوبرو بوده و با وجود ایســـك

های  دا یت های مر بط پایداا و مســتدام نموده و اوندی عملیا ی، مو قیت خود اا دا زمینه

 دا طی سا یان متمادی وفظ کرده است. او به اشد اا 
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شر ت دا وهله اوح مرهون ا ش یال ی یجاد و اا قاء ظر یتاین اوند پی ساختاای و   و های 

برای داک  ا کناا همدداند که این دو محم دا گام بدد مدیریت ایســــك هوشـــمندانه می

یان  حایاســـترا ژی ته و موجب مشـــتر و ب اا ا  ئه ااه  جامع ااا ناا گردیده های  و دا ک

پاســخگویی به نیاز های مشــتری با دیدگاهی جامع و  راگیر  راهم آواندت  پتانســی  کاای و 

ها های پیچیده پروژه خصصی و فیر  خصصی  زم دا مجموعه برای برآواد سازی نیازمندی

 و مشتریان و سرویس گیرندگان خدمات شده است. 
 :پیشر ت ریمسطوح شده دا ا تخااات کسب 

  نیدا ســوم 1390ا زاا بر ر صــندت پخش کشــوا دا ســاح عنوان نرمبهنرم ا زااهای این شــرکت انتخاب 

 کنفرانس  روش کشوا

 شوا داعنوان نرمشرکت به نیا یانتخاب نرم ا زااها صندت پخش ک  نیدا چحاام 1392ساح  ا زاا بر ر 

 کنفرانس  روش کشوا

 دا  یمشــتر یمندتیاضــا نهیمنتخب دا زم یا زاانرم عنوان شــرکتشــرکت به نیا یانتخاب نرم ا زااها

 1390دا ساح  یمداا یمشتر یمل شیهما

  ( کسب مجوزISO 9001 از شرکت  تیفیکنترح ک تیریمد )TUV International  1391دا ساح 

 ــداد شــــرکــت  حــت پوشــــش نرم نیشــــتریب  و پخش کشــــوا  عی وز یا زااهــانرم نیدا ب یا زاا د

و پخش دا  عیمرکز  وز 600بر و پخش دا با غ  عیجامع  وز ستمیس یدهمشاواه و سازمان ،یانداز)نصب، ااه

 سراسر کشوا(.

  یتیریداشــبواد مد“ا زاا و نرم”   بلت ی روش بر او یســرپرســت“ا زاا نرم دکنندهیشــرکت  و  نیاو  “ 

 "نیا زاا موزعنرم"و ”  بلت یبازاا بر او قاتی حق“ا زاا و نرم

  یهوش  جاا یدهنده ااه ااهاشرکت ااائه نیاوBusiness Intelligence)) و پخش عی وز یهادا سازمان 
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 نمایه استراتژی -2

 چشم انداز کسب و کار

با نگاهی به  اایخچه و سوابق شرکت و اوند او به اشد 

چااچوب ووزه کاای و مو قیتآن دا  های کســــب های 

 جــااب و مــدیریــت گیری از شـــــده و همچنین بــا بحره

های  وسده مدون و استفاده از کااامد طرح هوشمندانه،

ــاد  یم هــای اوز،هــا و   نو وژی رین ابزاا هــا و ایج

های نو ،  ومایت همه جانبه از طرح R&D راهای متنوع

ب  اجرا دا عرصــــه و بومی ســــازی طرح قا های مختلف 

شرکت دانش بنیان پرسین ویژه امین   ناوای اطالعات، 

امید دااد که دا آینده نه چندان دوا دا صـــدا بر رین 

های  خصـــوصـــی و فیر وابســـته دا عرصــــه شـــرکت

 انفواما یك کشوا قرااگیرد.

 

 ماموریت

ــرای  ـــــو  ب ــحس ــزوده م ــاد اازش ا  ــج ــا ای ــت م ــوای ــام م

مجموعۀکاا رمایان، مشتریان و صندت  ناوای اطالعات کشوا با 

هایی گیری از استرا ژی گیریو با بحره دیین اهداف قاب  اندازه

های های وضــدیت موجود، محرکاســت که بر اســا  محدودیت

کســـب و کاا و دانش و  جربه اندوخته و همچنین بحره گیری از 

 های نوین،   دوین شده است.ایده
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 اهداف کسب و کار

 برخی از اهداف کالن شرکت دا ااستای ماموایت  دیین شده عباات است از:

  ر مواد نیاز سرویس گیرندگان و کاا رمایان با کیفیت مواد نیاز دا موعد مقرا از جمله  اکید بااائه خدمات

 های طراوی شده بر پایۀ سفااش مشتری.عملیا ی شدن سیستم

 نحاآ های مجموعهزیرهای کالن  دا یت و  اکید بر استقالح ما ی و سودآوای هر یك از زمینه. 

  کشوا  ناوای اطالعاتعرصه پیشگامی دا. 
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 استراتژی

شرکت دانش بنیان پرسین ویژه امین برای نی  به سمت اهداف از پیش  دیین شده خود، 

قدات،  رصــــتبا دا نظر گر تن محرک قاف ضـــدف،  کاا، ن حدیدهای کســــب و  ها، ها و  

 های مختلفی اا دا سطف کالن و عملیا ی،   دوین و به کاا گر ته است. استرا ژی

 های عملیا ی که  وسط شرکت  اکنون ب اا گر ته شده اند عباا ند از:استر ژیبرخی از 
 .ایجاد  رای مسئو یت پذیری دا مجموعه 

 جحت ایجاد محیطی ســــازمان یا ته، مر ب و پاکیزه، مبتنی بر اایي  رین       اســـتفاده از نظام آااســـتگی

ــالمت  ــتانداادهای مدیریتی موجود که نقش محمی دا س ــمی کااکنان ایفا نموده و دا نحایت، اس اووی و جس

 اا قاء کااآیی و بحبود عمل رد آنان اا به دنباح خواهد داشت.

 های عملیا ی و اجرایی.ساده سازی و استاندااد گذاای اواح 

 ( ورکت او به جلوی  حقیق و  وسدهR&D و )Market Seek. 

 ا زایش کیفیت و کااائی محصو ت.ها و ها و پروژه مرکز بر اوی نتایي مجموعه  دا یت 

 های عملیا ی بر اوی اهداف مشـــترک بخصـــوص های کاای و ووزههای  یم مرکز و بحره گیری از  وانمندی

 ها و ااائه خدمات، با کیفیت قاب  قبوح به مشتریان.عملیا ی شدن سیستم

 سترا ژی یجاد و اا قاء ظر یتا ساختاای و  ش یال ی برای داک ا عملیا ی و ااهبردی مشتریان و ااائه های 

و ایجاد پتانســی  کاای و  خصــصــی و فیر  خصــصــی  زم دا مجموعه برای  های جامع مبتنی بر آنحاااه و 

 ها، مشتریان و سرویس گیرندگان خدمات شرکت.های پیچیده پروژهبرآواد سازی نیازمندی

 ئی بیشتری انجام می دهد. مرکز بر اموای که هر دپاا مان بحتر و با کیفیت و کااا 

 ها.های متخصص دا  مامی  پروژهبه اشتراک گذاشتن  جربیات و نیرو 

 های  ناوای اطالعات و ورــوا مســتمر دا های  خصــصــی و آگاهی از آخرین دســتاوادشــرکت دا نمایشــگاه

 ها دا عرصه داخلی و جحانی.ها و کنفرانسمجامع، سمیناا

 از طریق جلب  و ا زایش ظر یت های  داح دا این صندتود دا شرکتبه کااگیری  وان و  خصص  نی موج

 و برونسپاای. هم اای آنحا به عنوان شخص ثا ث

  ایجاد  رــــاهای متنوعR&D های جحت  قویت بنیه   ری کااکنان، آشـــنایی هرچه بحتر کااکنان با  ناوای

  ها. و ومایت از اینگونه ایده های نوینمدان،  بادح اطالعات جحت بحره وای بیشتر، پدید آمدن ایده

5S 
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 خدمات قابل ارائه -3

از خصوصیات جوامع  وسده یا ته و دا واح  وسده  حوح و اعماح  غییرات مختلف است که 

بیشـــترین آســـیب و  طمات اا دا ســـطوح اجرایی به دنباح دااد. اندک نیســـتند پروژه های 

ــرف هزینه های  ــوا با اینگونه  غییرات مواجه گردیده و علیرفم ص ــطف کش مختلفی که دا س

 شده اند.  هنگفت با عدم مو قیت اوبرو

هراوز شــاهد پروژه هایی هســتیم که پس از ســپری شــدن اندک زمانی از اجرای آنحا، کلیه 

محصو ت نرم ا زاای پروژه کناا گذاشته شده و هدایت اموا یا بر اسا  شیوه های سنتی 

گذشته دنباح می گردد و یا با  دریف پروژه هایی جدید،  الش مجددی آفاز می شود که این 

به هدا ا تن وقت و ا الف منابع  بســیاای خواهد بود. مجموعه این شــرایط ما اا  امر موجب

بر آن داشت  ا با انتخاب  هدف مدماای محوا، با  مرکز بر ا ع مش الت  وق، ورکتی  راگیر 

ــ و ایی میحن  ــد و ش ــده، اش ــازمان آفاز نماییم و برای  وس دا کلیه مؤ فه های مواد نیاز س

های مؤثر گام  مان  ودود ی صــــد  ن از عزیز به  الش  با ا  ا  تا  ی برداایم. دا این ااســـ

جحت  حقق  کااشــناســان و مشــاواان متخصــص و متدحد با  وان علمی و  حقیقا ی بســیاا با 

 اهداف سازمانحا بر پایه  ناوای اطالعات خدمات مشرووه زیر اا ااائه نماییم:

 
 اطالعا ی  –مدماای سازمانی   -1

 ی سیستم های جامع طراوی وپیاده ساز  -2

 اائه برنامه های کاابردی عمومی، خاص منظواها  -3
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 اطالعاتی:  -معماری سازمانی 

ها به عل  مختلف اجتماعی،  رهنگی، سـیاسـی، اقتصـادی و ها و سـازمانموسـسـات، شـرکت

مدیریتیدا سـه بدد سـاختاا، موموایت و   نو وژی با  غییرا ی مواجه می شـوند و اگر با این 

 غییرات منابع مناســـب برای اجرای  رآیندها، برنامه ها و ســـیاســـتحای مبتنی بر محندســـی 

 برداا و سخت خواهد بود.  اطالعات  خصیص نیابد  غییرات، فیر اصو ی، هزینه

ا اطالعا ی به عنوان  نح –امروزه و دا زمره  ن آوای های نوین اطالعات، از مدماای ســازمانی 

ااه کاای که موجب ا زایش  وان مواجحه با  غییرات گردیده نام برده می شـــود. به بیان 

 ی به وساب می آید.دیگر، مدماای ابزاا و ساز و کاای جحت  غییر و  حوح سازمانی و اطالعا 

گروه مدماای شـــرکت دانش بنیان پرســـین ویژه امین ا تخاا دااد با دا اختیاا داشـــتن 

مدمااان مجرب اطالعا ی و ســــازمانی کلیه مراو   حلی ،  رکیب و اازیابی مدماای اا دا 

های مختلف بخش دو تی و خصــوصــی به اجرا دا آواد. این ســازمان و هاتموســســات، شــرک

براسی های او یه جحت  جحیز سازمان دا مقاب   غییرات ساختاای، موموایتی  شرکت پس از

ضـــمن براســـی شـــرایط و انتخاب چااچوب  ITو   نو وژی ی، با اســـتفاده از مدمااان مجرب 

 مناسب مدماای،  رآیند مدماای سازمانی اا به اجرا دا می آواد. 

های جامع به براســـی انواع مدح همچنین دا صـــوات نیاز به جامدیت نرم ا زاا، با  وجه به

نقاف قوت، ضدف،  رصتحا و  حدیدها، پرداخته و با شناسایی زمینه های قاب  بحبود از طریق 

اوشــحای  رکیبی و هوشــمند نســبت به اجرای برنامه جامع گذاا از وضــع موجود به وضــع 

ناســایی مطلوب اقدام می نماید.  اجرای این طرح ضــمن ایجاد  وصــیف عملیات ســازمان و شــ

نقاف ضـــدف آن، موجب ی پااچگی  رآیندهای عملیا ی شـــده و با  ســـحی  و  ســـریع جریان 

ید،   جد های  یا طراوی ســـیســـتم  عات از طریق اصـــالح ســـیســـتم موجود  باد ه اطال  م

شته و  سبت به  ومین اطالعات مواد نیاز  رآیندهای کاای، گامی موثر و مفید بردا می  وان ن

های نوین نســـبت به اا قاء بحره وای عملیات ســـازمان اقدام یبا به خدمت گر تن   نو وژ

نمود. ســـازمان ها جحت مقابله با  رـــییع منابع ناشـــی از  غییرات  حمیلی  وســـط ســـاختاا، 

ـــب و کاا، نیازمند اجرای مدماای  ـــرایط واکم بر کس ـــتح ام دا برابر  حو ت ش ـــمین اس  ر

سازمان سازمانی با استفاده از چااچوب مناسب مدماای، متنا ساختاا همان  سب با اهداف و 
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می باشند. این شرکت با دید گاه ور ه ای خود، ضمن براسی محیط مشتری و ام ان سنجی 

او یه، اهداف و برنامه های مدماای اا مشخص نموده و دا طی سه مروله،  رآیند مدماای اا  

 به شرح زیر عملیا ی می نماید:

 براسی وضدیت موجود 

 دوین مدح مطلوب  

 ااائه برنامه گذاا 

 

 :براسی وضدیت موجود 

 براسی اهداف، ماموایت ها، ساختاا سازمانی و شرح وظایف 

  براسی برنامه ها 

  براسی نقاف قوت و ضدف 

 براسی  رصت ها،  حدیدها و ااه ااها 

 براسی  رم های داگردش 

 براسی  رآیندهای کاای 

   براسی شاخص های کلیدی اازیابی 

  مو قیتبراسی  اکتواهای 

 )براسی نرم ا زااهای موجود ) سخت ا زاا، شب ه و  نو وژی موجود 

 براسی گزااشات ااسا ی و دایا تی 

 براسی سر ص  ها و اقالم اطالعا ی 

 

 :دوین مدح مطلوب  

 دیین نحوه گردش کاا مطلوب  

 دیین اطالعات مواد نیاز و شیوه استخراج آن ها  

 دیین سیستم های کاابردی مواد نیاز  

 دیین داده های مواد نیاز و شیوه  امین آن ها  

   دیین   نو وژی های مواد نیاز  

 

 ااائه  رآیند گذاا 

 دیین سیستم های مواد نیاز  

  دوین R.F.P(Request For Proposal) سیستم ها 

 دوین برنامه اجرایی  

 او ویت بندی 
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 دیدگاه شرکت در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع

دیدگاه جامع دا طراوی و پیاده سازی سیستم های اطالعا ی به مفحوم پوشش کلیه نیازهای 

اطالعا ی، عملیا ی و اا باطی، آامان نحایی و فایت آازوهای مدیریت ســــازمان ها دا نی  به 

اهداف ســیســتم های نرم ا زاای می باشــد. اما ن ته وائز اهمیت این اســت که چگونه می 

 ه جامدیت مواد  حاظ قراا گر ته و ابزااهای کنترح آن کدامند. وان  رمین نمود ک

گروه طراوی و پیاده سازی سیستم شرکت دانش بنیان پرسین ویزه امین با براسی اهداف، 

ش الت و  وظایف، موموایت ها، شناخت م سبت به  سازمان، ن ضدیت موجود هر  برنامه ها و و

ــیســتمی مختص آن مجموعه اقدام نموده های منطقی قاب  د اع، و با  دوین مدح نیازهای س

طراوی سیستم های مطلوب اا بر اسا  آخرین   نو وژی و استانداادهای محندسی به اجرا 

کاابر، امنیت  های نوین نرم ا زاای موجبات ااوتی  ماای  داآواد. ضـــمن بحره گیری از مد

ـــم، ــــــت ــــــیس ـــ س ـــم م ـــراه ـــی اا   ـــااآی ـــت و ک ــــــرع ـــردن س ـــا  ب  ی آواد.ب

ع مبتنی بر نیازهای سازمان، با ااائه گزااشات متنوع و بحره گیری از مو وا سیستم های جام

 نیازهای سطف مدیریتی مجموعه نیز خواهد بود.    پاسخ گوی کلیه هوش  جاای،
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ستم های خاص منظواه این  سی سازی  با  وجه به  زوم وجود دیدگاه جامع دا طراوی و پیاده 

ستفاده از مدح های  صتحا و  حدیدها( S.W.O.Tشرکت با ا ضدف،  ر سی نقاف قوت،  ، )برا

براسی  ها نموده، سپس بر پایه   رکیبی و  لفیقی اقدام به براسی وضدیت موجود سازمان

های انجام گر ته دا  از شناخت با استفاده از انواع متدو وژی های اایي و مناسب  ایرادات 

دا نحایت پیشــنحاد خود اا دا  قا ب  هر ســازمان شــناســایی شــده وقاب  بحبود و اشــ ا ت 

طراوی سیستم مطلوب ااائه می نماید. این مراو  ضمن اطمینان بخشیدن از جنبه جامدیت 

ــااکت کاا رما  ــازی اا با مش ــحیف  ر بر  رآیند طراوی و پیاده س ــتم، ام ان نظاات ص ــیس س

  راهم آواده است. 

ــرکت با ــان این ش ــناس ــط کااش ــده  وس ــو ت  و ید ش  وجه به نیازهای خاص هر  کلیه محص

  هایمشــتری و با هدف بومی ســازی و  لفیق متدو وژیحای پیشــر ته ) منطبق با کااشــناســی

 انجام شده( و طی  دا یتحا و مراو  ذی  به اجرا دا می آیند:
 :مراو  شناخت وضدیت موجود 

 براسی اهداف، ماموایت ها، ساختاا سازمانی و وظایف 

 دبراسی نرم ا زاا های موجو 

 براسی اا باطات 

 براسی  رم های دا گردش 

 براسی اوند گردش کاا 

 براسی سر ص  های اطالعا ی مواد نیاز 

 حلی  نیاز ها  

  دوین مدح داده منطقی  

 مراو   دوین وضدیت مطلوب 
 دوین نموداا سلسله مرا بی کااکردهای سیستم (F.H.D) 

 دیین موااد کاابرد (Use Case) 

  کال  ها دیین نحوه اا باف بین 

 دیین مدح داده مواد نیاز  

 دوین سناایو، منو و صفحات نمایه مواد نیاز  

  حیه Data Dictionary سیستم 

 مراو  و استانداادهای پیاده سازی 
  استفاده از مدماای نرم ا زاای Web Base, Client Server به صواتMulti Layer  )چند  یه( 

  زبانحای برنامه نویسی.NET, J2EE 

  بحره گیری از بان حای اطالعا یSQL   وORACLE  

 جحت  دیین سطوح دسترسی و اختیااات استفاده از سیستم های مدیریت کاابران 

 استفاده از سیستم های مدیریت پی ره بندی 

  استفاده ازReport Generator 

  استفاده ازOffline Scheduled Replication 
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 خاص چند منظوره جامع:ارائه برنامه های کاربردی عمومی و 

سیستم های جامع  وزیع و پخش مویرگی، سیستمحای ما ی، اداای و پشتیبانی به عنوان نرم 

ا زااهای کاابردی و ســـازوکااهای عمومی و اجرایی،  حقق بخش نیازهای او یه هر ســـازمان 

دا انبوه بوده و با استفاده از آن  می  وان جریان اطالعا ی اا  رسیم نموده و دقت و سرعت 

 پردازشات اا به اامغان آواد.

( طراوی گردیده (Modular)ای )ماژو ادا این ااستا وجود سیستمحایی که به صوات پیمانه

و با دا اختیاا داشتن مستندات طراوی، قابلیت همخوانی با شرایط محیطی سازمان اا دااند 

 بسیاا اازشمند می نمایند.

و پخش  عیجامع  وز یها ستمیسا تخاا دااد با ااائه  شرکت دانش بنیان پرسین ویژه امین

ها و ها، ســـازماننرم ا زااهای مختلف ما ی، اداای و پشـــتیبانی به یاای شـــرکت ی،رگیمو

اطالعا ی  –واودهای مختلف خدما ی و  و یدی شتا ته و دا ایجاد یا اصالح ساختاا سیستمی 

 آن مجموعه گام بردااد.

قاب  ذکر است نرم ا زااهای کاابردی این شرکت با نظر مشاواین و آنا یستحای ور ه ای و 

(، مدمــاای نرم RUPبــا آخرین  نــاوایحــای نوین نرم ا زاای دا بخش طراوی )متــدو وژی 

 VB6و زبان برنامه نویســی  SQLServerو با اســتفاده از بانك اطالعا ی  Multi-tierا زاای 

ــازی NET. و  ــتفاده از ا گوها و ابزااهای  و ید نرم ا زاا،  پیاده س گردیده و با  وجه به اس

ضمن  و ید سریع، سیستم آمادگی  وسده و اعماح  غییرات دا کو اهترین زمان اا دااا می 

به  باشــد. همچنین دا ســیســتمحای  وق ضــمن ااائه مدیریت کاابران، امنیت و دســترســی

( قابلیت Report Generatorsاا گزااش گیری پویا )سیستم کنترح شد ه و با استفاده از ابز

 طراوی و ســــاخت گزااشــــات مختلف، عالوه بر گزااشــــات ثابت محیا می باشــــد و  همچنین 

با  وجه به ابزاا یاد شده دا دستر  قراا  " (MIS)سیستم اطالعات مدیریت  "زیر ساخت 

 می گیرد.
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ســازی ســیســتم های جامع  وزیع و این شــرکت با دیدگاهی جامع اقدام به طراوی و پیاده 

پخش و نرم ا زااهای ما ی، اداای و پشــتیبانی، نموده و عالوه بر پاســخگویی و پوشــش به 

ستم  سی ستم ها اا  (TPS)نیازهای مختلف هر  سی ستگی  ، نیازهای کالن مدیریتی و بحم پیو

  نیز مدنظر قرااداده است.
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   شرکت مشتریان اهم -4

 اا ند از:های مختلف کسب و کاا عبدا ووزهداخلی اهم مشتریان شرکت 

  وزصنایع فذایی چی -1

 (PEPSIصنایع فذایی پپسی ) -2

 صنایع فذایی  رمند -3

 صنایع فذایی دانا -4

 صنایع فذایی   دانه -5

 آواانفذایی نانصنایع  -6

 (Alisصنایع فذایی عا یس ) -7

 (Bijanصنایع فذایی بیژن) -8

 نانصنایع فذایی سه -9

 صنایع فذایی چیچك -10

 فذایی کا برصنایع  -11

 صنایع فذایی کلوچه نوشین  هیجان -12

13- Bernotti Chocolate 

 صنایع فذایی شیرین وطن -14

 صنایع فذایی شیرین نوین -15

 صنایع فذایی پویا پرو ئین -16

 صنایع پخش کرمان ا یع -17

 صنایع فذایی کاسپین -18

 صنایع فذایی کاکامی -19

20- Malifix 

 صنایع فذایی وا ا -21

 شرکت د ند -22

23- Dadfer Bernatti 
24- Ivan 

 پخش عقابشرکت  -25

 گ شرکت سی -26

27- Confy Baby 
28- Ó Baby 

 صنایع پخش آیسان -29

30- Nixan co 
31- Lactone co 
32- Nach Kodex co 
33- Synolex co 
34- Mixland co 
35- CHR HANSEN    

 
 و ...                                            
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 اهم محصوالت تولید شده  -5

 Vision v1منابع سازمان نرم افزار تحت وب  یزیو برنامه ر تیرینرم افزار جامع مد -1-5

بســـته کســـب و کاا اســـت که جنبه  كینرم ا زاا دا اصـــ ،  نیا

مختلف سازمان از  یاطالعات دا بخش ها انیو جر یسازمانده

منابع  یزیبرنامه ا ،یگذاا هیســـرما ،یوســـابداا ،یجمله ما 

اا دا بر گر ته و  همانند ستون  انیمشتر تیریو مد یسازمان

که برا كی قرات اطالعات   یبانیپشـــت یســــازمان اســــت 

های رآ مان یداخل یند اســــت.  دهیـگرد یطراو یهر ســــاز

با یزیابرنامه ابزاا موجود و  نی ردیجد دیمنابع ســــازمان اا 

ــ ا تهی  ام   ــتمیس ــت. مبنا تیریاطالعات مد یهاس کااکرد  یدانس

ERP یهابه داده یمشتر یهاخواسته  یو  بد یافهیوظ یساختااها یبه جا یندی ف ر  رآ 

ضا شیادا جحت ا ز یکم شتر تیا ست. برنامه انیم سازمان م یزیاا شدیمنابع   ا  مام  کو

. عالوه بر دیمر بط نما گری دیبا  یندیو با نگرش  رآ  پااچهیسازمان به صوات  یندهای رآ

بزاگ  یهاشـــرکت  ید  نیبه هم دهد،ینشــــان م زی ر اا نبر یهانهیگز ERP ،ی پااچگی

دااند که دا نســـخه  ییهامثاح عیو پخش و  وز دی و مراو  همچون  یاز  مام یا زاانرم
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 ینرم ا زاا دیجد یهاستمیس نیا قیاز طر یو  ناوا دهندیها ااائه مخود به سازمان یها

 نی ربه عنوان محم  وانیاا م ریموااد ز یکل یدســـته بند كی. دا شـــودیوااد ســـازمان م

منابع ســازمان  یزیابرنامه یهاســتمیو ســ تیریمد یاطالعا  یهاســتمیســ نیموااد  فاوت ب

 برشمرد.

شرکت دانش بن ERPشده  دیا زاا  و  نرم سط  س انی و جامع،  یااه اا نیام ¬ژهیو نیپر

کند،  یمختلف کمك م عیدا صـــنا رانیاســـت که به صـــاوبان و مد یو کاابرد بایو ز  پااچهی

. نرم رندیموجود دا سازمانشان بگ یها تیو داست، منطبق با واقد قیدق ماتی صم شهیهم

کسب و کاا، دا ووزه  یدیکل یندهایاز  را یبانیشرکت  با پشت نیشده  ئسط ا دیا زاا  و 

 تیریمد ،یاا باف با مشـــتر تیریمد د،ی و  یزیو برنامه ا تیریمد ن،ی وم رهیزنج تیریمد

سان س یو وسابداا یما  تیریمد ،یمنابع ان شما اا  تیریمد ،یاداا ونیو ا وما کسب و کاا 

 .دینما یم مهیاز هر جنبه آسان و ب
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  20نرم افزار جامع توزیع و پخش مویرگی ویژن  -5-2

و پخش  عیشــرکت که دا صــندت  وز نیااشــد ا رانیمد ازینرم ا زاا براســا  ن نیا دی و 

ساح  تی دا  و  دیشروع گرد 1386داشتند دا 

ها دا ووزه  یدانیو م ی ن یبر اســــا   جربه 

آن منطبق با مدح  دیو  و  یو پخش طراو عی وز

Onion design  نرم ا زاا  نیاجرا شده است. ا

 تیسا دا ینمونه ساز اتبه صو  1388دا ساح 

 . دیآن برطرف گرد راداتیا و (  نصب عی) شرکت پخش کرمان ا  یمشتر

ســـاح  نیو دا هم یبه بازاا هدف مدر این محصـــوح  1389دا ســـاح  راداتیاز ا ع ا پس

نرم ا زاا دا  نی. ادیگرد كیانفواما  یعا  یشـــواا رخانهیاز دب ی نیه دییمو ق به اخذ  ا

تدا مده ااه 1390ســــاح  یاب با ن یبه صـــوات ع هدف و منطبق  ندیبازاا   ژهیو یحایازم

 ییاونما محصـــوح  نیا ییواژن نحا 1395.  ذا دا ســـاح دیگرد یبه اوز اســـان انیکاا رما

ــام  ماژوح VISION20  یرگیو پخش مو عی. نرم ا زاا جامع  وزدیگرد و نرم  یاصــل یهاش

 باشد. یم  یذ یلی  م یا زااها

  عباا ند از:VISION20 نرم ا زااهای اصلی سامانه جامع  وزیع و پخش مویرگی 

 

 

 خرید و  روش نرم ا زاا 

 نرم ا زاا  وزیع و پخش 

 نرم ا زاا خزانه داای 

 نرم ا زاا انباا داای 

 نرم ا زاا وسابداای و ما ی 
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 از:عباا ند VISION20 و همچنین نرم ا زااهای   میلی سامانه جامع  وزیع و پخش مویرگی 

 

 نرم ا زاا ستاد و  جمیع اطالعات شدبه و مرکز 

  مدیریتینرم ا زاا داشبواد 

 ( نرم ا زاا مدیریت اا باف با مشتریانCRM) 

 ( ااه ااهای هوش  جاایBI) 

 گیری آنالین براوی  بلتنرم ا زاا سفااش 

  آنالین براوی  بلت موزعیننرم ا زاا 

 نرم ا زاا سرپرستی  روش بر اوی  بلت 

 ( نرم ا زاا بازااپردازی بر اوی  بلتMerchandising) 

 نرم ا زاا سیستم اطالعات ( جغرا یاییGIS) 

 (   نرم ا زاا ادیابی آنالین پرسنGPS Tracking) 

 نرم ا زاا ادیابی ماشین( های  وزیعAVL) 

 نرم ا زاا وقوق و دستمزد 

 گیری وب سایتنرم ا زاا سفااش 

 نرم ا زاا گزااش گیری وب سایت 

  نرم ا زاا مدیریت دااایی ثابت 

 نرم ا زاا  خصصی محاسبه پواسانت 
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  VISION20 یرگیموو پخش  عیسامانه جامع توز یاصل یافزارهانرم  1-2-5

 و پخش  عیجامع  وزبرخی از ویژگی ها، ام انات و قابلیتحای محم نرم ا زااهای اصلی سامانه 

 به  ف یك هر نرم ا زاا عباا ند از: VISION20 یرگیمو

 سیستم خرید و فروش

 عباا ند از:  و  روش دیخر ستمیس یها یژگیام انات و وگزیده ای از 

 مختلف یکا ها یبرا دیخر فیو داصد  خف دیثبت خر ام ان 

 دی روش دا هنگام ثبت خر یگذاا متیق یها استیس ریی غ ام ان 

 ـه  ام امــ ان ـ ـا ب ـا ــنیاختصــاص کا هـ ـزااش گ یکننــده هـ ـریمختلــف و گـ ـر  ــروش و ــدیخر یـ ـ  ب

 مختلــف یکننــده هــا ــنیاســا   ام

 گروه کا  كی روش متفاوت به  ف  یریمختلف و گزااش گ یکا ها یگروه بند ام ان 

 متینحوه اعماح ق نییو  د یگذاا متیق یها استیانواع س فی در ام ان 

 قــراا دادن و یمشــتر یســاز ر دــاحیو  دــاح و ف یثبــت مشــخصات کامــ  و پرونــده مشــتر امــ ان 

 اهیســ ســتیدا  

 یمشــتر یبــرا مــتیگــروه پخــش و کال  ق ر،یبــر اســا  صنــف، شــحر، مســ یدســته بنــد امــ ان 

 هــا

 یبــرا یبرگشــت  چــك هــا،  دــداد مطا بــات، اوز مطا بــات، چــك ،یا ــیســقف اعتبــاا ا ــنیی د امــ ان 

  روشــنده ،یمشــتر

 یقی شو یهدف و پواسانت ها تیداصد مو ق یریو گزااش گ  ی حل ام ان 

 رموح ها ریبا  ر از سا تی روش با او و ی رموح ها فی در ام ان  

 رموح ها ریبا  ر از سا تی روش با او و ی رمو حا هی ح ام ان  

 یمخصوص ادااه بازاگان یها  ی ا هی ح ام ان 

 روشــنده   ــروشگــزااش  ــ یمختلــف از قب یهــا یــریو گــزااش گ انیمشــتر یربندیمســ امــ ان 

 ر،یمســ یگــزااش  ــروش کلــ ر،یمســ ــكیگــزااش اوزانــه  روشــنده ، بــه  ف  ر،یمســ ــكیبــه  ف 

  روشــندگان ریگــزااش پوشــش مســ

 سیستم توزیع و پخش

 عباا ند از:  و پخش عی وز سیستم  یها یژگیام انات و وگزیده ای از 

 ـ ان ـ ـفی در ام ـزااش گ ـ ـ ـش و گ ـوا پخـ ـ ـده، مام ـ ـریاانن ـرد  وز یـ ـا  عمل ـ ـر اسـ ـ ـعیب ـ و  ـ ـ   یوصو 

 بــه صــوات جداگانــه ــكیره

 ـازبـ ی اکتواهــا ســتیانتخــاب از   ــایو  یبــه صــوات دســت یخروجــ ــشیو پ یخروجــ ــهی ح امــ ان 

 ان روشــندگبــاز  ی اکتواهــا ــایپخــش و  ریبــر اســا  شــحر، منطقــه، مســ یخروجــ ــهی ح امــ ان 

 ش ــرو یآگحــخــروج کا  و  یپخــش و مجــوز بــه صــوات ســرجمع بــرا ســتیو چــاپ   ــهی ح امــ ان 

 متنوع جحت محاسبه پواسانت ماموا پخش و ااننده یگزااش ها هی ح ام ان 

 و کنترح وزن و وجم آن ها عی وز یها نیماش فی در ام ان 

 نوبت پخش نییپخش و  د یربندیمس فی در ام ان  
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 نرم افزار خزانه داری

 ی عباا ند از:خزانه داا ستمیس یها یژگیاز ام انات و و یا دهیگز

 هــا  چــك چــاپدســته چــك پر ــراژ چــك،  ــفی در ــرینظ یپرداختــ یچــك هــا ــاتیانجــام عمل امــ ان

 چــك هــا یــریمختلــف و اا  گ یبانــك هــا یبــر اســا   ــرم هــا

 ـ ان ـ ـواع عمل ام ـ ـاح ان ـ ـاتیاعم ـر او ـ ـ ـا یب ـ ـك ه ـ ـیدا یچ ـ ـذاا یا ت ـ ـم از واگ ـ ـت ،یاع ـزد  یبرگشـ ـ  ن

  ــتایقبــض دا صــدوا انــواع صنــدوق داا و  نخــواه داا و ــفیامــ ان  در ،یو انتقا ــ یصنــدوق، وصو ــ

 و پرداخــت و مشــاهده گــردش وســاب آن

 اآن هــ پرداخــت یــریگیو ثبــت  دــداد و مبلــغ اقســاف آنحــا و پ یبان ــ التیثبــت  ســح امــ ان 

 ینتقا ــو ا کــردنباطــ   ،یاعــم از وصو ــ یپرداختــ یچــك هــا یبــر او ــاتیاعمــاح انــواع عمل امــ ان 

 یا تنیو دا یآن با اسناد پرداختن كیبانك و از باف ا وما  فی در ام ان 

 یووا جات و کاامزد بان  رینظ یو خدمات بان  اتیانجام عمل ام ان  

 كیبه صوات کامال ا وما  یصدوا اسناد خزانه داا ام ان 

 یبان  یها  یاز  ا یبان  كیا وما  یریگ رتیمغا ام ان 

 نرم افزار انبار داری

 داای عباا ند از: انباا ستمیس یها یژگیاز ام انات و و یا دهیگز

 اادااانبــ  وســط انبــاا یهــا یهــا و خروجــ یواود ی مامــ ی دــداد ــدییثبــت و کنتــرح و  ا امــ ان 

 ت و اضا ــا ــكیا وما ی ــریگ ــرتیمتفــاوت و مغا یو شــمااش هــا یانبااگردانــ ــاتیثبــت عمل امــ ان

 ســواات انبــااک

 نــه نمو و ایهدا ،یخــاص انبــاا مــن جملــه مصــااف داخلــ یهــا یو خروجــ یثبــت انــواع واود امــ ان

 جنس

 گزااشات مخصوص آن ها هیانبااها و  ح نیثبت انتقا ت ب ام ان 

 وسط انباا یااسا  یمحمو ه ها دیی ا ام ان  

 ـ ان ـت و پ امـ ـریگیثبـ ـاتیضا یـ ـزااش گ دـ ـ ان گـ ـاا، امـ ـ ـریانب ـاتیاز عمل یـ ـروجواود و  ـ  یدواه ا خـ

 ــزیبــه ا ــای یانبــاا بــه صــوات کلــ

 داا یخروج یاز  اکتواها ایو  یاز انباا به صوات کل یریگزااش گ ام ان 

 ك  ك انبااها ایکا ها و  یاز کاادکس کل یریگزااش گ ام ان  

 ااساح شده و ااساح نشده یها یخروج یریگزااش گ ام ان 

 یمخصوص انبااگردان یو چاپ  گ ها هی ح ام ان 
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 نرم افزار حسابداری و مالی

 ی عباا ند از: و ما  یوسابداا ستمیس یها یژگیاز ام انات و و یا دهیگز

 کا  زیبه ا ای یو  روش به دو صوات کل دیخر ستمیس یانتخاب نحوه سند زن ام ان 

 که دو سطف آخر آن به صوات شناوا و یسطف ما  5  فی در ام ان  unique باشد 

 مختلف یها ستمیاز س كیاسناد به صوات کامال ا وما  صدوا 

 یما  ستمیمختلف با س یها ستمیس نیاا باطات ب فی در ام ان 

 شده و دائم یو موقت، براس ادداشتیاسناد به صوات  تیوضد ریی غ ام ان 

 یساح ما  كیو بستن ا وما  یو انتقاح ساح ما  جادیا ام ان 

 با وفظ سوابق آن خیاسناد و بر اسا   اا یشمااه گذاا ام ان 

 اسناد جحت کنترح و ااائه د ا ر یینحا دیی ا ام ان 

 یلیمروا وسابحا به دو صوات ساده و  حل ام ان 

 یو نوشتن د ا ر ما  یگزااشات  صل هیجحت  ح اخذ انواع گزااش ام ان 

 دواه خاص كیدا  یگزااش  رازنامه ا هی ح ام ان 

 یبه صوات انتخاب ای كیبه صوات ا وما  یما  انیمحاسبه سود و ز ام ان 

 یبرگشــتوصــوح شــده،  یچــك هــا ــ یاز قب یا تــیدا یمتنــوع از چــك هــا یــریگــزااش گ امــ ان 

ز هرکــدام ا ــكی ف بــه  ــای یشــده، وصــوح نشــده بــه صــوات کلــ دیسراســ یوصــوح شــده، چــك هــا

 ســن چــك ــنیانگیم ــشیبانــك هــا و نما

 دیسراســشــده،  دیوصــوح شــده، سراســ ــ یاز قب یپرداختــ یاز چــك هــا یــریگــزااش گ امــ ان 

ــده صــادا کنن وکننــده  ا ــتیچــك ، دا ــخی اا ــكینشــده، باطــ  شــده، صــادا شــده و نشــده بــه  ف 

 از هــر کــدام از بانــك هــا ــكیبــه  ف  ــایو  یبــه صــوات کلــ

 چك ها تیوضد نیو مشاهده آخر یو پرداخت یا تیدا یسوابق چك ها یبراس ام ان 

 ینــزماـت و جــو دا اســناد براســا  عنــوان، مبلــغ، شــمااه قبــض، نــوع ســند دا بــازه جسـ امــ ان 

 وســاب و  مــام وســاب هــا ــكیخــاص و دا

 تــرد ــاتیســاده، عمل ــنید تــر مد ،یلــی فص ــكیبــه  ف   ــنید تــر مد ی ــراز ســنج ــهی ح امــ ان  

 ک  و گــروه

 خاص یو ک  ها نیمد كیبه  ف  ایو  یبه صوات کل یلی فر كیاخذ مانده و گردش  ام ان  

 4 وساب ها به صواتی آ  یریگ رتیمغا یبرا رهیو ف یبانك و مشتر  ی مام وساب ها از قب یبراس ام ان 

   یستون 8 –ی ستون 6 –ی ستون

 ــروش،یخطــ  ،یا ــیا  ،ی دــداد  یانــواع   رمــوح  هــا  ــفی در  امــ ان  ( Sale promotions )  ــه ب 

j  ــایو  یو...( بــه صــوات پلــه ا هینســچــك،  ،ی)نقدیکننــده، کا ، گــروه، پرداخــت مشــتر ــنی ام ــكی 

 یخطــ

 ااائه نمونه  روش ام ان(Sample ) كیبه صوات ا وما  یهر مشتر یباا برا كی نحا 
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 VISION20 یرگیو پخش مو عیسامانه جامع توزتکمیلی  ینرم افزارها 2-2-5

و  عیجامع  وزبرخی از ویژگی ها، ام انات و قابلیتحای محم نرم ا زااهای   میلی ســــامانه 

 به  ف یك هر نرم ا زاا عباا ند از: VISION20 یرگیپخش مو

 کزنرم افزار ستاد و تجمیع اطالعات شعبه و مر

 (BI) یهوش تجار هیبر پا یتیرینرم افزار داشبورد مد

 ااشد هر سازمان می باشد. رانیمدکلیه  یهوشمند و کااآمد برا یابزاااین نرم ا زاا، 

 نرم ا زاا عباا ند از: نیا یایو مزا هاتیاز قابل یا دهیگز
 یتیریکالن مد یها یگذاا استینگاه جحت س كیسازمان دا  تیوضد یبراس 

 و ... عی، وز ی روش، ما  یدا بخش ها یهدف گذاا  ام ان 

 فی در ام ان KPI و... عی وز ،ی روش، ما  یلی حل یها يیگ یبرا 

 تیریمد قیبه هدف با ااائه گزااشات دق یدسترس زانیم یبراس( یMIS) 

 نرخ اشد اوزانه ا تیدا ام ان 

 صندت پخش یها و پااامترها اایبر اسا  مد انیمحاسبه سود و ز ام ان  

  یو  بد ییناساششدن به بحران و   یمش الت قب  از  بد صینگاه و  شخ كیمشاهده سالمت بنگاه دا  

 به مثبت یمنف یها اوند

 شیپو اه مدت از کبه اهداف بلندمدت و  دنیاس یعمل رد شرکت برا شر تیپ سهیو مقا یبراس تیقابل 

 یرونیو ب کالن نابسامان یاقتصاد طیو چه دا شرا یما  ،یمختلف )چه از نظر زمان طیشده شرکت دا شرا نیی د

 گذاا بر شرکت( ری اث

 و به اوز  عیســر به موقع، مناســب، ق،یبه اطالعات دق یدســترســ یبرا ازیمواد ن نهیدادن زمان و هز کاهش

  ماتی صم و بحبود رانیمناسب و داست مد یریگ می صم یشرکت برا ازین مواد

  مامی یریسازی  صو انیها، نما تیاهداف و  دا  نی راز ب جادیعمل رد دا ا دییکل شاخص  یو  حل نظاات  

 ســازی داســت و میها برای  صــمتیاهداف و  دا  نیمشــترک ب یشنما طیمح كی جادیهای ســازمان و اتی دا 

  کااآمد
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 (CRMنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان )

کاهش هزینه ها و ( ااه اای کااا و مؤثر جحت CRM)نرم ا زاا مدیریت اا باف با مشـــتری

 باشد.می بحبود اا باطات

 این نرم ا زاا عباا ند از:  یایمزاها و قابلیتاز  یا دهیگز
 عی وز جحت کاهش برگشت از یخروج كیموجود دا  ی اکتواها هیخودکاا به کل امكیااساح پ 

 ازیبر وسب ن انیبه مشتر امكیپ ااساح 

 امكیپ قیشرکت به  روشندگان و سرپرستان  روش از طر یها استیس اعالم 

 دیچند اوز قب  از سراس یپرداخت یموعد چك ها اعالم 

 یبرگشت چك و مشخصات کام  آن به مشتر كیا وما  اعالم 

 نحوهو  طیاز شرا عدم اطالع ایکا  و  ا تیاز زمان دا یعدم اطالع مشتر  یاوتماح برگشت کا  به د  کاهش 

 یبرگشت یپرداخت  اکتوا ها

 ر چك   عیسر وصوح  

 یشرکت با مشتر میمستق اا باف 
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 گیری آنالین برروی تبلتنرم افزار سفارش

 این نرم ا زاا عباا ند از:  یایمزاها و قابلیتاز  یا دهیگز
 با جزئ تیقابل عات  اکتوا  م ،  اتیوااد کردن اطال کا

)مبلغ  روش کا   اتیو مشاهده جزئ ات،یمشاهده همه جزئ

، مبلغ  فی اکتوا ، مجموع اضــا ات و کســواات ، مجموع  خف

 قاب  پرداخت ، مانده  اکتوا و ...(

 شام   یهوشمند با مشاهده پرونده کام  مشتر تیزیو

 مطا بات، ،یگردش آخر مشـــتر 10 ان،یمانده اعتباا مشـــتر

ــت یچك ها ســه  ژهیدا ااه و به و یچك ها ســتی  ،یبرگش

 نیصوات آنال به وسط  روشنده  یآخر مشتر دی اکتوا خر

 محدود نمودن  روشــنده به  روش  نحا دا مح   تیقابل

 ( یمشتر ییایبه نقطه جغرا  تی)وساس یمشتر

 صــــدوا  اکتوا  از انبااک ماموا پخش گرم دا  تیقابل

 یاز مشتر یا تیدا دیچاپ  اکتوا و اس ،یمح  مشتر

 از  روش )ک  مرجوع ، جزء مرجوع ،  یثبت برگشت ام ان

 شمااه  اکتوا(

 د،یسراس خی)شمااه چك ،  اا یا تیدا یثبت چ حا تیقابل 

،  نقد نقد )مبلغ  یها یا تیدا اتیمبلغ چك و ... (، ثبت عمل

 یا تیدا یاضــــا ه  اکتوا ، کســـواات و ...( و ثبت ووا ه ها

 )عنوان بانك ، شمااه ووا ه ، مبلغ ووا ه و ...(

 نیاز  روش به صـــوات آنال یگزااش کل ا تیدا ام ان 

 ی) دداد ک   اکتواها ، جمع ک   اکتواها ،  دداد  اکتواها

داده شـــده  و   ی حو یداده شـــده ، مبا غ  اکتواها  ی حو

  یا تیگزااش وجوه دا ا تی...( و  دا

 شاهده صاو م سفااش  یکا ها، موجود ری  انباا و ام ان 

 کا ا وگ موجود یاز او یریگ

 شیها  به  شـــرکت،  ا زا  ابیمراجدات  بازاا  کاهش  

 یها  و  خطا  نهیبا قوه،  کاهش  هز  انی روش  و  مشـــتر

 سرد و گرم شرکت عی وز نیکاهش  رادها ب ،یانسان

 به    ینگیو   حظه  به   حظه   روش  و  نقد  عیسر  انتقاح

مه  ا  جهیشـــرکت  و  دا  نت  ،یزیآن  ســــاده  کردن  برنا

   روش ینیب شیو پ تیریمد

 



 

26 

 

 تبلت یبررو نیآنال موزعیننرم افزار 

 این نرم ا زاا عباا ند از:  یایمزاها و قابلیتاز  یا دهیگز
 ــید، مبلغ چك و ... (، ثبت عملیات دایا تی های نقد ــراس ــمااه چك،  اایخ س  ام ان ثبت چ حای دایا تی )ش

 واضـا ه  اکتوا، کسـواات و ...( و ثبت ووا ه های دایا تی )عنوان بانك، شـمااه ووا ه، مبلغ ووا ه مبلغ نقد، )

 ...( و  حوی  اسید چاپی به مشتری

 ) ام ان ثبت برگشتی از  روش )ک  مرجوع، جزء مرجوع، برگشتی از  اکتوا های قب 

  ام ان جستجو و نمایش اطالعات خروجی بر اوی نقشه 

  گزااش کلی از  روش ) دداد ک   اکتواها، جمع ک   اکتواها،  دداد  اکتواهای  حوی  ام ان دایا ت

 داده شده، مبا غ  اکتواهای  حوی  داده شده و ...( و دایا ت گزااش کام  وجوه دایا تی

  کاهش خطای انســانی و  رــاد ها دا واود دســتی اطالعات  اکتواها، نحوه دایا تی ها و فیره با قابلیت ثبت

 ه ها دا مح  مشتری داد

  ،انتقاح سریع و  حظه به  حظه اطالعات  روش و نقدینگی به شرکت و دا نتیجه آن ساده کردن برنامه ایزی

 مدیریت، و پیش بینی  روش

 کاهش  رـــادها و  داخ  کاای و اشـــتباهات اپرا واها با  حصـــیلدااان، مامواین پخش و بازاایابان و فیره  

 مبه خصوص دا پخش های گر
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 تبلت یبررو سرپرستی فروشنرم افزار 

 این نرم ا زاا عباا ند از:  یایمزاها و قابلیتاز  یا دهیگز
 شاهده ست ها م ست مربوطه و ام ان  ا یداخوا سرپر سط  شندگان   و صله از  رو ابطاح آن ها  ایو  دییوا

 به وروا دا شرکت ازین بدون

 به نرم ا زاا جامع  یبه دسترس ازی بلت بدون ن ی اکتوا  بر او ای اکتوا و  شیداخواست به پ  ی بد ام ان

 ژنیو

 سفااشات،  روش و عمل رد بازاا ام ان  مجموعه ریز یها ابیهمه بازاا ای ابیهر بازاا یبه ازا ابیگزااش 

 هر سرپرست 

 مجموعه هر سرپرست دا نقشه  ریز یابحایبازاا یواقد ریشده و مس فی در ریمس شینما ام ان 

 انیمشتر تیریدا مد یمشخصات مشتر یمشاهده و اصالح  مام ام ان  

 داخواست ابطاح  ای دیینقشه و  ا یبه  روش با ام ان انجام همزمان اصد  روشندگان او دنیبخش سرعت 

 واصله یها

 به ورواسرپرستان  روش دا مح  شرکت جحت کنترح  روشندگان ازین عدم 

 سازی داست و کااآمد میها برای  صم تیاهداف و  دا  نیمشترک ب شینما طیمح كی 
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 (Merchandisingنرم افزار بازارپردازی بر روی تبلت )

 نرم ا زاا عباا ند از: نیا هایتیاز ام انات و قابل یا دهیگز
 بازاا قاتیمختلف  حق یها نیکمپ فی در 

 و ... یحی وض ،یا نهیچند گز یپرسشنامه شام  انواع پرسش ها فی در 

  شینما Task بلت یانجام شوند بر او دیکه دا هر اوز با ییها  

 دا صد  شینماTask بلت یدا  هر اوز بر او ماندهیانجام شده و باق یها  

 بلت ینقشه بر او یبر او قیبازاا هدف  حق شینما  

 یهر مشتر  یو ... به پرو ا خچاحیکا ، قفسه ها،  دمانیا صاق ع س از نحوه چ تیقابل  

 یبه د تر مرکز نیبازاا و ااساح آنال قاتی حق یبه  رمحا ریا صاق  صو تیقابل 

 یو ااساح به د تر مرکز یکا  از مح  مشتر دمانیچ لمیااساح   تیقابل 

 قاتی حق يینتا قیو دق نیآنال  ی حل 

 ازه دا بازاا ی رصت ها ییشناسا  

 ده طا  تاا مشـــتر م هایبه منظوا ا ع ن انیا   یاز

 شانیا

 دیجد یبازااها کشف 

 با قوه یموجود و اقبا یاقبا شیو پا اصد 

 کنندگان موثر و مدتبر دا بازاا عی وز شناخت 

 به  صـــم یبرا  یو  حل هی جز بحتر  یریگ میکمك 

موثر نمودن  شرکت جحت یابیو مشاواان بازاا رانیمد

 یابینظام بازاا
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 (GIS) ییایاطالعات جغراف ستمینرم افزار س

 ست. دا دستان شماورکتی کااکنان  ریمس نیذاه ببا استفاده از این نرم ا زاا 

 های این نرم ا زاا عباا ند از: گزیده ای از ام انات و قابلیت

 شنده ها بر او کنترح شمند  رو شروع و پا یهو شام  زمان  شه  دا مح   تیزیمدت زمان و ت،یزیو انینق

 هر مو ق تیزی دداد و داصــد و ر،یهر مســ تیزی دداد و داصــد و ر،یدا مســ تیزیزمان و نیانگیم ،یمشــتر

 و ... ریزمان واود و خروج هر مس ر،یمس

 یشده  وسط و مودهیپ ریو مس توایزیو یمشخص شده برا ریمس رتیمغا گزااشات 

 نقشه  ی دداد  اکتوا، مانده وساب و ... بر او د،یکال  خر د،یخر تیوضد یها تمیبر اسا  آ انیمشتر مشاهده 

 سب ن ام ان شات   م جادیبا ا ازیانتخاب مناطق بر و شاهده گزاا ساب دا هر  یلی نس، م  روش و مانده و

 مناطق مختلف سهیو مقا منطقه

 روش ا ته و...( شتریدا کجا ب یخاص انتخاب ینقشه)کا  یخاص بر او ی روش  بر وسب کا   گزااشات  

 نقشه یبر او نیبه صوات آنال توایزیو ریگزااش نحوه عمل رد و پوشش مس ام ان 

 مو ق با گر تن  تیزی دداد و شیو ا زا ریپوشـــش مســـ شیو ا زا ابانیبازاا ی رـــاد و  داخ  کاا کاهش

 نقشه یبر او یواقد ریشده با مس مودهیپ ریمس رتیمغا گزااشات

 مشـــخص شـــده و با کنترح زمان  ریبه قراا گر تن دا مســـ ابی دداد مراجدات  با ملزم کردن بازاا شیا زا

با  و  دیبا وجم خر انیااائه خدمت مناسب و به موقع به مشتر ی روش برا یزیا برنامه و سرعت ورکت  وقف

  روش و گزااشات انیکال  مشتر گزااشاتو اداا با گر تن 

 شهنق ینگاه بر او كیبازاا شرکت دا  تیاز وضد یریو  صو یکل دیدست آوادن د به 
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 (GPS Tracking)پرسنل  نیآنال یابیافزار ردنرم 

 شنده ها بر او کنترح شمند  رو شروع و پا یهو شام  زمان  شه  دا مح   تیزیمدت زمان و ت،یزیو انینق

 هر مو ق تیزی دداد و داصــد و ر،یهر مســ تیزی دداد و داصــد و ر،یدا مســ تیزیزمان و نیانگیم ،یمشــتر

 و ... ریزمان واود و خروج هر مس ر،یمس

 یشده  وسط و مودهیپ ریو مس توایزیو یمشخص شده برا ریمس رتیمغا گزااشات 

 نقشه یبر او نیبه صوات آنال توایزیو ریگزااش نحوه عمل رد و پوشش مس ام ان 

 مو ق با گر تن  تیزی دداد و شیو ا زا ریپوشـــش مســـ شیو ا زا ابانیبازاا ی رـــاد و  داخ  کاا کاهش

 نقشه یبر او یواقد ریشده با مس مودهیپ ریمس رتیمغا گزااشات

 شهنق ینگاه بر او كیبازاا شرکت دا  تیاز وضد یریو  صو یکل دیدست آوادن د به 

 نرم افزار حقوق و دستمزد

 نرم ا زاا عباا ند از: نیا هایتیاز ام انات و قابل یا دهیگز
 زیبه ا ایو  یشدب، کل نه،یمرکزهز هیسند وقوق بر پا كیا وما  صدوا 
 شمااه وساب و ... نه،ینوع استخدام، مرکزهز ،یاطالعات پرسن  اعم از مشخصات  رد شیرایثبت و و ام ان 

 یوسابداا ستمیشده دا س فی در نهیپرسن  با  وجه به مراکز هز نهیمرکز هز نیی د ام ان 

 یوسابداا ستمیشده دا س فی در یلی فص یپرسن  با  وجه به کدها یلیکد  فص رهیمشاهده و ذخ ام ان  

 و  یساعت ،یقرااداد ،ینوع قرااداد پرسن  )اسم ثبت

)... 

 اتیو داصـــد محاســـبه ما  یا یجدوح ما  فی در ام ان 

 جدوح نیوقوق بر اسا  ا

 پااامترها و  نینوع ا نییو  د ایمزا یپااامترها فی در

 نوع محاسبه نیی د نیهمچن

 ها نیی د م  ب یپااامتر ــــا ما  مهیش گام  اتیو  دا هن

 پااامترها فی در

 نوع سند نییو  د  جایانواع وام و کسواات  فی در 

 اتیو ما  مهیمرکز ب نیچند فی در ام ان 

 یپرداخت مهیو وق ب اتینوع سند ما  نیی د ام ان  

 رموح به د خواه کاابر  فی در ام ان  

 پواسانت بیضرا فی در ام ان 

 خا ص وقوق گزااش 

 اتیو ما  مهیب گزااش 

 

 

 زم به ذکر است کلیه نرم ا زااهای   میلی  و ید شده  وسط این شرکت به  نحایی " 

  "باشندقابلیت  نصب و ااه اندازی و استفاده اا دا محیط عملیا ی دااا می
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 نرم افزار جامع توزیع و پخش مویرگی ویستا   -2-5

ــد  ــرکت نیامدیران ااش  به  وجه باVISION20  ا زاا نرم دی و  دا مو ق  جربه از بدد ش

ــتفاده قاب  Vision20 ا زاا نرم که موضــوع نیا  یبرا اس

( R&D)  وسده و قی حق می  نبود، نوپا و خرد یها شرکت

ــازاا پردازی و  بیین  یاو متمرکز اا خود ــابی، ب ــازاای ب

 پخش و عی وز صــندت دااینگونه شــرکتحا  یها یازمندین

 ا زاا نرم نیا ،مربوطه یها یازمندین نیی د از بدد . نمود

 دا یدانیم و ی ن یها  جربه اســـا  بر 1391دا ســـاح 

 ،دی و  ی،طراو  Onion design مدح با منطبقدا شـــرکتحای خرد و نوپا  پخش و عی وز ووزه

 .دیگرد هدف بازاا یااهنیز  1392ااه اندازی شد و دا ساح 

 VISTA نرم افزارهای اصلی سامانه جامع توزیع و پخش مویرگی  -1-2-5

 عباا ند از: 

 نرم ا زاا خرید و  روش 

 نرم ا زاا  وزیع و پخش 

 نرم ا زاا خزانه داای 

 نرم ا زاا انباا داای 

 نرم ا زاا وسابداای و ما ی 

 

 VISTA نرم افزارهای تکمیلی سامانه جامع توزیع و پخش مویرگی  -2-2-5

 عباا ند از:

 بلــت یاور  روشــنده هــا ب ــنیآنال یــرینــرم ا ــزاا ســفااش گ   

 ( نرم ا زاا مدیریت اا باف با مشتریانCRM) 
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 و پخش  عیجامع  وزبرخی از ویژگی ها، ام انات و قابلیتحای محم نرم ا زااهای اصلی سامانه 

 به  ف یك هر نرم ا زاا عباا ند از: VISTA یرگیمو

 فروشسیستم خرید و 

 عباا ند از:  و  روش دیخر ستمیس یها یژگیام انات و وگزیده ای از 

 مختلف یکا ها یبرا دیخر فیو داصد  خف دیثبت خر ام ان 

 دی روش دا هنگام ثبت خر یگذاا متیق یها استیس ریی غ ام ان 

 ـه  ام امــ ان ـ ـا ب ـا ــنیاختصــاص کا هـ ـزااش گ یکننــده هـ ـریمختلــف و گـ ـر  ــروش و ــدیخر یـ ـ  ب

 مختلــف یکننــده هــا ــنیاســا   ام

 گروه کا  كی روش متفاوت به  ف  یریمختلف و گزااش گ یکا ها یگروه بند ام ان 

 متینحوه اعماح ق نییو  د یگذاا متیق یها استیانواع س فی در ام ان 

 قــراا دادن و یمشــتر یســاز ر دــاحیو  دــاح و ف یثبــت مشــخصات کامــ  و پرونــده مشــتر امــ ان 

 اهیســ ســتیدا  

 یمشــتر یبــرا مــتیگــروه پخــش و کال  ق ر،یبــر اســا  صنــف، شــحر، مســ یدســته بنــد امــ ان 

 هــا

 یبــرا یبرگشــت  چــك هــا،  دــداد مطا بــات، اوز مطا بــات، چــك ،یا ــیســقف اعتبــاا ا ــنیی د امــ ان 

  روشــنده ،یمشــتر

 یقی شو یهدف و پواسانت ها تیداصد مو ق یریو گزااش گ  ی حل ام ان 

 رموح ها ریبا  ر از سا تی روش با او و ی رموح ها فی در ام ان  

 رموح ها ریبا  ر از سا تی روش با او و ی رمو حا هی ح ام ان  

 یمخصوص ادااه بازاگان یها  ی ا هی ح ام ان 

 روشــنده   ــروشگــزااش  ــ یمختلــف از قب یهــا یــریو گــزااش گ انیمشــتر یربندیمســ امــ ان 

 ر،یمســ یگــزااش  ــروش کلــ ر،یمســ ــكیگــزااش اوزانــه  روشــنده ، بــه  ف  ر،یمســ ــكیبــه  ف 

  روشــندگان ریگــزااش پوشــش مســ

 سیستم توزیع و پخش

 عباا ند از:  و پخش عی وز سیستم  یها یژگیام انات و وگزیده ای از 

 ـ ان ـ ـفی در ام ـزااش گ ـ ـ ـش و گ ـوا پخـ ـ ـده، مام ـ ـریاانن ـرد  وز یـ ـا  عمل ـ ـر اسـ ـ ـعیب ـ و  ـ ـ   یوصو 

 بــه صــوات جداگانــه ــكیره

 ـازبـ ی اکتواهــا ســتیانتخــاب از   ــایو  یبــه صــوات دســت یخروجــ ــشیو پ یخروجــ ــهی ح امــ ان 

 ان روشــندگبــاز  ی اکتواهــا ــایپخــش و  ریبــر اســا  شــحر، منطقــه، مســ یخروجــ ــهی ح امــ ان 

 ش ــرو یآگحــخــروج کا  و  یپخــش و مجــوز بــه صــوات ســرجمع بــرا ســتیو چــاپ   ــهی ح امــ ان 

 متنوع جحت محاسبه پواسانت ماموا پخش و ااننده یهاگزااش  هی ح ام ان 

 و کنترح وزن و وجم آن ها عی وز یها نیماش فی در ام ان 

 نوبت پخش نییپخش و  د یربندیمس فی در ام ان  
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 نرم افزار خزانه داری

 ی عباا ند از:خزانه داا ستمیس یها یژگیاز ام انات و و یا دهیگز

 هــا  چــك چــاپدســته چــك پر ــراژ چــك،  ــفی در ــرینظ یپرداختــ یچــك هــا ــاتیانجــام عمل امــ ان

 چــك هــا یــریمختلــف و اا  گ یبانــك هــا یبــر اســا   ــرم هــا

 ـ ان ـ ـواع عمل ام ـ ـاح ان ـ ـاتیاعم ـر او ـ ـ ـا یب ـ ـك ه ـ ـیدا یچ ـ ـذاا یا ت ـ ـم از واگ ـ ـت ،یاع ـزد  یبرگشـ ـ  ن

  ــتایقبــض دا صــدوا انــواع صنــدوق داا و  نخــواه داا و ــفیامــ ان  در ،یو انتقا ــ یصنــدوق، وصو ــ

 و پرداخــت و مشــاهده گــردش وســاب آن

 اآن هــ پرداخــت یــریگیو ثبــت  دــداد و مبلــغ اقســاف آنحــا و پ یبان ــ التیثبــت  ســح امــ ان 

 ینتقا ــو ا کــردنباطــ   ،یاعــم از وصو ــ یپرداختــ یچــك هــا یبــر او ــاتیــاح انــواع عملاعم امــ ان 

 یا تنیو دا یآن با اسناد پرداختن كیبانك و از باف ا وما  فی در ام ان 

 یووا جات و کاامزد بان  رینظ یو خدمات بان  اتیانجام عمل ام ان  

 كیبه صوات کامال ا وما  یصدوا اسناد خزانه داا ام ان 

 یبان  یها  یاز  ا یبان  كیا وما  یریگ رتیمغا ام ان 

 نرم افزار انبار داری

 داای عباا ند از: انباا ستمیس یها یژگیاز ام انات و و یا دهیگز

 اادااانبــ  وســط انبــاا یهــا یهــا و خروجــ یواود ی مامــ ی دــداد ــدییثبــت و کنتــرح و  ا امــ ان 

 ت و اضا ــا ــكیا وما ی ــریگ ــرتیمتفــاوت و مغا یو شــمااش هــا یانبااگردانــ ــاتیثبــت عمل امــ ان

 ســواات انبــااک

 نــه نمو و ایهدا ،یخــاص انبــاا مــن جملــه مصــااف داخلــ یهــا یو خروجــ یثبــت انــواع واود امــ ان

 جنس

 گزااشات مخصوص آن ها هیانبااها و  ح نیثبت انتقا ت ب ام ان 

 وسط انباا یااسا  یمحمو ه ها دیی ا ام ان  

 ـ ان ـت و پ امـ ـریگیثبـ ـاتیضا یـ ـزااش گ دـ ـ ان گـ ـاا، امـ ـ ـریانب ـاتیاز عمل یـ ـروجواود و  ـ  یدواه ا خـ

 ــزیبــه ا ــای یانبــاا بــه صــوات کلــ

 داا یخروج یاز  اکتواها ایو  یاز انباا به صوات کل یریگزااش گ ام ان 

 ك  ك انبااها ایکا ها و  یاز کاادکس کل یریگزااش گ ام ان  

 ااساح شده و ااساح نشده یها یخروج یریگزااش گ ام ان 

 یمخصوص انبااگردان یو چاپ  گ ها هی ح ام ان 
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 نرم افزار حسابداری و مالی

 ی عباا ند از: و ما  یوسابداا ستمیس یها یژگیاز ام انات و و یا دهیگز

 کا  زیبه ا ای یو  روش به دو صوات کل دیخر ستمیس یانتخاب نحوه سند زن ام ان 

 که دو سطف آخر آن به صوات شناوا و یسطف ما  5  فی در ام ان  unique باشد 

 مختلف یها ستمیاز س كیاسناد به صوات کامال ا وما  صدوا 

 یما  ستمیمختلف با س یها ستمیس نیاا باطات ب فی در ام ان 

 شده و دائم یو موقت، براس ادداشتیاسناد به صوات  تیوضد ریی غ ام ان 

 یساح ما  كیو بستن ا وما  یو انتقاح ساح ما  جادیا ام ان 

 با وفظ سوابق آن خیاسناد و بر اسا   اا یشمااه گذاا ام ان 

 اسناد جحت کنترح و ااائه د ا ر یینحا دیی ا ام ان 

 یلیمروا وسابحا به دو صوات ساده و  حل ام ان 

 یو نوشتن د ا ر ما  یگزااشات  صل هیاخذ انواع گزااش جحت  ح ام ان 

 دواه خاص كیدا  یگزااش  رازنامه ا هی ح ام ان 

 یبه صوات انتخاب ای كیبه صوات ا وما  یما  انیمحاسبه سود و ز ام ان 

 یبرگشــتوصــوح شــده،  یچــك هــا ــ یاز قب یا تــیدا یمتنــوع از چــك هــا یــریگــزااش گ امــ ان 

ز هرکــدام ا ــكی ف بــه  ــای یشــده، وصــوح نشــده بــه صــوات کلــ دیسراســ یوصــوح شــده، چــك هــا

 ســن چــك ــنیانگیم ــشیبانــك هــا و نما

 دیسراســشــده،  دیوصــوح شــده، سراســ ــ یاز قب یپرداختــ یااز چــك هــ یــریگــزااش گ امــ ان 

ــده صــادا کنن وکننــده  ا ــتیچــك ، دا ــخی اا ــكینشــده، باطــ  شــده، صــادا شــده و نشــده بــه  ف 

 از هــر کــدام از بانــك هــا ــكیبــه  ف  ــایو  یبــه صــوات کلــ

 چك ها تیوضد نیو مشاهده آخر یو پرداخت یا تیدا یسوابق چك ها یبراس ام ان 

 ینــزماجســت و جــو دا اســناد براســا  عنــوان، مبلــغ، شــمااه قبــض، نــوع ســند دا بــازه  امــ ان 

 وســاب و  مــام وســاب هــا ــكیخــاص و دا

 تــرد ــاتیســاده، عمل ــنید تــر مد ،یلــی فص ــكیبــه  ف   ــنید تــر مد ی ــراز ســنج ــهی ح امــ ان  

 ک  و گــروه

 خاص یو ک  ها نیمد كیبه  ف  ایو  یبه صوات کل یلی فر كیاخذ مانده و گردش  ام ان  

 4 وساب ها به صواتی آ  یریگ رتیمغا یبرا رهیو ف یبانك و مشتر  ی مام وساب ها از قب یبراس ام ان 

   یستون 8 –ی ستون 6 –ی ستون

 ــروش،یخطــ  ،یا ــیا  ،ی دــداد  یانــواع   رمــوح  هــا  ــفی در  امــ ان  ( Sale promotions )  ــه ب 

j  ــایو  یو...( بــه صــوات پلــه ا هینســچــك،  ،ی)نقدیکننــده، کا ، گــروه، پرداخــت مشــتر ــنی ام ــكی 

 یخطــ

 ااائه نمونه  روش ام ان(Sample ) كیبه صوات ا وما  یهر مشتر یباا برا كی نحا 
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 جــامع برخی از ویژگی هــا، ام ــانــات و قــابلیتحــای محم نرم ا زااهــای   میلی ســـــامــانــه 

 به  ف یك هر نرم ا زاا عباا ند از:  VISTA یرگیو پخش مو عی وز

  تبلــت یرور فروشــنده هــا ب ــنیآنال یــرینــرم افــزار ســفارش گ

ـفااش گ یها یژگیاز ام انات و و یا دهیگز ـزاا سـ ـرم ا ـ ـ ـرین ـا ــنیآنال یـ ـنده هـ   روشـ

 عباا ند از:   بلــت یاو بــر 
  ــشیا زادا جحــت  ــژنیجامــع و یدا  حظــه بــه نــرم ا زااهــا انیسفااشــات مشــتر ااســاحام ان 

 سفااشــات یســرعت آمــاده ســاز

  یاز مح  مشتر ریف یاز ثبت سفااشات دا م ان یریجلوگام ان 

  ــر، آخ گــردش 10شــام  مانــده اعتبــاا،  یهوشــمند بــا مشــاهده پرونــده کامــ  مشــتر ــتیزیوام ان

، روشــنده   وســط ــنیو ســوابق کامــ  آن  وســط  روشــنده بــه صــوات آنال یمشــتر آخــر ی اکتواهــا

 یریاز ســفااش گ قبــ 

  ش ــرو موثــر  شــنحاداتیشــده  وســط شــرکت و ااائــه پ ــفی در ــزیو جوا قــاتی حق مشــاهدهام ان 

 ــتیزیهنــگام و انیبــه مشــتر

  موجــودکا ا ــوگ  یاز او یــری هــا بــر اوب  بلــت و امــ ان ســفااش گکا ــری صاو مشــاهدهام ان 

 یابیدســت ــزانیم ی وســط  روشــنده و براســ ریگــزااش سفااشــات ثبــت شــده مســ ــهی ح امــ ان 

 انبــاا یموجــود بــه ــنیآنال یسفااشــات بــا دسترســ ــتیریبــه هــدف  ــروش مد

 یتگــهف ــتیزیو  واو  یربندیهــا بــه شــرکت بــا اســتفاده از امــ ان مســ ــابیمراجدــات بازاا کاهــش 

 هــا ــابیبازاا یبــرا

 ـروش و ا زا ــشیا زا ـتر ــشی ـ ـوه و  بد انیمشـ ـ یبا قـ ـتر ـ ـه مشـ ـ ـا ب ـ   انیآن هـ ضمــن  دابا فدـ

 ــابیااهمــراه باز یکا ا ــوگ هــا ،یدســت یبــا وــذف  اکتواهــا یانســان یو خطــا کافــذ  نــهیکاهــش هز

 و... 

 

 (CRMنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان )

ـــزاا نرم ا زاا مد یها یژگیاز ام انات و و یا دهیگز ــــ ـــرم ا ـ ــــ  انیاا باف با مشتر تیرینـ

(CRM ) :عباا ند از 

 از  برگشــت جحــت کاهــش  یخروجــ ــكیموجــود دا  ی اکتواهــا ــهیخــودکاا بــه کل امــكیااســاح پ

 ــازیبروســب ن انیبــه مشــتر امــكیااســاح پ ــعی وز

 امكیپ قیشرکت به  روشندگان و سرپرستان  روش از طر یها استیس اعالم 

 دیچند اوز قب  از سراس یپرداخت یموعد چك ها اعالم 

 یو مشخصات کام  آن به مشتربرگشت چك  كیا وما  اعالم 

 م اطــالع عــد ــایکا  و  ا ــتیاز زمــان دا یعــدم اطــالع مشــتر ــ یاوتمــاح برگشــت کا  بــه د  کاهــش

 و نحــوه پرداخــت  اکتــوا طیاز شــرا

 یبرگشت یچك ها دتریسر وصوح 

 یشرکت با مشتر میمستق اا باف 
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 قابلیت استفاده از   ستایو یرگیو پخش مو عی وز نرم ا زاا جامعشایان ذکر است "

های   میلی ذی  اا نیز دااا بوده که با  وجه به نیاز اعالمی از سوی مشتریان سامانه

 "میتواند مواد استفاده آنحا قراا گیرد. 

 

  تبلــت یرو بــر ــنیآنال ــنیموزع سامانه

 :این سامانه عباات است از یایاز مزا یا دهیگز

 شــده  مشــخص یپخــش و  اکتواها ســتیمامــوا پخــش، گزااش   ــعی وز یرهایمشــاهده مســ امــ ان

  عی وز یبــرا

 واات، کســ وکامــ  )مبلــغ  اکتــوا، مجمــوع اضا ــات  ــاتیمشــاهده اطالعــات  اکتــوا بــا جزئ امــ ان

 مبلــغ قابــ  پرداخــت، مانــده  اکتــوا و ...( ــف،یمجمــوع  خف

 ه انبــاا ( بــامبنـاز  ــروش ) ک  مرجــوع، جــزء مرجــوع، شــمااه  اکتــوا و بــدون  یثبــت برگشــت امــ ان

 دــاتیضا ــای یاصلــ

 ی تــایدا ــاتیعملمبلــغ چــك و ...(،  د،یسراســ ــخی)شــمااه چــك،  اا یا تــیدا یثبــت چ حــا امــ ان 

ــك، شــمااه )عنــوان بان یا تــیدا یهــانقــد )مبلــغ نقــد، اضا ــه  اکتــوا، کســواات و ...( و ووا ــه  یهــا

 ووا ــه، مبلــغ ووا ــه و ...( بابــت هــر  اکتــوا

 ـ ان ـ ـتیدا ام ـ ـ ا  ـ ـزااش کل ـ ـا یگ ـ ـوا ه ـ ـعی وز یاز  اکت ـا،  ـ ـ ـداد ک   اکتواه ـ ـده ) د ـ ـعش ـ ک   جم

 شــده  و ... ( داده  ی حو یداده شــده، مبا ــغ  اکتواهــا ــ ی حو ی اکتواهــا،  دــداد  اکتواهــا

 اکتوا زیبه ا یا تیگزااش وجوه  و اسناد دا ا تیدا م انا  

 یا تنیوجوه و اسناد دا دیچاپ  اکتوا و اس ام ان  

 یا تیبدد از ثبت دا یمشتر ییمشاهده مانده نحا ام ان 

 انیمشــتر ــنیب یرهایمســ ــشینقشــه و نما یبــر او یاطالعــات خروجــ ــشیجســتجو و نما ــتیقابل 

 بلت به شرکت یانجام شده براو ی مام  دا ت ها نیااساح آنال تیقابل  
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 تبلــت یرو ســرد و گــرم همزمــان بــر ــنیآنالفروش  سامانه

 :این سامانه عباا ند ازاز ام انات  یا دهیگز

 ــاتیئجز مشــاهدهو  ــاتیکامــ ، مشــاهده همــه جزئ ــاتیوااد کــردن اطالعــات  اکتــوا بــا جزئ امــ ان 

ـواات ، مجموع  ـات و کسـ ـوع اضا ـ ـوا ، مجمـ ـ ـغ  اکت ـ ـروش کا   )مبل ـفی خف ـ ـ ـ ـ  پرداخـ ـ ـغ قاب ـ ت ، ، مبل

 مانــده  اکتــوا و ...(

 یتبرگشــ یهــامطا بــات، چــك  ،یگــردش آخــر مشــتر10 ان،یمشــاهده مانــده اعتبــاا مشــتر ــتیقابل، 

وات  روشــنده بــه صــ  وســط یآخــر مشــتر ــدیســه  اکتــوا خر ــژهیدا ااه و بــه و یچــك هــا ســتی 

 ــنیآنال

 به  اکتوا  روش میو انتقاح مستق ریآ بوم  صاو یانتخاب کا  از او ام ان 

 ـ ان ـ ـتر ام ـ  مشـ ـ ـا دا مح ـ ـروش  نح ـ ـه   ـ ـنده ب ـ ـودن  روش ـ ـدود نم ـ ـ یمح ـ ـه  تی)وساس ـ ـهب ـ  نقط

 (یمشــتر یــیایجغرا 

 نحــوه  ،  اکتــوا، شــمااه  ی، نــام مشــتر یکامــ  )کدمشــتر اتــیبــا جزئ ــدیجد یمشــتر ــفی در امــ ان

ه دا ســفااش دا همــان  حظــ ثبــتو  یآن بــه د تــر مرکــز ــنیپرداخــت و ...( دا  بلــت و ااســاح آنال

 ســتاد ــدییصــوات  ا

 ـتر امــ ان ـوا پخــش گــرم دا محــ  مشـ ـااک مامـ ـوا  از انبـ ـوا  ،یصــدوا  اکتـ ـاپ  اکتـ ـ وچـ  دیاسـ

 یاز مشــتر یا تــیدا

 از  روش )ک  مرجوع ، جزء مرجوع ، شمااه  اکتوا( یثبت برگشت ام ان 

 ـا امــ ان ـ ــخی)شــمااه چــك ،  اا یا تــیدا یثبــت چ حـ  ـاتـیعمل ثبــت... (، مبلــغ چــك و  د،یسراسـ

ـیدا ـ ـا یا ت ـواات و ...( و  یهـ ـوا ، کسـ ـ ـه  اکت ـد ، اضا ـ ـغ نقـ ـ ـد )مبل ـتنقـ ـا ثبـ ـه هـ ـ ـا یدا یووا  ـ  ) یت

 ـمااه ووا ــه ، مبلــغ ووا ــه و ...(شعنــوان بانــك ، 

 ـ ان ـ ـتیدا ام ـ ـ ا  ـ ـزااش کل ـ ـوات آنال یگ ـه صـ ـ ـروش ب ـ ـنیاز   ـداد  ـ ـ ـا) د ـ ـع ک   ،ک   اکتواه ـ جم

ـا ـ ـداد  اکتواه ـ ـا،  د ـ ـ ی حو ی اکتواه ـا ـ ـ ـغ  اکتواه ـ ـده ، مبا  ـ ـ ی حو یداده ش ـده  و ...( ـ ـ و   داده ش

 ــزیبــه ا یا تــیجــوه داوگــزااش  ا ــتیدا

 یابیدســت ــزانیم  ی وســط  روشــنده و براســ ریگــزااش سفااشــات ثبــت شــده مســ ــهی ح امــ ان 

 ــنیو آنال سیبــه هــدف  ــروش بــه صــوات وب ســرو
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 تبلــت  یبــر  رو  فــروشی سرپرســت  سامانه

 :این سامانه عباات است ازاز ام انات  یا دهیگز

 یابحــایبازاا مــهه ــای ــابیهــر بازاا یبــه ازا ــابیگــزااش سفااشــات،  ــروش و عمل ــرد بازاا امــ ان 

 مجموعــه هــر سرپرســت  ــریز

 س پــ د ترپخــششــده  وســط سرپرســتحا دانــرم ا ــزاا  ــدیی ا یداخواســتحا یبــه اوزاســان امــ ان

  ی بلــت وااســاح بــه ســروا مرکــز یبــراو ــتیوضد ــرییاز  غ

 ا د سرپرســتمجموعــه هــر  ــریز یابحــایبازاا یواقدــ ریشــده و مســ ــفی در ریمســ ــشینما امــ ان

 نقشــه 

 سرپرســتمجموعــه  ــریز یابحــایو ابطــاح سفااشــات ثبــت شــده  وســط بازاا ــدیی ا امــ ان  

 انیمشتر تیریدا مد یمشخصات مشتر یمشاهده و اصالح  مام ام ان  

 هر سرپرست  یابحایمربوف به بازاا یرهایمس شینما ام ان 

 هر سرپرست  یابحاینام بازاا یجستجو بر او ام ان 

 شــرکت اعــم از کنتــرح  یبــه بــازاا و همزمــان انجــام کااهــا میمراجدــه مســتق امــ ان 

 ــنیآنحــا بــه صــوات آنال یو کنتــرح داخواســت هــا ابــان،یبازاا ان،یمشــتر 

 با ( یاز شرکت )اندطاف کاا رونیکاا سرپرستان بدون وروا دا مح  کاا و ب ام ان 
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 GISیی ایجغرافاطالعات  ســتمیس سامانه 

 این سامانه عباا ند از:ام انات گزیده ای از 

 ان زمــ مــدت ــت،یزیو ــانینقشــه شــام  زمــان شــروع و پا یهوشــمند  روشــنده هــا بــر او کنتــرح

ـتر ــتیزیو ـان و ــنیانگیم ،یدا محــ  مشـ ـ ــتیزیزمـ ـداد و ر،یدا مسـ ـد  دـ ـ ــتیزیو داصـ ـر مسـ  ر،یهـ

 و ... ریخــروج هــر مســ وزمــان واود  ر،یمو ــق هــر مســ ــتیزی دــداد و داصــد و

 ی و  وســطشــده  مــودهیپ ریو مســ تــوایزیو یمشــخص شــده بــرا ریمســ ــرتیمغا گزااشــات 

 ـا تــمیبــر اســا  آ انیمشــتر مشــاهده  مانــده  اکتــوا، دــداد  ــد،یکال  خر ــد،یخر ــتیوضد یهـ

 نقشــه  یوســاب و... بــر او

 انــده و م  ــروش یلــی نــس، مشــاهده گزااشــات   م جــادیبــا ا ــازیانتخــاب مناطــق بروســب ن امــ ان

 مناطــق مختلــف ســهیب دا هــر منطقــه و مقاوســا

 ــروش شــتریبدا کجــا  یخــاص انتخابــ ینقشــه)کا  یخــاص بــر او ی ــروش بروســب کا  گزااشــات  

 ا تــه و...(

 نقشهی بــر او ــنیبــه صــوات آنال تــوایزیو ریگــزااش نحــوه عمل ــرد و پوشــش مســ امــ ان 

 ـ  کاا کاهــش ـاد و  داخـ ـانیبازاا ی رـ ـ ـشیو ا زا اب ـ ـ ـش مسـ ـشیو ا زا ریپوشـ ـداد ـ ـ ـتیزیو  د  ـ

 نقشــه یبــر او یواقدــ ریشــده بــا مســ مــودهیپ ریمســ ــرتیمو ــق بــا گر تــن گزااشــات مغا

 ه و شــد مشــخص ریبــه قــراا گر تــن دا مســ ــابی دــداد مراجدــات بــا ملــزم کــردن بازاا ــشیا زا

 نتــرح زمــان  وقــف و ســرعت ورکــتکبــا 

 ا  و بــ ــدیخربــا وجــم  انیااائــه خدمــت مناســب و بــه موقــع مشــتر ی ــروش بــرا یــزیا برنامــه

 وشو گزااشــات  ــر انیو ــاداا بــا گر تــن گزااشــات کال  مشــتر

 نقشــه یاو نــگاه بــر  ــكیبــازاا شــرکت دا  ــتیاز وضد یــریو  صو یکلــ ــدیدســت آوادن د بــه 
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 کالم پایانی -6

 

 " کنار مشا هستیم تا حتقق رویاهایتان  "           دارد  وجود راهی  مهیشه 

 


