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 -1تاریخچه شرکت
شرکت دانش بنیان پرسین ویژه امین به عنوان یك مجموعه پیشـــرو و باسابقه بیش از 15
ســاح ورــوا داح دا و ید نرما زااهای وزیع و پخش مویرگی دا یت خود اا دا عرصــه
بر رین شرکتهای نرما زاای و با سرمایهگذاای مستمر مو ق به ایجاد زیرســـاختهای مغز
ا زاای ،نرما زاای و ســختا زاای منحصــربه رد و با ندهای شــده اســــــــت ،که نتیجه آن
ا تخاا ااائه خدمات بس ـیاا مؤثر و باکیفیت به دداد زیادی از بر رین برندها و شــرکتهای
وزیع و پخش کشوا بوده است.
مدیریت و کااکنان این شــرکت با سر ووه قراا دادن اصوح زیر هموااه دا الش هســتند
ا متناســب با شــرایط خاص هر یك از مشــتریان دا کو اه رین زمان اقدامی مؤثر اا طراوی،
اجرا و کنترح نمایند:
 نوآوای و خالقیت
 وفظ و اا قای مستمر کیفیت
 داک دقیق و عمیق نیازها و انتظااات مشتری
 طبیق نیازهای کلیه مشتریان با آخرین پیشر تهای علمی و نّاوای موجود

هســـته مرکزی شـــرکت دانش بنیان پرســـین ویژه امین دا ســـاح  1381وســـط ااغ
ا تحصیالن خبره دانشگاههای کشوا عزیزمان و همچنین بر رین کاا رآینان دا صندت وزیع
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 ش ـ
گر ته و با وسده شرکت دا ساح  1391به ثبت اسید .اکنون با سپری شدن بیش از 15
ســــاح از آ فاز دا یت این شـــر کت ،مفتخریم که ســـحمی دا ای جاد اازش ا زوده برای
کاا رمایان ،مشتریان و صندت ناوای اطالعات داشته ایم.
مدیران ااشـــد این شـــرکت ،با هدف و ید نرم ا زااهای داخلی و ورکت به ســـمت و ید
محصــو ت ناواانه ،بومی ســازی و ید دا ویطه ناوای و اا قاء ســطف ناوای اطالعات ،با
بحره گیری از کااشناسان متخصص و کاا آزموده به عنوان ی ی از شرکت های پیشرو دا
زمینه اســـتفاده از ناوای هوش جاای و و ید نرم ا زااهای بومی ،مفتخر به کســـب
عنوان شــرکت دانش بنیان ،از مداونت علمی و ناوای ایاســت جمحوای گردیده اســت .این
شـــرکت همانند هر کســـب و کاا مشـــابه ،دا طوح زمان دا یت خود با راز و نشـــیبهای
متدددی اوبرو بوده و با وجود ایســـكهای متددد ،با بحره جســـتن از اســـترا ژیهای کالن و
عملیا ی ،مو قیت خود اا دا زمینههای دا یت های مر بط پایداا و مســتدام نموده و اوندی
او به اشد اا دا طی سا یان متمادی وفظ کرده است.
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این اوند پی شر ت دا وهله اوح مرهون ایجاد و اا قاء ظر یتهای ساختاای و ش یال ی و
دا گام بدد مدیریت ایســــك هوشـــمندانه میداند که این دو محم دا کناا هم برای داک
اســـترا ژی حای مشـــتر یان ب اا ا ته و مو جب ااا ئه ااه و های جامع گرد یده و دا ک ناا
پاســخگویی به نیاز های مشــتری با دیدگاهی جامع و راگیر راهم آواندت پتانســی کاای و
خ ص صی و فیر خ ص صی زم دا مجموعه برای برآواد سازی نیازمندیهای پیچیده پروژهها
و مشتریان و سرویس گیرندگان خدمات شده است.
ا تخااات کسب شده دا طوح مسیر پیشر ت:
 انتخاب نرم ا زااهای این شــرکت بهعنوان نرما زاا بر ر صــندت پخش کشــوا دا ســاح  1390دا ســومین
کنفرانس روش کشوا
 انتخاب نرم ا زااهای این شرکت بهعنوان نرما زاا بر ر صندت پخش ک شوا دا ساح  1392دا چحاامین
کنفرانس روش کشوا
 انتخاب نرم ا زااهای این شــرکت بهعنوان شــرکت نرما زاای منتخب دا زمینه اضــایتمندی مشــتری دا
همایش ملی مشتری مداای دا ساح 1390
 کسب مجوز (  9001ISOمدیریت کنترح کیفیت ) از شرکت  TUV Internationalدا ساح 1391
 بیشــــترین دــداد شــــرکــت حــت پوشــــش نرما زاای دا بین نرما زااهــای وزیع و پخش کشــــوا
(نصب ،ااهاندازی ،مشاواه و سازماندهی سی ستم جامع وزیع و پخش دا با غ بر  600مرکز وزیع و پخش دا
سراسر کشوا).
 او ین شــرکت و یدکننده نرما زاا “ســرپرســتی روش بر اوی بلت” و نرما زاا “داشــبواد مدیریتی “
و نرما زاا “ حقیقات بازاا بر اوی بلت” و "نرما زاا موزعین"
 او ین شرکت ااائهدهنده ااه ااهای هوش جاای ))Business Intelligenceدا سازمانهای وزیع و پخش
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 -2نمایه استراتژی
چشم انداز کسب و کار

با نگاهی به اایخچه و سوابق شرکت و اوند او به اشد
آن دا چااچوب ووزه های کاای و مو ق یت های کســــب
شـــــده و همچنین بــا بحرهگیری از جــااب و مــدیریــت
هوشمندانه ،طرحهای وسده مدون و استفاده از کااامد
رین ابزااهــا و

نو وژیهــای اوز ،ایجــاد یمهــا و

راهای متنوع  ،R&Dومایت همه جانبه از طرحهای نو
و بومی ســــازی طرح های مختلف قاب اجرا دا عرصــــه
ناوای اطالعات ،شرکت دانش بنیان پر سین ویژه امین
امید دااد که دا آینده نه چندان دوا دا صـــدا بر رین
شـــرکت های خصـــوصـــی و فیر وابســـته دا عرصــــه
انفواما یك کشوا قرااگیرد.
ماموریت

مــامــوایــت مــا ایــجــاد اازش ا ــزوده مــحســـــو

بــرای

مجموعۀکاا رمایان ،مشتریان و صندت ناوای اطالعات کشوا با
دیین اهداف قاب اندازهگیریو با بحره گیری از استرا ژیهایی
اســت که بر اســا

محدودیتهای وضــدیت موجود ،محرکهای

کســـب و کاا و دانش و جربه اندوخته و همچنین بحره گیری از
ایدههای نوین ،دوین شده است.
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اهداف کسب و کار

برخی از اهداف کالن شرکت دا ااستای ماموایت دیین شده عباات است از:
 ااائه خدمات مواد نیاز سرویس گیرندگان و کاا رمایان با کیفیت مواد نیاز دا موعد مقرا از جمله اکید بر
عملیا ی شدن سیستمهای طراوی شده بر پایۀ سفااش مشتری.


اکید بر استقالح ما ی و سودآوای هر یك از زمینههای کالن دا یت و زیرمجموعه های آنحا.

 پیشگامی دا عرصه ناوای اطالعات کشوا.
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استراتژی

شرکت دانش بنیان پرسین ویژه امین برای نی به سمت اهداف از پیش دیین شده خود،
با دا نظر گر تن محرک های کســــب و کاا ،ن قاف ضـــدف ،قدات ،رصــــت ها و حد ید ها،
استرا ژیهای مختلفی اا دا سطف کالن و عملیا ی ،دوین و به کاا گر ته است.
برخی از استر ژیهای عملیا ی که وسط شرکت اکنون ب اا گر ته شده اند عباا ند از:
 ایجاد رای مسئو یت پذیری دا مجموعه.
 اســـتفاده از نظام آااســـتگی
5S
اســتانداادهای مدیریتی موجود که نقش محمی دا ســالمت اووی و جســمی کااکنان ایفا نموده و دا نحایت،
جحت ایجاد محیطی ســــازمان یا ته ،مر ب و پاکیزه ،مبتنی بر اایي رین

اا قاء کااآیی و بحبود عمل رد آنان اا به دنباح خواهد داشت.
 ساده سازی و استاندااد گذاای اواحهای عملیا ی و اجرایی.
 ورکت او به جلوی حقیق و وسده ( )R&Dو .Market Seek


مرکز بر اوی نتایي مجموعه دا یتها و پروژهها و ا زایش کیفیت و کااائی محصو ت.



مرکز و بحره گیری از وانمندیهای یم های کاای و ووزه های عملیا ی بر اوی اهداف مشـــترک بخصـــوص
عملیا ی شدن سیستمها و ااائه خدمات ،با کیفیت قاب قبوح به مشتریان.

 ایجاد و اا قاء ظر یتهای ساختاای و ش یال ی برای داک ا سترا ژی عملیا ی و ااهبردی م شتریان و ااائه
ااه و های جامع مبتنی بر آنحا و ایجاد پتانســی کاای و خصــصــی و فیر خصــصــی زم دا مجموعه برای
برآواد سازی نیازمندیهای پیچیده پروژهها ،مشتریان و سرویس گیرندگان خدمات شرکت.


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

 به اشتراک گذاشتن جربیات و نیروهای متخصص دا مامی پروژهها.
 شــرکت دا نمایشــگاههای خصــصــی و آگاهی از آخرین دســتاوادهای ناوای اطالعات و ورــوا مســتمر دا
مجامع ،سمینااها و کنفرانسها دا عرصه داخلی و جحانی.
 به کااگیری وان و خصص نی موجود دا شرکتهای داح دا این صندت و ا زایش ظر یت از طریق جلب
هم اای آنحا به عنوان شخص ثا ث و برونسپاای.
 ایجاد رــــاهای متنوع  R&Dجحت قویت بنیه ری کااکنان ،آشـــنایی هرچه بحتر کااکنان با ناوایهای
مدان ،بادح اطالعات جحت بحره وای بیشتر ،پدید آمدن ایدههای نوین و ومایت از اینگونه ایدهها.
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 -3خدمات قابل ارائه
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
مختلفی که دا ســطف کشــوا با اینگونه غییرات مواجه گردیده و علیرفم صــرف هزینه های
هنگفت با عدم مو قیت اوبرو شده اند.
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
امر موجب به هدا ا تن وقت و ا الف منابع بســیاای خواهد بود .مجموعه این شــرایط ما اا
بر آن داشت ا با انتخاب هدف مدماای محوا ،با مرکز بر ا ع مش الت وق ،ورکتی راگیر
دا کلیه مؤ فه های مواد نیاز ســازمان آفاز نماییم و برای وســده ،اشــد و شــ و ایی میحن
عزیز مان گام های مؤثری برداایم .دا این ااســـ تا با ا ا به الش ودود ی صــــد ن از
کااشــناســان و مشــاواان متخصــص و متدحد با وان علمی و حقیقا ی بســیاا با جحت حقق
اهداف سازمانحا بر پایه ناوای اطالعات خدمات مشرووه زیر اا ااائه نماییم:
 -1مدماای سازمانی – اطالعا ی
 -2طراوی وپیاده سازی سیستم های جامع
 -3ا اائه برنامه های کاابردی عمومی ،خاص منظواه
 -4مشاواه

نو وژی ،مدماای و طراوی مفحومی

 -5اجرای دواه ها و سمینااهای آموزشی
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معماری سازمانی  -اطالعاتی:

موسـسـات ،شـرکتها و سـازمانها به عل مختلف اجتماعی ،رهنگی ،سـیاسـی ،اقتصـادی و
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
اطالعات خصیص نیابد غییرات ،فیر اصو ی ،هزینه برداا و سخت خواهد بود.
امروزه و دا زمره ن آوای های نوین اطالعات ،از مدماای ســازمانی – اطالعا ی به عنوان نحا
ااه کاای که موجب ا زایش وان مواجحه با غییرات گردیده نام برده می شـــود .به بیان
دیگر ،مدماای ابزاا و ساز و کاای جحت غییر و حوح سازمانی و اطالعا ی به وساب می آید.
گروه مدماای شـــرکت دانش بنیان پرســـین ویژه امین ا تخاا دااد با دا اختیاا داشـــتن
مد مااان مجرب اطالعا ی و ســــازمانی کل یه مراو

حلی  ،رک یب و اازیابی مد ماای اا دا

موســســات ،شــرکتها و ســازمانهای مختلف بخش دو تی و خصــوصــی به اجرا دا آواد .این
شرکت پس از براسی های او یه جحت جحیز سازمان دا مقاب
و

غییرات ساختاای ،موموایتی

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

مناسب مدماای ،رآیند مدماای سازمانی اا به اجرا دا می آواد.
همچنین دا صـــوات نیاز به جامدیت نرم ا زاا ،با وجه به انواع مدحهای جامع به براســـی
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
مطلوب اقدام می نماید .اجرای این طرح ضــمن ایجاد وصــیف عملیات ســازمان و شـناســایی
نقاف ضـــدف آن ،موجب ی پااچگی رآیندهای عملیا ی شـــده و با ســـحی و ســـریع جریان
م باد ه اطال عات از طریق اصـــالح ســـیســـتم موجود یا طراوی ســـیســـتم های جد ید،
می وان ن سبت به ومین اطالعات مواد نیاز رآیندهای کاای ،گامی موثر و مفید بردا شته و
با به خدمت گر تن

نو وژیهای نوین نســـبت به اا قاء بحره وای عملیات ســـازمان اقدام

نمود .ســـازمان ها جحت مقابله با رـــییع منابع ناشـــی از غییرات حمیلی وســـط ســـاختاا،
رـــمین اســـتح ام دا برابر حو ت شـــرایط واکم بر کســـب و کاا ،نیازمند اجرای مدماای
سازمانی با ا ستفاده از چااچوب منا سب مدماای ،متنا سب با اهداف و ساختاا همان سازمان
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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
 براسی اکتواهای مو قیت
 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 Proposalسیستم 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
وان رمین نمود که جامدیت مواد حاظ قراا گر ته و ابزااهای کنترح آن کدامند.
گروه طراوی و پیاده سازی سیستم شرکت دانش بنیان پرسین ویزه امین با براسی اهداف،
موموایت ها ،وظایف ،برنامه ها و و ضدیت موجود هر سازمان ،ن سبت به شناخت م ش الت و
نیازهای ســیســتمی مختص آن مجموعه اقدام نموده و با دوین مدحهای منطقی قاب د اع،
طراوی سیستم های مطلوب اا بر اسا

آخرین

نو وژی و استانداادهای محندسی به اجرا

داآواد .ضـــمن بحره گیری از مد ماای های نوین نرم ا زاای موج بات ااوتی کاابر ،امن یت
ســــــیســــــتـــم ،بـــا

بـــردن ســــــرعـــت و کـــااآیـــی اا

ـــراهـــم مـــی آواد.

سیستم های جامع مبتنی بر نیازهای سازمان ،با ااائه گزااشات متنوع و بحره گیری از مو وا
هوش جاای ،پاسخ گوی کلیه نیازهای سطف مدیریتی مجموعه نیز خواهد بود.
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با وجه به زوم وجود دیدگاه جامع دا طراوی و پیاده سازی سی ستم های خاص منظواه این
شرکت با ا ستفاده از مدح های ( ،S.W.O.Tبرا سی نقاف قوت ،ضدف ،ر صتحا و حدیدها)
رکیبی و لفیقی اقدام به براسی وضدیت موجود سازمان ها نموده ،سپس بر پایه براسی
های انجام گر ته دا از شناخت با استفاده از انواع متدو وژی های اایي و مناسب ایرادات
و اش ـ ا ت قاب بحبود هر ســازمان شــناســایی شــده و دا نحایت پیشــنحاد خود اا دا قا ب
طراوی سیستم مطلوب ااائه می نماید .این مراو ضمن اطمینان بخشیدن از جنبه جامدیت
ســیســتم ،ام ان نظاات صــحیف ر بر رآیند طراوی و پیاده ســازی اا با مشــااکت کاا رما
راهم آواده است.
کلیه محصــو ت و ید شــده وســط کااشــناســان این شــرکت با وجه به نیازهای خاص هر
مشــتری و با هدف بومی ســازی و لفیق متدو وژیحای پیشــر ته ( منطبق با کااشــناســیهای
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
 براسی نرم ا زاا های موجود
 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
 دیین نحوه اا باف بین کال

ها

 دیین مدح داده مواد نیاز
 دوین سناایو ،منو و صفحات نمایه مواد نیاز



 حیه  Data Dictionaryسیستم

مراو و استانداادهای پیاده سازی
 استفاده از مدماای نرم ا زاای  Web Base, Client Serverبه صوات ( Multi Layerچند یه)
 زبانحای برنامه نویسی .NET, J2EE
 بحره گیری از بان حای اطالعا ی  SQLو ORACLE
 استفاده از سیستم های مدیریت کاابران جحت دیین سطوح دسترسی و اختیااات
 استفاده از سیستم های مدیریت پی ره بندی
 استفاده از Report Generator
 استفاده از Offline Scheduled Replication
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ارائه برنامه های کاربردی عمومی و خاص چند منظوره جامع:

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
بوده و با استفاده از آن می وان جریان اطالعا ی اا رسیم نموده و دقت و سرعت دا انبوه
پردازشات اا به اامغان آواد.
دا این ااستا وجود سیستمحایی که به صوات پیمانهای (ماژو ا) )(Modularطراوی گردیده
و با دا اختیاا داشتن مستندات طراوی ،قابلیت همخوانی با شرایط محیطی سازمان اا دااند
بسیاا اازشمند می نمایند.
شرکت دانش بنیان پرسین ویژه امین ا تخاا دااد با ااائه سیستم های جامع وزیع و پخش
مویرگی ،نرم ا زااهای مختلف ما ی ،اداای و پشـــتیبانی به یاای شـــرکتها ،ســـازمانها و
واودهای مختلف خدما ی و و یدی شتا ته و دا ایجاد یا اصالح ساختاا سیستمی – اطالعا ی
آن مجموعه گام بردااد.
قاب ذکر است نرم ا زااهای کاابردی این شرکت با نظر مشاواین و آنا یستحای ور ه ای و
بــا آخرین نــاوایحــای نوین نرم ا زاای دا بخش طراوی (متــدو وژی  ،)RUPمدمــاای نرم
ا زاای  Multi-tierو با اســتفاده از بانك اطالعا ی  SQLServerو زبان برنامه نویســی VB6
و  .NETپیاده ســازی گردیده و با وجه به اســتفاده از ا گوها و ابزااهای و ید نرم ا زاا،
ضمن و ید سریع ،سیستم آمادگی وسده و اعماح غییرات دا کو اهترین زمان اا دااا می
باشــد .همچنین دا ســیســتمحای وق ضــمن ااائه مدیریت کاابران ،امنیت و دســترســی به
سیستم کنترح شد ه و با استفاده از ابزاا گزااش گیری پویا ( )Report Generatorsقابلیت
طراوی و ســــاخت گزااشــــات مختلف ،عالوه بر گزااشــــات ثابت محیا می باشــــد و همچنین
زیر ساخت " سیستم اطالعات مدیریت ) " (MISبا وجه به ابزاا یاد شده دا دستر

قراا

می گیرد.
13

این شــرکت با دیدگاهی جامع اقدام به طراوی و پیاده ســازی ســیســتم های جامع وزیع و
پخش و نرم ا زااهای ما ی ،اداای و پشــتیبانی ،نموده و عالوه بر پاســخگویی و پوشــش به
نیازهای مختلف هر سی ستم ) ،(TPSنیازهای کالن مدیریتی و بحم پیو ستگی سی ستم ها اا
نیز مدنظر قرااداده است.
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 -4اهم مشتریان شرکت
اهم مشتریان شرکت داخلی دا ووزههای مختلف کسب و کاا عباا ند از:
 -1صنایع فذایی چی وز
 -2صنایع فذایی پپسی ()PEPSI
 -3صنایع فذایی رمند
 -4صنایع فذایی دانا
 -5صنایع فذایی دانه
 -6صنایع فذایی نانآواان
 -7صنایع فذایی عا یس ()Alis
 -8صنایع فذایی بیژن()Bijan
 -9صنایع فذایی سهنان
 -10صنایع فذایی چیچك
 -11صنایع فذایی کا بر
 -12صنایع فذایی کلوچه نوشین هیجان
Bernotti Chocolate -13
 -14صنایع فذایی شیرین وطن
 -15صنایع فذایی شیرین نوین
 -16صنایع فذایی پویا پرو ئین
 -17صنایع پخش کرمان ا یع
 -18صنایع فذایی کاسپین
 -19صنایع فذایی کاکامی
Malifix -20
 -21صنایع فذایی وا ا
 -22شرکت د ند
Dadfer Bernatti -23
Ivan -24
 -25شرکت پخش عقاب
 -26شرکت سیگ
Confy Baby -27
Ó Baby -28
 -29صنایع پخش آیسان
Nixan co -30
Lactone co -31
Nach Kodex co -32
Synolex co -33
Mixland co -34
CHR HANSEN -35
و ...
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 -5اهم محصوالت تولید شده
 -5-1نرم افزار جامع مدیریت و برنامه ریزی منابع سازمان نرم افزار تحت وب Vision v1

این نرم ا زاا دا اصـــ  ،یك بســـته کســـب و کاا اســـت که جنبه
سازماندهی و جریان اطالعات دا بخش های مختلف سازمان از
جمله ما ی ،وســـابداای ،ســـرمایه گذاای ،برنامه ایزی منابع
سازمانی و مدیریت مشتریان اا دا بر گر ته و همانند ستون
قرات اطال عات یك ســــاز مان اســــت که برای پشـــتی بانی
رآی ند های داخلی هر ســــاز مانی طراوی گردیـده اســــت.
برنامهایزی منابع ســــازمان اا با ید جد ید رین ابزاا موجود و
ام یا ته ســیســتمهای اطالعات مدیریت دانســت .مبنای کااکرد
 ERPف ر رآیندی به جای ساختااهای وظیفهای و بدی خوا ستههای م شتری به دادههای
کمی دا جحت ا زایش ا ضایت م شتریان ا ست .برنامهایزی منابع سازمان میکو شد ا مام
رآیندهای سازمان به صوات ی پااچه و با نگرش رآیندی با ی دیگر مر بط نماید .عالوه بر
ی پااچگی ERP ،گزی نه های بر ر اا نیز نشــــان میدهد ،به همین د ی شـــرکت های بزاگ
نرما زاای از مامی مراو همچون و ید و پخش و وزیع مثاح هایی دااند که دا نســـخه
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های خود به سازمانها ااائه میدهند و ناوای از طریق این سی ستمهای جدید نرم ا زاای
وااد ســـازمان میشـــود .دا یك دســـته بندی کلی موااد زیر اا می وان به عنوان محم رین
موااد فاوت بین سـیســتمهای اطالعا ی مدیریت و سـیســتمهای برنامهایزی منابع ســازمان
برشمرد.
نرم ا زاا و ید شده  ERPو سط شرکت دانش بنیان پر سین ویژه¬ امین ااه اای جامع،
ی پااچه و زیبا و کاابردی اســـت که به صـــاوبان و مدیران دا صـــنایع مختلف کمك می کند،
همیشه صمیمات دقیق و داست ،منطبق با واقدیت های موجود دا سازمانشان بگیرند .نرم
ا زاا و ید شده ئسط این شرکت با پشتیبانی از رایندهای کلیدی کسب و کاا ،دا ووزه
مدیریت زنجیره ومین ،مدیریت و برنامه ایزی و ید ،مدیریت اا باف با مشـــتری ،مدیریت
منابع ان سانی ،مدیریت ما ی و و سابداای و ا وما سیون اداای ،مدیریت ک سب و کاا شما اا
از هر جنبه آسان و بیمه می نماید.
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 -2-5نرم افزار جامع توزیع و پخش مویرگی ویژن 20

و ید این نرم ا زاا براســا

نیاز مدیران ااشــد این شــرکت که دا صــندت وزیع و پخش

دا یت دا شتند دا ساح  1386شروع گردید و
بر اســــا

جر به های نی و م یدانی دا ووزه

وزیع و پخش طراوی و و ید آن منطبق با مدح
 Onion designاجرا شده ا ست .این نرم ا زاا
دا ساح  1388به صوات نمونه سازی دا سایت
مشتری ( شرکت پخش کرمان ا یع) نصب و ایرادات آن برطرف گردید.
پس از ا ع ایرادات دا ســـاح  1389این محصـــوح به بازاا هدف مدر ی و دا همین ســـاح
مو ق به اخذ اییدیه نی از دبیرخانه شـــواای عا ی انفواما یك گرد ید .این نرم ا زاا دا
اب تدای ســــاح  1390به صـــوات ع مده ااهی بازاا هدف و منطبق با ن یازم ندی حای ویژه
کاا رمایان به اوز اســـانی گردید .ذا دا ســـاح  1395واژن نحایی این محصـــوح اونمایی
گردید .نرم ا زاا جامع وزیع و پخش مویرگی  VISION20شــام ماژوحهای اصــلی و نرم
ا زااهای

میلی ذی می باشد.

نرم ا زااهای اصلی سامانه جامع وزیع و پخش مویرگی  VISION20عباا 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
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و همچنین نرم ا زااهای

میلی سامانه جامع وزیع و پخش مویرگی  VISION20عباا نداز:

 نرم ا زاا ستاد و جمیع اطالعات شدبه و مرکز
 نرم ا زاا داشبواد مدیریتی
 نرم ا زاا مدیریت اا باف با مشتریان ()CRM
 ااه ااهای هوش جاای ()BI
 نرم ا زاا سفااشگیری آنالین براوی بلت
 نرم ا زاا موزعین آنالین براوی بلت
 نرم ا زاا سرپرستی روش بر اوی بلت
 نرم ا زاا بازااپردازی بر اوی بلت ()Merchandising
 نرم ا زاا سیستم اطالعات جغرا یایی ()GIS
 نرم ا زاا ادیابی آنالین پرسن

()GPS Tracking

 نرم ا زاا ادیابی ماشینهای وزیع ()AVL
 نرم ا زاا وقوق و دستمزد
 نرم ا زاا سفااشگیری وب سایت
 نرم ا زاا گزااش گیری وب سایت
 نرم ا زاا مدیریت دااایی ثابت
 نرم ا زاا خصصی محاسبه پواسانت
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5-2-1

نرم افزارهای اصلی سامانه جامع توزیع و پخش مویرگی VISION20

برخی از ویژگی ها ،ام انات و قابلیتحای محم نرم ا زااهای اصلی سامانه جامع وزیع و پخش
مویرگی  VISION20به ف یك هر نرم ا زاا عباا ند از:
سیستم خرید و فروش

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم خرید و روش عباا ند از:
 ام ان ثبت خرید و داصد خفیف خرید برای کا های مختلف
 ام ان غییر سیاست های قیمت گذاای روش دا هنگام ثبت خرید
 امــ ان اختصــاص کا هــا بــه امی ــن کننــده هــای مختلــف و گــزااش گی ــری خری ــد و ــروش بــر
اســا

امیــن کننــده هــای مختلــف

 ام ان گروه بندی کا های مختلف و گزااش گیری روش متفاوت به ف یك گروه کا
 ام ان دریف انواع سیاست های قیمت گذاای و دیین نحوه اعماح قیمت
 امــ ان ثبــت مشــخصات کامــ و پرونــده مشــتری و دــاح و فیر دــاح ســازی مشــتری و قــراا دادن
دا یســت ســیاه
 امــ ان دســته بنــدی بــر اســا

صنــف ،شــحر ،مســیر ،گــروه پخــش و کال

قیمــت بــرای مشــتری

هــا
 امــ ان دییــن ســقف اعتبــاا ایا ــی ،چــك هــا ،دــداد مطا بــات ،اوز مطا بــات ،چــك برگشــتی بــرای
مشــتری ،روشــنده
 ام ان حلی و گزااش گیری داصد مو قیت هدف و پواسانت های شویقی
 ام ان دریف رموح های روش با او ویت با ر از سایر رموح ها
 ام ان حیه رمو حای روش با او ویت با ر از سایر رموح ها
 ام ان حیه ای های مخصوص ادااه بازاگانی
 امــ ان مســیربندی مشــتریان و گــزااش گی ــری هــای مختلــف از قبی ــ گــزااش ــروش روشــنده
بــه ف ی ــك مســیر ،گــزااش اوزانــه روشــنده  ،بــه ف ی ــك مســیر ،گــزااش ــروش کلــی مســیر،
گــزااش پوشــش مســیر روشــندگان
سیستم توزیع و پخش

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم وزیع و پخش عباا ند از:
 ام ـ ـ ان دری ـ ـف اانن ـ ـده ،مام ـ ـوا پخ ـ ـش و گ ـ ـزااش گی ـ ـری ب ـ ـر اس ـ ـا

عمل ـ ـرد وزی ـ ـع و وصو ــی

هریــك بــه صــوات جداگانــه
 امــ ان حیــه خروجــی و پیــش خروجــی بــه صــوات دســتی و یــا انتخــاب از یســت اکتواهــای بــاز
 امــ ان حیــه خروجــی بــر اســا

شــحر ،منطقــه ،مســیر پخــش و یــا اکتواهــای بــاز روشــندگان

 امــ ان حیــه و چــاپ یســت پخــش و مجــوز بــه صــوات ســرجمع بــرای خــروج کا و آگحــی ــروش
 ام ان حیه گزااش های متنوع جحت محاسبه پواسانت ماموا پخش و ااننده
 ام ان دریف ماشین های وزیع و کنترح وزن و وجم آن ها
 ام ان دریف مسیربندی پخش و دیین نوبت پخش
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نرم افزار خزانه داری

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم خزانه داای عباا ند از:
 امــ ان انجــام عملیــات چــك هــای پرداختــی نظیــر دریــف دســته چــك پر ــراژ چــك ،چــاپ چــك هــا
بــر اســا

ــرم هــای بانــك هــای مختلــف و اا

گیــری چــك هــا

 ام ـ ـ ان اعم ـ ـاح ان ـ ـواع عملی ـ ـات ب ـ ـر اوی چ ـ ـك ه ـ ـای دایا ت ـ ـی اع ـ ـم از واگ ـ ـذاای ،برگش ـ ـتی ن ـ ـزد
صنــدوق ،وصو ــی و انتقا ــی ،امــ ان دریــف انــواع صنــدوق داا و نخــواه داا و صــدوا قبــض دایا ــت
و پرداخــت و مشــاهده گــردش وســاب آن
 امــ ان ثبــت ســحیالت بان ــی و ثبــت دــداد و مبلــغ اقســاف آنحــا و پیگیــری پرداخــت آن هــا
 امــ ان اعمــاح انــواع عملیــات بــر اوی چــك هــای پرداختــی اعــم از وصو ــی ،باطــ کــردن و انتقا ــی
 ام ان دریف بانك و از باف ا وما یك آن با اسناد پرداختنی و دایا تنی
 ام ان انجام عملیات و خدمات بان ی نظیر ووا جات و کاامزد بان ی
 ام ان صدوا اسناد خزانه داای به صوات کامال ا وما یك
 ام ان مغایرت گیری ا وما یك بان ی از ای های بان ی
نرم افزار انبار داری

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم انبااداای عباا ند از:
 امــ ان ثبــت و کنتــرح و اییــد دــدادی مامــی واودی هــا و خروجــی هــای انبــاا وســط انبــااداا
 امــ ان ثبــت عملی ــات انبااگردانــی و شــمااش هــای متفــاوت و مغای ــرت گی ــری ا وما ی ــك اضا ــات و
کســواات انبــاا
 امــ ان ثبــت انــواع واودی و خروجــی هــای خــاص انبــاا مــن جملــه مصــااف داخلــی ،هدایا و نمونــه
جنس
 ام ان ثبت انتقا ت بین انبااها و حیه گزااشات مخصوص آن ها
 ام ان ایید محمو ه های ااسا ی وسط انباا
 امــ ان ثبــت و پیگی ــری ضایدــات انبــاا ،امــ ان گــزااش گی ــری از عملی ــات واود و خــروج دواه ای
انبــاا بــه صــوات کلــی یــا بــه ایــز
 ام ان گزااش گیری از انباا به صوات کلی و یا از اکتواهای خروجی داا
 ام ان گزااش گیری از کاادکس کلی کا ها و یا ك ك انبااها
 ام ان گزااش گیری خروجی های ااساح شده و ااساح نشده
 ام ان حیه و چاپ گ های مخصوص انبااگردانی
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نرم افزار حسابداری و مالی

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم وسابداای و ما ی عباا ند از:
 ام ان انتخاب نحوه سند زنی سیستم خرید و روش به دو صوات کلی یا به ایز کا
 ام ان دریف  5سطف ما ی که دو سطف آخر آن به صوات شناوا و  uniqueباشد
 صدوا اسناد به صوات کامال ا وما یك از سیستم های مختلف
 ام ان دریف اا باطات بین سیستم های مختلف با سیستم ما ی
 ام ان غییر وضدیت اسناد به صوات یادداشت و موقت ،براسی شده و دائم
 ام ان ایجاد و انتقاح ساح ما ی و بستن ا وما یك ساح ما ی
 ام ان شمااه گذاای اسناد و بر اسا

اایخ با وفظ سوابق آن

 ام ان ایید نحایی اسناد جحت کنترح و ااائه د ا ر
 ام ان مروا وسابحا به دو صوات ساده و حلیلی
 ام ان اخذ انواع گزااش جحت حیه گزااشات صلی و نوشتن د ا ر ما ی
 ام ان حیه گزااش رازنامه ای دا یك دواه خاص
 ام ان محاسبه سود و زیان ما ی به صوات ا وما یك یا به صوات انتخابی
 امــ ان گــزااش گی ــری متنــوع از چــك هــای دایا تــی از قبی ــ چــك هــای وصــوح شــده ،برگشــتی
وصــوح شــده ،چــك هــای سراســید شــده ،وصــوح نشــده بــه صــوات کلــی یــا بــه ف یــك هرکــدام از
بانــك هــا و نمایــش میانگیــن ســن چــك
 امــ ان گــزااش گی ــری از چــك هــای پرداختــی از قبی ــ وصــوح شــده ،سراســید شــده ،سراســید
نشــده ،باطــ شــده ،صــادا شــده و نشــده بــه ف ی ــك اای ــخ چــك  ،دایا ــت کننــده و صــادا کنن ــده
بــه صــوات کلــی و یــا بــه ف یــك از هــر کــدام از بانــك هــا
 ام ان براسی سوابق چك های دایا تی و پرداختی و مشاهده آخرین وضدیت چك ها
 امــ ان جسـ ـت و جــو دا اســناد براســا

عنــوان ،مبلــغ ،شــمااه قبــض ،نــوع ســند دا بــازه زمانــی

خــاص و دایــك وســاب و مــام وســاب هــا
 امــ ان حی ــه ــراز ســنجی د تــر مدی ــن بــه ف ی ــك فصیلــی ،د تــر مدی ــن ســاده ،عملی ــات د تــر
ک و گــروه
 ام ان اخذ مانده و گردش یك فریلی به صوات کلی و یا به ف یك مدین و ک های خاص
 ام ان براسی مام وساب ها از قبی بانك و مشتری و فیره برای مغایرت گیری آ ی وساب ها به صوات 4
ستونی –  6ستونی –  8ستونی
 امــ ان دری ــف انــواع رمــوح هــای دــدادی ،ایا ــی ،خطــی ،ــروش (  ) Sale promotionsب ــه
 jیــك امیــن کننــده ،کا  ،گــروه ،پرداخــت مشــتری(نقدی ،چــك ،نســیه و )...بــه صــوات پلــه ای و یــا
خطــی
 ام ان ااائه نمونه روش( )Sampleنحا یك باا برای هر مشتری به صوات ا وما یك
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5-2-2

نرم افزارهای تکمیلی سامانه جامع توزیع و پخش مویرگی VISION20

برخی از ویژگی ها ،ام انات و قابلیتحای محم نرم ا زااهای

میلی ســــامانه جامع وزیع و

پخش مویرگی  VISION20به ف یك هر نرم ا زاا عباا ند از:
نرم افزار ستاد و تجمیع اطالعات شعبه و مرکز
نرم افزار داشبورد مدیریتی بر پایه هوش تجاری ()BI

این نرم ا زاا ،ابزاای هوشمند و کااآمد برای کلیه مدیران ااشد هر سازمان می باشد.
گزیده ای از قابلیتها و مزایای این نرم ا زاا عباا ند از:
 براسی وضدیت سازمان دا یك نگاه جحت سیاست گذاای های کالن مدیریتی
 ام ان هدف گذاای دا بخش های روش ،ما ی  ،وزیع و ...
 ام ان دریف  KPIبرای گیي های حلیلی روش ،ما ی ،وزیع و...
 براسی میزان دسترسی به هدف با ااائه گزااشات دقیق مدیریتی ()MIS
 ام ان دایا ت نرخ اشد اوزانه
 ام ان محاسبه سود و زیان بر اسا

مدیاا ها و پااامترهای صندت پخش

 م شاهده سالمت بنگاه دا یك نگاه و شخیص م ش الت قب از بدی

شدن به بحران و شنا سایی و بدی

اوند های منفی به مثبت
 قابلیت براسی و مقای سه پی شر ت عمل رد شرکت برای اسیدن به اهداف بلندمدت و کو اه مدت از پیش
دیین شده شرکت دا شرایط مختلف (چه از نظر زمانی ،ما ی و چه دا شرایط اقتصادی نابسامان کالن و بیرونی
اثیر گذاا بر شرکت)
 کاهش دادن زمان و هزینه مواد نیاز برای دســترس ـی به اطالعات دقیق ،به موقع ،مناســب ،ســریع و به اوز
مواد نیاز شرکت برای صمیم گیری مناسب و داست مدیران و بحبود صمیمات
 نظاات و حلی شاخص کلیدی عمل رد دا ایجاد راز بین اهداف و دا یت ها ،نمایان سازی صویری مامی
دا یتهای ســازمان و ایجاد یك محیط نمایش مشــترک بین اهداف و دا یتها برای صــمیم ســازی داســت و
کااآمد
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نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ()CRM

نرم ا زاا مدیریت اا باف با مشـــتری( )CRMااه اای کااا و مؤثر جحت کاهش هزینه ها و
بحبود اا باطات میباشد.
گزیده ای از قابلیتها و مزایای این نرم ا زاا عباا ند از:
 ااساح پیامك خودکاا به کلیه اکتواهای موجود دا یك خروجی جحت کاهش برگشت از وزیع
 ااساح پیامك به مشتریان بر وسب نیاز
 اعالم سیاست های شرکت به روشندگان و سرپرستان روش از طریق پیامك
 اعالم موعد چك های پرداختی چند اوز قب از سراسید
 اعالم ا وما یك برگشت چك و مشخصات کام آن به مشتری
 کاهش اوتماح برگشت کا به د ی عدم اطالع مشتری از زمان دایا ت کا و یا عدم اطالع از شرایط و نحوه
پرداخت اکتوا های برگشتی
 وصوح سریع

ر چك

 اا باف مستقیم شرکت با مشتری
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نرم افزار سفارشگیری آنالین برروی تبلت

گزیده ای از قابلیتها و مزایای این نرم ا زاا عباا ند از:
 قابل یت وااد کردن اطال عات اکتوا با جزئ یات کا م ،
مشاهده همه جزئیات ،و مشاهده جزئیات روش کا (مبلغ
اکتوا  ،مجموع اضــا ات و کســواات  ،مجموع خفیف  ،مبلغ
قاب پرداخت  ،مانده اکتوا و )...
 ویزیت هوشمند با مشاهده پرونده کام مشتری شام
مانده اعتباا مشـــتریان 10 ،گردش آخر مشـــتری ،مطا بات،
چك های برگشــتی ،یســت چك های دا ااه و به ویژه ســه
اکتوا خرید آخر مشتری وسط روشنده به صوات آنالین
 قابلیت محدود نمودن روشــنده به روش نحا دا مح
مشتری (وساسیت به نقطه جغرا یایی مشتری )
 قابل یت صــــدوا اکتوا از انبااک ماموا پخش گرم دا
مح مشتری ،چاپ اکتوا و اسید دایا تی از مشتری
 ام ان ثبت برگشتی از روش (ک مرجوع  ،جزء مرجوع ،
شمااه اکتوا)
 قابلیت ثبت چ حای دایا تی (شمااه چك  ،اایخ سراسید،
مبلغ چك و  ،) ...ثبت عمل یات دا یا تی های نقد (مبلغ نقد ،
اضــــا ه اکتوا  ،کســـواات و  )...و ثبت ووا ه های دا یا تی
(عنوان بانك  ،شمااه ووا ه  ،مبلغ ووا ه و )...

 ام ان دایا ت گزااش کلی از روش به صـــوات آنالین
( دداد ک

اکتواها  ،جمع ک

اکتواها  ،دداد اکتواهای

حوی داده شـــده  ،مبا غ اکتواهای حوی داده شـــده و
 )...و دایا ت گزااش وجوه دایا تی
 م شاهده صاویر کا ها ،موجودی انباا و ام ان سفااش
گیری از اوی کا ا وگ موجود
 کاهش مراجدات بازاا یاب ها به شـــرکت ،ا زایش
روش و مشـــتر یان با قوه ،کاهش هزی نه ها و خطای
انسانی ،کاهش رادها بین وزیع سرد و گرم شرکت
 انتقاح سریع و حظه به حظه روش و نقدینگی به
شـــرکت و دا نتی جه آن ســــاده کردن برنامه ایزی،
مدیریت و پیش بینی روش
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نرم افزار موزعین آنالین برروی تبلت

گزیده ای از قابلیتها و مزایای این نرم ا زاا عباا ند از:
 ام ان ثبت چ حای دایا تی (شــمااه چك ،اایخ ســراســید ،مبلغ چك و  ،) ...ثبت عملیات دایا تی های نقد
(مبلغ نقد ،اضـا ه اکتوا ،کسـواات و  )...و ثبت ووا ه های دایا تی (عنوان بانك ،شـمااه ووا ه ،مبلغ ووا ه و
 )...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
 ام ان دایا ت گزااش کلی از روش ( دداد ک

اکتواها ،جمع ک

اکتواها ،دداد اکتواهای حوی

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
داده ها دا مح مشتری
 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
به خصوص دا پخش های گرم
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نرم افزار سرپرستی فروش برروی تبلت

گزیده ای از قابلیتها و مزایای این نرم ا زاا عباا ند از:
 م شاهده داخوا ست های وا صله از رو شندگان و سط سرپر ست مربوطه و ام ان ایید و یا ابطاح آن ها
بدون نیاز به وروا دا شرکت
 ام ان بدی داخواست به پیش اکتوا و یا اکتوا بر اوی بلت بدون نیاز به دسترسی به نرم ا زاا جامع
ویژن
 ام ان گزااش سفاا شات ،روش و عمل رد بازاایاب به ازای هر بازاایاب یا همه بازاایاب های زیر مجموعه
هر سرپرست
 ام ان نمایش مسیر دریف شده و مسیر واقدی بازاایابحای زیر مجموعه هر سرپرست دا نقشه
 ام ان مشاهده و اصالح مامی مشخصات مشتری دا مدیریت مشتریان
 سرعت بخشیدن به روش با ام ان انجام همزمان اصد روشندگان اوی نقشه و ایید یا ابطاح داخواست
های واصله
 عدم نیاز به ورواسرپرستان روش دا مح شرکت جحت کنترح روشندگان
 یك محیط نمایش مشترک بین اهداف و دا یت ها برای صمیم سازی داست و کااآمد

27

نرم افزار بازارپردازی بر روی تبلت ()Merchandising

گزیده ای از ام انات و قابلیتهای این نرم ا زاا عباا ند از:
 دریف کمپین های مختلف حقیقات بازاا
 دریف پرسشنامه شام انواع پرسش های چند گزینه ای ،وضیحی و ...
 نمایش  Taskهایی که دا هر اوز باید انجام شوند بر اوی بلت
 نمایش دا صد  Taskهای انجام شده و باقیمانده دا هر اوز بر اوی بلت
 نمایش بازاا هدف حقیق بر اوی نقشه بر اوی بلت
 قابلیت ا صاق ع س از نحوه چیدمان کا  ،قفسه ها ،یخچاح و  ...به پرو ای هر مشتری
 قابلیت ا صاق صویر به رمحای حقیقات بازاا و ااساح آنالین به د تر مرکزی
 قابلیت ااساح یلم چیدمان کا از مح مشتری و ااساح به د تر مرکزی
 حلی آنالین و دقیق نتایي حقیقات
 شناسایی رصت های ازه دا بازاا
 م طا ده ا تاا مشـــتر یان به منظوا ا ع ن یاز های
ایشان
 کشف بازااهای جدید
 اصد و پایش اقبای موجود و اقبای با قوه
 شناخت وزیع کنندگان موثر و مدتبر دا بازاا
 جز یه و حل ی برای ک مك به صـــمیم گیری بحتر
مدیران و مشاواان بازاایابی شرکت جحت موثر نمودن
نظام بازاایابی
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نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS

با استفاده از این نرم ا زاا ذاه بین مسیر ورکتی کااکنان دا دستان شماست.
گزیده ای از ام انات و قابلیتهای این نرم ا زاا عباا ند از:
 کنترح هو شمند رو شنده ها بر اوی نق شه شام زمان شروع و پایان ویزیت ،مدت زمان ویزیت دا مح
مشــتری ،میانگین زمان ویزیت دا مس ـیر ،دداد و داصــد ویزیت هر مس ـیر ،دداد و داصــد ویزیت مو ق هر
مسیر ،زمان واود و خروج هر مسیر و ...
 گزااشات مغایرت مسیر مشخص شده برای ویزیتوا و مسیر پیموده شده وسط وی
 مشاهده مشتریان بر اسا

آیتم های وضدیت خرید ،کال

خرید ،دداد اکتوا ،مانده وساب و  ...بر اوی نقشه

 ام ان انتخاب مناطق بر و سب نیاز با ایجاد نس ،م شاهده گزاا شات

میلی روش و مانده و ساب دا هر

منطقه و مقایسه مناطق مختلف
 گزااشات روش بر وسب کا ی خاص بر اوی نقشه(کا ی خاص انتخابی دا کجا بیشتر روش ا ته و)...
 ام ان گزااش نحوه عمل رد و پوشش مسیر ویزیتوا به صوات آنالین بر اوی نقشه
 کاهش رـــاد و داخ کاای بازاایابان و ا زایش پوشـــش مســـیر و ا زایش دداد ویزیت مو ق با گر تن
گزااشات مغایرت مسیر پیموده شده با مسیر واقدی بر اوی نقشه
 ا زایش دداد مراجدات با ملزم کردن بازاایاب به قراا گر تن دا مســـیر مشـــخص شـــده و با کنترح زمان
وقف و سرعت ورکت برنامه ایزی روش برای ااائه خدمت مناسب و به موقع به مشتریان با وجم خرید با و
و اداا با گر تن گزااشات کال

مشتریان و گزااشات روش

 به دست آوادن دید کلی و صویری از وضدیت بازاا شرکت دا یك نگاه بر اوی نقشه
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نرم افزار ردیابی آنالین پرسنل ()GPS Tracking
 کنترح هو شمند رو شنده ها بر اوی نق شه شام زمان شروع و پایان ویزیت ،مدت زمان ویزیت دا مح
مشــتری ،میانگین زمان ویزیت دا مس ـیر ،دداد و داصــد ویزیت هر مس ـیر ،دداد و داصــد ویزیت مو ق هر
مسیر ،زمان واود و خروج هر مسیر و ...
 گزااشات مغایرت مسیر مشخص شده برای ویزیتوا و مسیر پیموده شده وسط وی
 ام ان گزااش نحوه عمل رد و پوشش مسیر ویزیتوا به صوات آنالین بر اوی نقشه
 کاهش رـــاد و داخ کاای بازاایابان و ا زایش پوشـــش مســـیر و ا زایش دداد ویزیت مو ق با گر تن
گزااشات مغایرت مسیر پیموده شده با مسیر واقدی بر اوی نقشه
 به دست آوادن دید کلی و صویری از وضدیت بازاا شرکت دا یك نگاه بر اوی نقشه
نرم افزار حقوق و دستمزد

گزیده ای از ام انات و قابلیتهای این نرم ا زاا عباا ند از:
 صدوا ا وما یك سند وقوق بر پایه مرکزهزینه ،شدب ،کلی و یا به ایز
 ام ان ثبت و ویرایش اطالعات پرسن اعم از مشخصات ردی ،نوع استخدام ،مرکزهزینه ،شمااه وساب و ...

 ام ان دیین مرکز هزینه پرسن با وجه به مراکز هزینه دریف شده دا سیستم وسابداای
 ام ان مشاهده و ذخیره کد فصیلی پرسن با وجه به کدهای فصیلی دریف شده دا سیستم وسابداای
 ثبت نوع قرااداد پرسن (اسمی ،قراادادی ،ساعتی و
)...
 ام ان دریف جدوح ما یا ی و داصـــد محاســـبه ما یات
وقوق بر اسا

این جدوح

 دریف پااامترهای مزا یا و دیین نوع این پااامترها و
همچنین دیین نوع محاسبه
 دیین پااامتر های شــــا م بی مه و ما یات دا هن گام
دریف پااامترها
 دریف انواع وام و کسواات ی جا و دیین نوع سند
 ام ان دریف چندین مرکز بیمه و ما یات
 ام ان دیین نوع سند ما یات و وق بیمه پرداختی
 ام ان دریف رموح به د خواه کاابر
 ام ان دریف ضرایب پواسانت
 گزااش خا ص وقوق
 گزااش بیمه و ما یات

" زم به ذکر است کلیه نرم ا زااهای

میلی و ید شده وسط این شرکت به نحایی

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

مدیران ااشــد این شــرکت بدد از جربه مو ق دا و ید نرم ا زاا  VISION20با وجه به
این موضــوع که نرم ا زاا  Vision20قاب اســتفاده برای
شرکت های خرد و نوپا نبود ،یم حقیق و وسده ()R&D
خود اا متمرکز اوی بــازاایــابی ،بــازاا پردازی و بیین
نیازمندی های اینگونه شــرکتحا دا صــندت وزیع و پخش
نمود .بدد از دیین نیازمندی های مربوطه ،این نرم ا زاا
دا ســـاح  1391بر اســـا

جربه های نی و میدانی دا

ووزه وزیع و پخش دا شـــرکتحای خرد و نوپا منطبق با مدح  Onion designطراوی ،و ید،
ااه اندازی شد و دا ساح  1392نیز ااهی بازاا هدف گردید.
 -5-2-1نرم افزارهای اصلی سامانه جامع توزیع و پخش مویرگی VISTA

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

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

عباا ند از:
 نــرم ا ــزاا ســفااش گیــری آنالیــن روشــنده هــا بر اوی بلــت
 نرم ا زاا مدیریت اا باف با مشتریان ()CRM
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برخی از ویژگی ها ،ام انات و قابلیتحای محم نرم ا زااهای اصلی سامانه جامع وزیع و پخش
مویرگی  VISTAبه ف یك هر نرم ا زاا عباا ند از:
سیستم خرید و فروش

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم خرید و روش عباا ند از:
 ام ان ثبت خرید و داصد خفیف خرید برای کا های مختلف
 ام ان غییر سیاست های قیمت گذاای روش دا هنگام ثبت خرید
 امــ ان اختصــاص کا هــا بــه امی ــن کننــده هــای مختلــف و گــزااش گی ــری خری ــد و ــروش بــر
اســا

امیــن کننــده هــای مختلــف

 ام ان گروه بندی کا های مختلف و گزااش گیری روش متفاوت به ف یك گروه کا
 ام ان دریف انواع سیاست های قیمت گذاای و دیین نحوه اعماح قیمت
 امــ ان ثبــت مشــخصات کامــ و پرونــده مشــتری و دــاح و فیر دــاح ســازی مشــتری و قــراا دادن
دا یســت ســیاه
 امــ ان دســته بنــدی بــر اســا

صنــف ،شــحر ،مســیر ،گــروه پخــش و کال

قیمــت بــرای مشــتری

هــا
 امــ ان دییــن ســقف اعتبــاا ایا ــی ،چــك هــا ،دــداد مطا بــات ،اوز مطا بــات ،چــك برگشــتی بــرای
مشــتری ،روشــنده
 ام ان حلی و گزااش گیری داصد مو قیت هدف و پواسانت های شویقی
 ام ان دریف رموح های روش با او ویت با ر از سایر رموح ها
 ام ان حیه رمو حای روش با او ویت با ر از سایر رموح ها
 ام ان حیه ای های مخصوص ادااه بازاگانی
 امــ ان مســیربندی مشــتریان و گــزااش گی ــری هــای مختلــف از قبی ــ گــزااش ــروش روشــنده
بــه ف ی ــك مســیر ،گــزااش اوزانــه روشــنده  ،بــه ف ی ــك مســیر ،گــزااش ــروش کلــی مســیر،
گــزااش پوشــش مســیر روشــندگان
سیستم توزیع و پخش

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم وزیع و پخش عباا ند از:
 ام ـ ـ ان دری ـ ـف اانن ـ ـده ،مام ـ ـوا پخ ـ ـش و گ ـ ـزااش گی ـ ـری ب ـ ـر اس ـ ـا

عمل ـ ـرد وزی ـ ـع و وصو ــی

هریــك بــه صــوات جداگانــه
 امــ ان حیــه خروجــی و پیــش خروجــی بــه صــوات دســتی و یــا انتخــاب از یســت اکتواهــای بــاز
 امــ ان حیــه خروجــی بــر اســا

شــحر ،منطقــه ،مســیر پخــش و یــا اکتواهــای بــاز روشــندگان

 امــ ان حیــه و چــاپ یســت پخــش و مجــوز بــه صــوات ســرجمع بــرای خــروج کا و آگحــی ــروش
 ام ان حیه گزااش های متنوع جحت محاسبه پواسانت ماموا پخش و ااننده
 ام ان دریف ماشین های وزیع و کنترح وزن و وجم آن ها
 ام ان دریف مسیربندی پخش و دیین نوبت پخش
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نرم افزار خزانه داری

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم خزانه داای عباا ند از:
 امــ ان انجــام عملیــات چــك هــای پرداختــی نظیــر دریــف دســته چــك پر ــراژ چــك ،چــاپ چــك هــا
بــر اســا

ــرم هــای بانــك هــای مختلــف و اا

گیــری چــك هــا

 ام ـ ـ ان اعم ـ ـاح ان ـ ـواع عملی ـ ـات ب ـ ـر اوی چ ـ ـك ه ـ ـای دایا ت ـ ـی اع ـ ـم از واگ ـ ـذاای ،برگش ـ ـتی ن ـ ـزد
صنــدوق ،وصو ــی و انتقا ــی ،امــ ان دریــف انــواع صنــدوق داا و نخــواه داا و صــدوا قبــض دایا ــت
و پرداخــت و مشــاهده گــردش وســاب آن
 امــ ان ثبــت ســحیالت بان ــی و ثبــت دــداد و مبلــغ اقســاف آنحــا و پیگیــری پرداخــت آن هــا
 امــ ان اعمــاح انــواع عملیــات بــر اوی چــك هــای پرداختــی اعــم از وصو ــی ،باطــ کــردن و انتقا ــی
 ام ان دریف بانك و از باف ا وما یك آن با اسناد پرداختنی و دایا تنی
 ام ان انجام عملیات و خدمات بان ی نظیر ووا جات و کاامزد بان ی
 ام ان صدوا اسناد خزانه داای به صوات کامال ا وما یك
 ام ان مغایرت گیری ا وما یك بان ی از ای های بان ی
نرم افزار انبار داری

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم انبااداای عباا ند از:
 امــ ان ثبــت و کنتــرح و اییــد دــدادی مامــی واودی هــا و خروجــی هــای انبــاا وســط انبــااداا
 امــ ان ثبــت عملی ــات انبااگردانــی و شــمااش هــای متفــاوت و مغای ــرت گی ــری ا وما ی ــك اضا ــات و
کســواات انبــاا
 امــ ان ثبــت انــواع واودی و خروجــی هــای خــاص انبــاا مــن جملــه مصــااف داخلــی ،هدایا و نمونــه
جنس
 ام ان ثبت انتقا ت بین انبااها و حیه گزااشات مخصوص آن ها
 ام ان ایید محمو ه های ااسا ی وسط انباا
 امــ ان ثبــت و پیگی ــری ضایدــات انبــاا ،امــ ان گــزااش گی ــری از عملی ــات واود و خــروج دواه ای
انبــاا بــه صــوات کلــی یــا بــه ایــز
 ام ان گزااش گیری از انباا به صوات کلی و یا از اکتواهای خروجی داا
 ام ان گزااش گیری از کاادکس کلی کا ها و یا ك ك انبااها
 ام ان گزااش گیری خروجی های ااساح شده و ااساح نشده
 ام ان حیه و چاپ گ های مخصوص انبااگردانی
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نرم افزار حسابداری و مالی

گزیده ای از ام انات و ویژگی های سیستم وسابداای و ما ی عباا ند از:
 ام ان انتخاب نحوه سند زنی سیستم خرید و روش به دو صوات کلی یا به ایز کا
 ام ان دریف  5سطف ما ی که دو سطف آخر آن به صوات شناوا و  uniqueباشد
 صدوا اسناد به صوات کامال ا وما یك از سیستم های مختلف
 ام ان دریف اا باطات بین سیستم های مختلف با سیستم ما ی
 ام ان غییر وضدیت اسناد به صوات یادداشت و موقت ،براسی شده و دائم
 ام ان ایجاد و انتقاح ساح ما ی و بستن ا وما یك ساح ما ی
 ام ان شمااه گذاای اسناد و بر اسا

اایخ با وفظ سوابق آن

 ام ان ایید نحایی اسناد جحت کنترح و ااائه د ا ر
 ام ان مروا وسابحا به دو صوات ساده و حلیلی
 ام ان اخذ انواع گزااش جحت حیه گزااشات صلی و نوشتن د ا ر ما ی
 ام ان حیه گزااش رازنامه ای دا یك دواه خاص
 ام ان محاسبه سود و زیان ما ی به صوات ا وما یك یا به صوات انتخابی
 امــ ان گــزااش گی ــری متنــوع از چــك هــای دایا تــی از قبی ــ چــك هــای وصــوح شــده ،برگشــتی
وصــوح شــده ،چــك هــای سراســید شــده ،وصــوح نشــده بــه صــوات کلــی یــا بــه ف یــك هرکــدام از
بانــك هــا و نمایــش میانگیــن ســن چــك
 امــ ان گــزااش گی ــری از چــك هــای پرداختــی از قبی ــ وصــوح شــده ،سراســید شــده ،سراســید
نشــده ،باطــ شــده ،صــادا شــده و نشــده بــه ف ی ــك اای ــخ چــك  ،دایا ــت کننــده و صــادا کنن ــده
بــه صــوات کلــی و یــا بــه ف یــك از هــر کــدام از بانــك هــا
 ام ان براسی سوابق چك های دایا تی و پرداختی و مشاهده آخرین وضدیت چك ها
 امــ ان جســت و جــو دا اســناد براســا

عنــوان ،مبلــغ ،شــمااه قبــض ،نــوع ســند دا بــازه زمانــی

خــاص و دایــك وســاب و مــام وســاب هــا
 امــ ان حی ــه ــراز ســنجی د تــر مدی ــن بــه ف ی ــك فصیلــی ،د تــر مدی ــن ســاده ،عملی ــات د تــر
ک و گــروه
 ام ان اخذ مانده و گردش یك فریلی به صوات کلی و یا به ف یك مدین و ک های خاص
 ام ان براسی مام وساب ها از قبی بانك و مشتری و فیره برای مغایرت گیری آ ی وساب ها به صوات 4
ستونی –  6ستونی –  8ستونی
 امــ ان دری ــف انــواع رمــوح هــای دــدادی ،ایا ــی ،خطــی ،ــروش (  ) Sale promotionsب ــه
 jیــك امیــن کننــده ،کا  ،گــروه ،پرداخــت مشــتری(نقدی ،چــك ،نســیه و )...بــه صــوات پلــه ای و یــا
خطــی
 ام ان ااائه نمونه روش( )Sampleنحا یك باا برای هر مشتری به صوات ا وما یك
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برخی از ویژگی هــا ،ام ــانــات و قــابلیتحــای محم نرم ا زااهــای

میلی ســـــامــانــه جــامع

وزیع و پخش مویرگی  VISTAبه ف یك هر نرم ا زاا عباا ند از:
نــرم افــزار ســفارش گیــری آنالیــن فروشــنده هــا بر روی تبلــت

گزیده ای از ام انات و ویژگی های نــرم ا ــزاا ســفااش گی ــری آنالی ــن روشــنده هــا
بــر اوی بلــت عباا ند از:
 ام ان ااســاح سفااشــات مشــتریان دا حظــه بــه نــرم ا زااهــای جامــع وی ــژن دا جحــت ا زای ــش
ســرعت آمــاده ســازی سفااشــات
 ام ان جلوگیری از ثبت سفااشات دا م انی فیر از مح مشتری
 ام ان ویزیــت هوشــمند بــا مشــاهده پرونــده کامــ مشــتری شــام مانــده اعتبــاا 10 ،گــردش آخــر،
اکتواهــای آخــر مشــتری و ســوابق کامــ آن وســط روشــنده بــه صــوات آنالی ــن وســط روشــنده،
قبــ از ســفااش گیری
 ام ان مشــاهده حقیقــات و جوایــز دریــف شــده وســط شــرکت و ااائــه پیشــنحادات موثــر ــروش
بــه مشــتریان هنــگام ویزیــت
 ام ان مشــاهده صاویــر کا هــا بــر اوب بلــت و امــ ان ســفااش گیــری از اوی کا ا ــوگ موجــود
 امــ ان حی ــه گــزااش سفااشــات ثبــت شــده مســیر وســط روشــنده و براســی می ــزان دســتیابی
بــه هــدف ــروش مدیریــت سفااشــات بــا دسترســی آنالیــن بــه موجــودی انبــاا
 کاهــش مراجدــات بازاایــاب هــا بــه شــرکت بــا اســتفاده از امــ ان مســیربندی و وا ویزیــت هفتگــی
بــرای بازاایــاب هــا
 ا زای ــش ــروش و ا زای ــش مشــتریان با قــوه و بدی ــ آن هــا بــه مشــتریان با فدــ دا ضمــن
کاهــش هزینــه کافــذ و خطــای انســانی بــا وــذف اکتواهــای دســتی ،کا ا ــوگ هــای همــراه بازاای ــاب
و...

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ()CRM

گزیده ای از ام انات و ویژگی های نــــــــرم ا ــــــــزاا نرم ا زاا مدیریت اا باف با مشتریان
( )CRMعباا ند از:
 ااســاح پیامــك خــودکاا بــه کلی ــه اکتواهــای موجــود دا ی ــك خروجــی جحــت کاهــش برگشــت از
وزیــع ااســاح پیامــك بــه مشــتریان بروســب نیــاز
 اعالم سیاست های شرکت به روشندگان و سرپرستان روش از طریق پیامك
 اعالم موعد چك های پرداختی چند اوز قب از سراسید
 اعالم ا وما یك برگشت چك و مشخصات کام آن به مشتری
 کاهــش اوتمــاح برگشــت کا بــه د یــ عــدم اطــالع مشــتری از زمــان دایا ــت کا و یــا عــدم اطــالع
از شــرایط و نحــوه پرداخــت اکتــوا
 وصوح سریدتر چك های برگشتی
 اا باف مستقیم شرکت با مشتری
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"شایان ذکر است نرم ا زاا جامع وزیع و پخش مویرگی ویستا قابلیت استفاده از
سامانههای

میلی ذی اا نیز دااا بوده که با وجه به نیاز اعالمی از سوی مشتریان
میتواند مواد استفاده آنحا قراا گیرد" .

سامانه موزعیــن آنالیــن بــر روی تبلــت

گزیده ای از مزایای این سامانه عباات است از:
 امــ ان مشــاهده مســیرهای وزیــع مامــوا پخــش ،گزااش یســت پخــش و اکتواهای مشــخص شــده
بــرای وزیع
 امــ ان مشــاهده اطالعــات اکتــوا بــا جزئی ــات کامــ (مبلــغ اکتــوا ،مجمــوع اضا ــات و کســواات،
مجمــوع خفیــف ،مبلــغ قابــ پرداخــت ،مانــده اکتــوا و )...
 امــ ان ثبــت برگشــتی از ــروش ( ک مرجــوع ،جــزء مرجــوع ،شــمااه اکتــوا و بــدون مبنـا) بــه انبــاا
اصلــی یــا ضایدــات
 امــ ان ثبــت چ حــای دایا تــی (شــمااه چــك ،اای ــخ سراســید ،مبلــغ چــك و  ،)...عملی ــات دایا تــی
هــای نقــد (مبلــغ نقــد ،اضا ــه اکتــوا ،کســواات و  )...و ووا ــه هــای دایا تــی (عنــوان بانــك ،شــمااه
ووا ــه ،مبلــغ ووا ــه و  )...بابــت هــر اکتــوا
 ام ـ ـ ان دایا ـ ـت گ ـ ـزااش کل ـ ـی از اکت ـ ـوا ه ـ ـای وزی ـ ـع ش ـ ـده ( د ـ ـداد ک

اکتواه ـ ـا ،جم ـ ـع ک

اکتواهــا ،دــداد اکتواهــای حویــ داده شــده ،مبا ــغ اکتواهــای حوی داده شــده و ) ...
 ام ان دایا ت گزااش وجوه و اسناد دایا تی به ایز اکتوا
 ام ان چاپ اکتوا و اسید وجوه و اسناد دایا تنی
 ام ان مشاهده مانده نحایی مشتری بدد از ثبت دایا تی
 قابلیــت جســتجو و نمایــش اطالعــات خروجــی بــر اوی نقشــه و نمایــش مســیرهای بیــن مشــتریان
 قابلیت ااساح آنالین مام دا ت های انجام شده براوی بلت به شرکت
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سامانه فروش آنالیــن ســرد و گــرم همزمــان بــر روی تبلــت

گزیده ای از ام انات این سامانه عباا ند از:
 امــ ان وااد کــردن اطالعــات اکتــوا بــا جزئیــات کامــ  ،مشــاهده همــه جزئیــات و مشــاهده جزئیــات
ـ ـروش کا (مبل ـ ـغ اکت ـ ـوا  ،مجم ـ ـوع اضا ـ ـات و کس ـ ـواات  ،مجموع خفی ـ ـف  ،مبل ـ ـغ قاب ـ ـ پرداخ ـ ـت ،
مانــده اکتــوا و )...
 قابلیــت مشــاهده مانــده اعتبــاا مشــتریان10 ،گــردش آخــر مشــتری ،مطا بــات ،چــك هــای برگشــتی،
یســت چــك هــای دا ااه و بــه وی ــژه ســه اکتــوا خری ــد آخــر مشــتری وســط روشــنده بــه صــوات
آنالیــن
 ام ان انتخاب کا از اوی آ بوم صاویر و انتقاح مستقیم به اکتوا روش
 ام ـ ـ ان مح ـ ـدود نم ـ ـودن روش ـ ـنده ب ـ ـه ـ ـروش نح ـ ـا دا مح ـ ـ مش ـ ـتری (وساس ـ ـیت ب ـ ـه نقط ـ ـه
جغرا یایــی مشــتری)
 امــ ان دریــف مشــتری جدیــد بــا جزئیــات کامــ (کدمشــتری  ،نــام مشــتری  ،شــمااه اکتــوا  ،نحــوه
پرداخــت و  )...دا بلــت و ااســاح آنالی ــن آن بــه د تــر مرکــزی و ثبــت ســفااش دا همــان حظــه دا
صــوات اییــد ســتاد
 امــ ان صــدوا اکتــوا از انبــااک مامــوا پخــش گــرم دا محــ مشــتری ،چــاپ اکتــوا و اســید
دایا تــی از مشــتری
 ام ان ثبت برگشتی از روش (ک مرجوع  ،جزء مرجوع  ،شمااه اکتوا)
 امــ ان ثبــت چ حــای دایا تــی (شــمااه چــك  ،اای ــخ سراســید ،مبلــغ چــك و  ،) ...ثبــت عملی ـ ـات
دایا تــی هــای نقــد (مبلــغ نقــد  ،اضا ــه اکتــوا  ،کســواات و  )...و ثبــت ووا ــه هــای دایا تــی (
عنــوان بانــك  ،شـمااه ووا ــه  ،مبلــغ ووا ــه و )...
 ام ـ ـ ان دایا ـ ـت گ ـ ـزااش کل ـ ـی از ـ ـروش ب ـ ـه ص ـ ـوات آنالی ـ ـن ( د ـ ـداد ک

اکتواه ـ ـا ،جم ـ ـع ک

اکتواه ـ ـا ،د ـ ـداد اکتواه ـ ـای حوی ـ ـ داده ش ـ ـده  ،مبا ـ ـغ اکتواه ـ ـای حوی ـ ـ داده ش ـ ـده و  )...و
دایا ــت گــزااش وجــوه دایا تــی بــه ایــز
 امــ ان حی ــه گــزااش سفااشــات ثبــت شــده مســیر وســط روشــنده و براســی می ــزان دســتیابی
بــه هــدف ــروش بــه صــوات وب ســرویس و آنالیــن
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سامانه سرپرســتی فــروش بــر روی تبلــت

گزیده ای از ام انات این سامانه عباات است از:
 امــ ان گــزااش سفااشــات ،ــروش و عمل ــرد بازاایــاب بــه ازای هــر بازاایــاب یــا همــه بازاایابحــای
زیــر مجموعــه هــر سرپرســت
 امــ ان بــه اوزاســانی داخواســتحای اییــد شــده وســط سرپرســتحا دانــرم ا ــزاا د ترپخــش پــس
از غییــر وضدیــت بــراوی بلــت وااســاح بــه ســروا مرکــزی
 امــ ان نمای ــش مســیر دری ــف شــده و مســیر واقدــی بازاایابحــای زی ــر مجموعــه هــر سرپرســت دا
نقشــه
 امــ ان اییــد و ابطــاح سفااشــات ثبــت شــده وســط بازاایابحــای زیــر مجموعــه سرپرســت
 ام ان مشاهده و اصالح مامی مشخصات مشتری دا مدیریت مشتریان
 ام ان نمایش مسیرهای مربوف به بازاایابحای هر سرپرست
 ام ان جستجو بر اوی نام بازاایابحای هر سرپرست
 امــ ان مراجدــه مســتقیم بــه بــازاا و همزمــان انجــام کااهــای شــرکت اعــم از کنتــرح
 مشــتریان ،بازاایابــان ،و کنتــرح داخواســت هــای آنحــا بــه صــوات آنالیــن
 ام ان کاا سرپرستان بدون وروا دا مح کاا و بیرون از شرکت (اندطاف کاای با )
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سامانه سیســتم اطالعات جغرافیایی GIS

گزیده ای از ام انات این سامانه عباا ند از:
 کنتــرح هوشــمند روشــنده هــا بــر اوی نقشــه شــام زمــان شــروع و پای ــان ویزی ــت ،مــدت زمــان
ویزی ــت دا محــ مشــتری ،میانگی ــن زمــان ویزی ــت دا مســیر ،دــداد و داصــد ویزی ــت هــر مســیر،
دــداد و داصــد ویزیــت مو ــق هــر مســیر ،زمــان واود و خــروج هــر مســیر و ...
 گزااشــات مغایــرت مســیر مشــخص شــده بــرای ویزیتــوا و مســیر پیمــوده شــده وســط وی
 مشــاهده مشــتریان بــر اســا

آیتــم هــای وضدی ــت خری ــد ،کال

خری ــد ،دــداد اکتــوا ،مانــده

وســاب و ...بــر اوی نقشــه
 امــ ان انتخــاب مناطــق بروســب نیــاز بــا ایجــاد نــس ،مشــاهده گزااشــات

میلــی ــروش و مانــده

وســاب دا هــر منطقــه و مقایســه مناطــق مختلــف
 گزااشــات ــروش بروســب کا ی خــاص بــر اوی نقشــه(کا ی خــاص انتخابــی دا کجــا بیشــتر ــروش
ا تــه و)...
 امــ ان گــزااش نحــوه عمل ــرد و پوشــش مســیر ویزیتــوا بــه صــوات آنالیــن بــر اوی نقشه
 کاه ـ ـش ر ـ ـاد و داخ ـ ـ کاای بازاایاب ـ ـان و ا زای ـ ـش پوش ـ ـش مس ـ ـیر و ا زای ـ ـش د ـ ـداد ویزی ـ ـت
مو ــق بــا گر تــن گزااشــات مغایــرت مســیر پیمــوده شــده بــا مســیر واقدــی بــر اوی نقشــه
 ا زای ــش دــداد مراجدــات بــا ملــزم کــردن بازاای ــاب بــه قــراا گر تــن دا مســیر مشــخص شــده و
بــا کنتــرح زمــان وقــف و ســرعت ورکــت
 برنامــه ای ــزی ــروش بــرای ااائــه خدمــت مناســب و بــه موقــع مشــتریان بــا وجــم خری ــد بــا و
و ــاداا بــا گر تــن گزااشــات کال

مشــتریان و گزااشــات ــروش

 بــه دســت آوادن دیــد کلــی و صویــری از وضدیــت بــازاا شــرکت دا یــك نــگاه بــر اوی نقشــه
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 -6کالم پایانی

مهیشه راهی وجود دارد

" کنار مشا هستیم تا حتقق رویاهایتان "
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