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شــركت ســبز افزار آریا ،با هدف ایجاد بستری مناســب در زمینه ارائه راهكارهای یكپارچه فناوری اطالعات تاسیس گردید .اكنون
پس از یك دهه فعالیت ،هزاران كاربر در قالب صدها شركت از خدمات نرمافزاری این شركت استفاده مینمایند.
شركت سبز افزار آریا با بهره مندی از حدود  50نیروی متخصص در زمینههای فناوری اطالعات ،صنایع و مدیریت توانسته است
با تاســیس شــعب خود در شــهرهای چالوس،رشــت،بابل ،تبریز ،اصفهان ،مشــهد ،شــیراز ،قم ،اهــواز ،کرمان و ...بــه امر فروش
محصوالت خود وآموزش ،پشتیبانی و خدمات پس از فروش آنها بپردازد.
ی های مدیریــت اطالعات و بــا تأکید بر نگرش
شــرکت ســبز افــزار آریــا با هدف مشــاوره ،طراحی و پیاده ســازی نرمافــزار و تکنولوژ 
«جلــب رضایــت مشتــــری» بهبــود مســتمر محصــوالت و تضمیــن خدمــات را ،ســرلوحه وظایف خــود قــرار داده و برای تحقــق آن به
استفــــاده از سیســتمهای نوین مدیریتی تأکیـــد مینماید .هدف ما درک نیازهای مشــتریان و تأمین خواســتههای آنان از طریق
تقویــت فعالیتهایتحقیــق و توســعه ،بهــره گیری از تجربیــات و نظرات مشــتریان ،ارائه محصوالت و خدمات متنــوع و مطلوب با
رعایت استانداردهای قابل قبول است.
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ماموریت سیستم جامع و یکپارچه فروشگاهی
امــروزه کاهــش هزینــه هــای عملیاتــی و بــاال بــردن ســطح انعطــاف پذیــری سیســتم ،خالقیــت
کاركنــان ،پاســخگویی بــه مشــتریان و جلــب رضایــت آنهــا کلیدهــای اصلــی اســتراتژی تجــارت
الکترونیک در فروشگاهها میباشند.
کمبود یک سیســتم متمرکز و اجرای سیســتم های فروش قدیمی از دســتیابی فروشــگاه ها به
اهداف تجاریشان ممانعت می کند.
در این راســتا سیســتم یکپارچه مدیریت فروش GPOS ،به منظور اجرای یک سیســتم فروش
نویــن و ایجــاد یــک سیســتم متمرکــز و انعطــاف پذیر بــرای مدیریت فروشــگاه ها در هر ســطح و
اندازه طراحی و پیاده سازی شده است.
ایــن سیستــــم مـــــی توانــد ســازمان فر وشــگاه را بــه  3ســطح نقاط فر وش(POS (point
 ،of salesدفتــر مدیریــت شــعبه ( )Back Officeو دفترمدیریــت مرکــزی ()Head Office
تقســیم کــرده ،و ســطح وســیعی از عملیــات مدیریــت کاالهــا ،کارمنــدان و مشــتریان را در دفتر
مرکزی در اختیار مدیران ارشد قرار دهد.
یکی از مهمترین مشــخصات یک سیســتم یکپارچه ،جمع آوری صحیح اطالعات به روز و نظارت و
کنترل بر نحوه تولید و پردازش آنها میباشــد .از دیگر مشــخصه های سیســتم یکپارچه فروش
قابلیت انطباقپذیری آن باســاختار فروشگاه میباشد .بطوریکه این سیستم قابلیت نصب و
راهاندازی برای فروشگاههای بسیار بزرگ در سطح بین المللی تا یک فروشگاه کوچک را دارا است.
کاربر با اســتفاده از زیرسیستم پیکربندی فروشگاه ،قادر به تعریف ساختار سازمانی فروشگاه
با توجه به نیازهای خود در دفتر مدیریت مرکزی می باشد .پس از تعریف اجزاء ،کاربر قادر به
نصب نرم افزارهای مورد نیاز در اجزاء تعریف شده می باشد.
نحوه نصب و راه اندازی آســان یکی از مشــخصات بارز سیســتم می باشــد ،بطوریکه نصب و راه
اندازی و اتصال اجزاء سیســتم از طریق شــبکه میسر میباشــد .کاربر با استفاده از زیر سیستم

نظــارت و کنتــرل مــی تواند بصــورت بالدرنگ ،وضعیت اجزاء سیســتم و وظایف تعریف شــده را
کنترل نماید و مشــکالت بوجود آمده در سیســتم که گزارش میشــوند را مشــاهده کرده و در
جهت رفع آنها اقدام نماید.
از اصلیتریــن ماموریتهــای سیســتم یکپارچــه فروشــگاهی میتــوان بــه اطــاع رســانی بــه
مشتریان ،تسهیل ارتباط مشتریان با بخشهای مختلف سازمان ،امكان پیگیری كار مشتریان،
ردیابی مشــتریان از زمان شــروع درخواســت تا زمان مرتفع شدن خواسته آنان و ارایه اطالعات
الزم به مدیران جهت پیش بینی و برنامه ریز یهای مورد نیاز فرآیندها اشاره نمود.

خصوصیات غیر عملیاتی () Features
سیستم یکپارچه فروشگاهی
حوزه عملكرد ( : )Scalabilityنرمافزار مذكور در فروشــگاههای كوچك و مستقل با یك
صنــدوق ( )Standaloneو فروشــگاههای بــزرگ و زنجیــرهای ( )ChainStoresبا چندین
صندوق قابل استفاده میباشد.
دسترســی ( : )Accessibilityامكان دسترســی صندوقها به اطالعات پایه و دسترسی
مدیریت مرکزی فروشگاه به اطالعات عملكرد هر یك از فروشگاهها
استفاده آسان ( : )User Friendlyواسط گرافیكی كاربر به نحوی مطلوب تهیه گردیده
و بــرای اســتفاده راحتتــر با صفحه كلیــد ،كلیه فرمهــا دارای كلیدهای میانبر میباشــند.
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در نرمافــزار صنــدوق فروش ،به راحتی امكان اســتفاده از صندوقهای حســاس به لمس
( )Touch POSنیز فراهم شده است.
یكپارچگــی ( : )Integrityسیســتم موجــود دارای حداكثــر یكپارچگــی بــوده و كلیــه
زیرسیســتم هــا از ارتبــاط اطالعاتــی جامعــی برخــوردار هســتند و افزونگــی اطالعــات
( )Redundancyدر آن به حداقل ممكن رسیده است.
قابلیــت اطمینــان ( :)Reliabilityبــه کمــک زیرســاخت واکنشــی ()Transactional
برنامه،هیچ داده ای بصورت ناقص یا اشــتباه ثبت نشــده و یا توســط عملیات اشــتباه از
بین نمیرود.
امنیت ( :)Securityجلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز با احراز صالحیت کاربر و استفاده
از مکانیزم کنترل سطوح دسترسی روی گزینههای برنامه و نیز اطالعات تولید شده (حیطه
بنــدی اطالعــات) بــه تفكیــك هــر فروشــگاه و همچنیــن رمزگــذاری داده های بــا اهمیت و
کلیدی سیستم
ثبت وقایع ( : )Loggerامكان ثبت كلیه وقایع ،هشــدارها و خطاهایی كه در سیســتم
اتفاق میافتد و رؤیت آنها به کمک ابزاری به نام Log Viewer
كاركــرد بدون اتصال به شــبكه ( : )Offline Processingنرمافزار صندوق فروش قادر
اســت در شــرایطی کــه ارتبــاط آن بــا شــبكه و ســرویس دهنــده قطع شــده ،عملیــات صدور
فاكتور فروش را انجام دهد و با برقراری ارتباط ،به كمك سرویسی به نام Task Tracker
بصورت خودكار شروع به ارسال اطالعات فروش به سرویس دهنده نماید.
شناســایی دســتگاه های جانبی ( : )DriversDeviceپشتیبانی از استاندارد  UPOSدر
نرمافزار صندوق فروش بهطوریکه هر یك از دستگاههای جانبی میتوانند با بهرهگیری از
راهاندازهای  OPOSخود ،در برنامه قابل شناسایی و قابل استفاده باشند.
پشــتیبانی فنــی ( : )Technical Supportتیــم پشــتیبانی ایــن شــرکت بــا بهــره گیری از

دانــش فنــی و تجربه کارشناســان و متخصصین خــود آماده ارائه انواع خدمات پشــتیبانی
بصــورت مــوردی یا قراردادی به مشــتریان میباشــد که در صورت عقد قرارداد پشــتیبانی
میتــوان از مزایای ویژهای نظیر ارائه خدمات درســاعات غیــر اداری و روزهای تعطیل ،تهیه
نسخه های پشتیبان( )Backupطی دورههای مشخص و  ...نیز برخوردار گردید.

معماری نرم افزار () SoftwareArchitecture
ایــن نرمافــزار بــا متدلوژی شــیءگرا و معماری ســه الیــه ،به زبــان  c#و با بانــك اطالعاتی
 MS SQL Serverپیادهســازی شــده اســت .در معمــاری سیســتم از آخریــن الگوهای رایج
بهره برداری شــده و با تركیب مناســب آنها سعی شده نسخهای منحصر به فرد متناسب با
شرایط و امكانات مشتریان تدارك دیده شود.
طراحیســه الیه واقعی (قابل تفكیك به صورت فیزیكی) با اســتفاده از .NETRemoting
ســبب شــده كــه عــاوه بــر ســهولت پشــتیبانی ،بــا فراهــم آوردن امــكان پــردازش مــوازی
درسیستمهای بزرگ ،مشكالت مربوط به سرعت و کارایی برطرف گردد.
وجــود تنظیمــات در فایلهــای  XMLتطبیــق نــرم افــزار بــا شــرایط جدیــد را بــدون نیــاز بــه
 Compileمجدد و تهیه نسخه جدید میسر میسازد.
سازگاری  Remotingبا انواع پروتكلهای شبكه ارتقاء امنیت سیستم را درجایی كه نیاز
به امنیت بیشتری است به سهولت ممكن میكند.
زیرساخت Transactionalبرای جلوگیری از عقیم ماندن عملیات طوالنی و ثبت اطالعات
ناقص یا اشتباه ،به خوبی انجام وظیفه میكند.
در صــورت بــروز هر خطا تمام اطالعات الیه ها به صورت  XMLنگهداری می شــود و امكان
ارسال آن به شركت برای بررسی و رفع ایراد به سادگی فراهم شده است.
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سیستم مدیریت پیكربندی اطالعات پایه
از مهمترین و اساسی ترین سیستم ها در یك سیستم یكپارچه و جامع ،سیستم مدیریت اطالعات پایه و پیكربندی
آن می باشد كه كار اصلی آن ورود صحیح و یكپارچه اطالعات و نظارت و کنترل بر نحوه ثبت و پردازش آنها میباشد.
مدیر سیستم در این زیرسیستم،توانایی تعریف اطالعات پایه فروشگاه و دیگر اطالعات مربوط به فروشگاه و اجزاء
آن را دارا میباشد.
در ایــن زیــر سیســتم تمامــی ارتبــاط هــا و نحــوه تعامــل هر فروشــگاه بــا انبارهــا و دفتــر مركزی دیــده شــده و تماما با
استاندارهای جهانی جهت استفاده در فروشگاه های زنجیره ای و بین المللی با بستر شبكهای را دارا میباشد.
نیازهای هر زیر مجموعه از سیســتم بطور جداگانه توســط دفتر مركزی قابل تعریف و بصورت  onlineقابل پیگیری و
كنترل میباشد .نظارت بر زیر مجموعه ها از جمله مهمترین امكانات یك سیستم مكانیزه مناسب می باشد كه با یك
داشبورد كاری مناسب و UserFriendlyباید در اختیار كاربر قرار گیرد.
بروز رسانی آسان و كامال مكانیزه زیر مجموعه ها از نظر بسیاری از صفات و خواص كاال در سیستم یکپارچه فروشگاهی
نیز سهم بسزایی در عدم اتالف زمان و انرژی خواهد داشت.
اطالع رسانی به موقع و ارائه گزارشات كاربردی جهت رفع ایرادات و مشكالت موجود در زیرمجموعه ها نیز از مزایای
استفاده از زیر سیستم مدیریت اطالعات پایه میباشد.

امکانات

معرفی دفاتر مدیریت بصورت زنجیرهای ،مدیریت مركزی ،مدیریت شعب
معرفی فروشگاه بصورت نامحدود برای هر دفتر
معرفی انبار بصورت نامحدود برای هر دفتر
معرفی غرفه بصورت نامحدود برای هر فروشگاه
معرفی اقالم هر غرفه
معرفی انواع كاال ( استاندارد ،ساختنی ،مواد اولیه ،خدماتی ،ماتریسی و )...
معرفی واحدهای شمارش كاال
معرفی باركدهای هر كاال
تخصیص مارك و گروه كاال بصورت سلسله مراتبی(درختی)
معرفی گروههای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و تعیین نرخ هر یك و انتساب به اقالم معرفی شده
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معرفی انواع ارز و نرخ تبدیل هر یك به ریال
معرفی نیروی انسانی شاغل درفروشگاههاوتخصیص فروشگاه یا غرفه سازمانی به هر یک
معرفــی كلیــه اشــخاص اعــماز تأمیــن كننــده و مشــتری بصــورت شــخصی یــا شــركتی و ثبــت
مشخصات نحوه ارتباط با هر یک
مدیریت گروه بندی مشتریان
معرفی كلیه صندوقهای فروشگاه ها و تعیین شناسه ای برای هر یک از آنها كه در نرمافزار
صندوق بطور خودكار قابل شناسایی باشند
معرفی انواع خدمات به تعداد دلخواه كه عالوه بر اجناس ،قابل فروش به مشتری هستند
نظیر پیک ،بسته بندی و غیره
تعییــن اجــزاء تشــكیل دهنده كاال به منظور اســتفاده از آن در تركیب و ســاخت كاالو صدور
رسید محصول()BOM
معرفــی انــواع كالسهای قیمت فروش به تعداد دلخواه نظیر مشــتریان عمومی ،مشــتریان
عمده ،كاركنان ،نمایندگان ،شركتهای همكار و غیره
معرفــی كاربران سیســتم و تعیین ســطوح دسترســی هریك كه درســطح گزینه هــای برنامه و
دادههای هر محل(حیطه بندی اطالعات)قابل تعریف میباشد
تنظیمات رسید مشتری اعم از آرم فروشگاه ،تبلیغات باال صفحه و پایین صفحه
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سیستم مدیریت انبار ،كاال و حسابداری انبار
طبقه بندی و كد گذاری كاالها در یك سازمان از اهمیت باالیی برخوردار میباشد چرا كه بخشهای
مختلف سازمان با آن درگیر بوده و از آن استفاده میكنند .این سیستم با دیگر زیر سیستم ها در
ارتباط بوده و به آنها سرویس میدهد .عالوه بر این سیـستم مدیریت انباروكاال با ارائه حقوق
دسترسی ،امكان جدا سازی كاالهای مربوط به هر انبار و غرفه را نیز دارد.
انبارمحــل تجمــع یا ذخ ــیرهسازی اق ــامی اس ــت كــه موجودی هــای درون آن برای ارض ــای نی ــازها و
تقاضاهای آتی مصرف میگردند .انبار در مؤسسات تولیدی ،خدماتیوبازرگانی بهعنوان یك حلقه
ارتباطــی بیــن تولیــد و مصرف و توزیع و همچنین حلق ــه ارتـباط ــی بیــن خرید و فروش مــواد و كاال و
خدمات محسوب میشود .فرآیندهای زیر سیستم مدیریت انبار به شكل كلی شامل تحویلگرفتن
كاال ،نگهدار یكاال و همچنین تحویل دادن و كنـتـرل موجـودی هـای درون انـبار میگردد.
استفاده از ابزارهای مناسب (نظیر بارکد) قابلیت های بسیاری را در جهت شناسایی موجودیت
هــای مختلفــی را در انبــار بــه ما می دهد كه از جملــه آنها می توان به اطالعــات کاالها ،اطالعات
محصوالت ترکیبی و اطالعات تهیه کنندگان اشاره كرد.
در یك سیستم كامل انبار ،ورود كاال ،خروج كاال ،انتقال كاال و مرجوع کاال و  ...بطور كامل ثبت
و نگهداری شده و قابلیت ره گیری را خواهد داشت.

امکانات
ثبت انواع سند رسید خرید ورودی انبار
ثبت سند رسید دریافت و انتقال به فروشگاه ،عادی و اضافه موجودی
ثبت انواع سند حواله ارسال خروجی انبار
ثبــت ســند حواله مرجوع خریــد ،حواله انتقال-فروشــگاه به منظور انتقال اجناس به ســایر
فروشگاهها ،حواله مصرف ،حواله كسری موجودی ،حواله ضایعات
صدور سند تبدیل به منظور تبدیل مقداری از یك جنس به مقدار جنس یا اجناسی دیگر كه
برای تبدیل اقالم فله به انواع بسته بندی به كار می رود
صدور سند تركیب به منظور ساخت كاال بر اساس اجزاء تشكیل دهنده آن
تعیین نقطه سفارش و تعیین میزان سفارش
تعییــن حداقــل موجــودی و حداكثــر ظرفیــت بــرای هــر جنــس در هــر محــل نگهــداری جنس و
تعیین آن براساس عملكرد آن محل در مدت زمان مورد نظر
قیمت گذاری اســناد انبار به یكی از روشهای قیمتگذاری متعارف ( FIFOاولین صادره از
اولین وارده) ( LIFO ،اولین صادره از آخرین وارده) و قیمت میانگین موزون
انبارگردانی در هر محل نگهداری جنس و گزارش مغایرت ناشــی از آن و صدور اســناد تعدیل
انبارگردانی (افزایشی/كاهشی) بصورت خودكار
غرفه گردانی در هر محل نگهداری جنس و گزارش مغایرت ناشی از آن و صدور اسناد تعدیل
انبارگردانی (افزایشی/كاهشی) بصورت خودكار
امكان بهرهگیری از دستگاه  PDAدر فرآیند انبارگردانی و استفاده نرمافزار جاری از اطالعات
شمارش اقالم ذخیره شده در دستگاه مذكور به منظور افزایش سرعت و دقت در كلیه مراحل
انبارگردانی
صدور انواع درخواست ارسال كاال ،انواع درخواست خرید ،انواع درخواست مرجوع خرید
امكان صدور درخواست ارسال كاال براساس نقاط سفارش اقالم فروشگاه
امكان صدور درخواست خرید كاال براساس نقاط سفارش اقالم انبار
كنترل موجودی اقالم بر اساس نقاط سفارش و اطالع رسانی به تامین كننده از طریق sms
گزارشهــای متنــوع انبــار نظیــر اســناد وارده و صادره ،موجــودی تعدادی و ریالــی ،کاردکس
تعدادی و ریالی ،اقالم قابل سفارش و ...
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سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
یكــی از مهمتریــن شــاخصه های هر مجموعه تجــاری موفق جلب رضایتمندی مشــتریان و تبلیغ و
جذب افراد بیشتری برای استفاده از خدمات آن میباشد .مشتریان ( )customerبه دو دسته
مشتریان موجود و مشتریان جدید تقسیم می شوند كه برنامه ریزی های انجام شده در ارتقاء
ارتباط با مشتریان موجود و جلب نظر افراد جدید برای پیوستن به این مجموعه می باشد.
از مهمترین اهداف سیستم اطالعاتی مدیریت ارتباط مشتری ،ثبت و نگهداری اطالعات كامل،
قابل اعتماد و بروز شــده ای از مشــتریان موجود می باشــد تا دسترســی و پردازش آنها توســط
مدیر مربوطه به راحتی انجام پذیر بوده و تحلیلها و visionفروش قابل اعتمادتر باشد.
اطالعات این سیســتم از منابع مختلف و با تكنیك های مختلف جمع آوری شــده و قابلیت های
مختلفی جهت كنترل داده ها در جهت عدم تكراری بودن و  ...به كاربر داده میشود.
مدیریــت حســاب مشــتریان  ،جــذب مشــتریان و سیســتم ارائه جوایــز باعث افزایــش فروش و
ارتقاء سطح سرویس دهی به مشتریان میشود.
از قابلیت های دیگر این سیســتم ارتباط آن با سیســتم های دیگر و دریافت اطالعات از آنها
می باشد كه در صورت استفاده از استاندارهای موجود امكان پذیر میباشد..

امکانات
امکان قرعه کشی آنالین و اهدای انواع جوایز بر اساس زمان و مبالغ مورد نظر
معرفی كلیه مشتریان به صورت شخصی یا شركتی و ثبت مشخصات نحوه ارتباط با هر یك
مدیریت گروه بندی مشتریان

مدیریت اعتبارات مشتریان
تعریف اعتبار به صورت بن ،کارت اعتباری ،کارت هدیه و ...
نمایش و استفاده Onlineاعتبار مشتری
كنترل و مدیریت جوایز برای هر خرید توسط مشتری
قابلیت دسترسی به اطالعات مشتریان در هر شعبه
نمایش اطالعات سر جمع خریدهای مشتری
قابلیت نمایش اطالعات خرید و مرجوع خرید مشتریان
امكان استفاده از دستگاه IDCaller
امكان استفاده از دستگاه كنترل قیمت ()Price Checker
قابلیت تعریف انواع تخفیفات
تخصیص تخفیفات به گروههای مشتریان
فروش کاال با قیمت های خاص به گروه های مختلف مشتریان
تعریف و تخصیص کارت هدیه
تعریف و تخصیص کوپن تخفیف و قرعه کشی
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سیستم صندوق فروش
صـندوق فـروش ( )POSبــرگ های درخت سیستـم یکپـارچه مـدیریت فـروش میباشد كه در
نقطه آخر این سیستم قرار دارد و فروش نهایی از این طریق انجام میشود.
كارایی زیاد ،قابلیت انعطاف ،راحتی استفاده و راهنمای  Onlineاز ویژگی های اساسی و مهم
در طراحی یك سیستم فروش می باشد كه باید بطور حداكثری آن را تامین كرد.
این سیستم در فروشگاه های بزرگ و كوچك بصورت یكسان و به ازاء هر ایستگاه كاری قابل استفاده
بوده و اطالعات را بصورت  Onlineو یا  Offlineبه مدیریت فروشگاه ( )Back Officeارسال مینماید.
توانایی عملكرد این سیستم بصورت  Offlineو  Onlineبه دلیل احتمال قطعی شبكه ارتباطی
و تائیــر مســتقیم آن بــر فــروش از مهمترین فاكتورهای سیســتم مناســب جهت فروشــگاههای
زنجیرهای و بین المللی میباشد تا حتی لحظهای اخالل در امر فروش بوجود نیاید.

امکانات
فروش اجناس بصورت عادی ،بن ،سهمیهای ،سبدی (مجموعهای)
امکان فروش خدمات (نظیر پیک ،بسته بندی و )...
امكان صدور فاكتور برای اقالم فله به كمك باركد تركیبی (كدجنس  +وزن جنس) یا فاكتور ترازو
تســویه فاكتــور فروش بصورت نقدی (اعم از دریافت وجــوه ریالی و ارزی) ،چك ،چك پول،
پرداخت از طریق كارتهای الكترونیكی
اتصال به شبكه بانكی كشور(شتاب)

تسویه فاكتور فروش بصورت بن نقدی ،اعتباری ،نسیه ،كارت هدیه
تسویه فاكتور فروش بصورت تقسیط وجه پرداختی و تعیین كارمزد آن و در نهایت
تعیین بقیه پول مشتری
تعیین قیمت فروش اقالم فاکتور با توجه به کالس قیمت فروش (گروه مشــتری) انتخابی
و در نهایت تعیین مبلغ قابل پرداخت فاکتور بر این اساس
امکان صدور قبض تخفیف پارکینگ به صورت ریالی و ساعتی ،بر اساس مبلغ فاکتور
محاســبه و اعمــال تخفیفهــای سیســتمی ،تخفیــف كاال ،تخفیــف فاكتــور ،تخفیف مشــتری،
تخفیف گروه مشتری
امکان تخفیف صندوقدار ضمن صدور فاكتور بر حسب مورد تا سقف تعیین شده برای وی
محاسبه و اعمال مالیات بر ارزش افزوده و عوارض اقالم فاكتور فروش بصورت خودكار
رؤیت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در رسید چاپی
امكان تعلیق فاكتور فروش نیمه كاره و فروش همزمان به چند مشتری
امكان تغییر قیمت فروش كاال و خدمات در فاكتور فروش در صورت احراز صالحیت كاربر
ابطال فاكتورهای فروش تائید شده و مرجوع كل اقالم آن به سیستم
مرجوع قسمتی از اقالم فاكتور فروش با رجوع به فاكتور و تعیین علت برگشت اقالم
محاسبه مبلغ قابل برگشت تخفیفهای سیستمی و نیز اضافات فاكتور بصورت خودكار
محاســبه مبلــغ قابــل برگشــت از تســهیالت واگــذار شــده (فروش قســطی) به هنــگام ابطال
فاكتور فروش با در نظر گرفتن کارمزد آن حتی در شرایطی كه چند قسط پرداخت شده باشد
بازبینیفاكتورفروشواطالعازنحوهپرداختمشتریویاتخفیفارائهشدهبههنگاممرجوعجنس
امــکان تعییــن مبلغــی بعنوان هزینه مرجوع به هنگام مرجوع جنس و کســر آن از مبلغ قابل
عودت به مشتری
امكانعودتچك،بننقدی،اعتباروكارتهدیهمشتریعالوهبر وجهنقدبههنگاممرجوعجنس
تسویه صورتحساب بدهی
دریافت قسط و شارژ اعتبار مشتریان
تحویل فاكتور فروش به پیك یا تحصیلدار ()Delivery
امكان تسویه صورت حساب با هر یک از پیک ها
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امكان برداشت وجه از صندوق و یا واریز وجه به آن در حین كار و بدون صفر نمودن آن
گزارش نمایش عملكرد صندوق ( )Xبه منظور كنترل كاركرد فروش آن
گزارش نمایش صفر صندوق ( )Zبه منظور تسویه با آن
صدور خودكار سند حسابداری به تفكیك انواع پرداخت با صدور صفر صندوق بر اساس الگوی تعریفی
سفارشــی ســازی رســید مشــتری با تعیین شكل و طرح رســید مشــتری و گنجاندن آرم ،باركد
فاكتور ،تعداد اقالم فاكتور ،نحوه پرداخت ،مشــخصات مشــتری ،چندین تذكر ،اطالع یا شــعار
تبلیغاتی در ابتدا و انتهای آن به شکل دلخواه
صرفــه جویــی در مصــرف كاغذ با جمــع بندی كاالهای یكســان و با یك قیمــت فروش در یك
سطر و نیز امكان سفارشی نمودن رسید چاپی با حذف موارد غیر ضروری
تخصیــص بارکــد کاال ،تخصیــص بارکد فروشــنده ،تخصیــص بارکد مشــتری ،تخصیص بارکد
فاکتور ،تخصیص بارکد بن ،تخصیص بارکد پیك و ...
شناســایی هــر یــک از آنها بصــورت خــودکار (توســط تحلیلگر بارکد) به منظور ســرعت بیشــتر
و جلوگیــری از خطــا بــه هنــگام صــدور فاکتــور ،مرجــوع فاکتــور ،تحویــل بــه پیــک(،)Delivery
تسویهصورتحساب بدهی ،دریافت قسط و شارژ اعتبار مشتری
امــكان تخصیــص كارتهای مغناطیســی( )Magneticیا  RFIDبه مشــتریان بــه منظور افزایش
ســرعت ،دقــت و امنیــت در فرآیندهایــی نظیــر تعییــن كالس قیمــت فــروش اجنــاس ،فــروش
اعتباری ،تقسیط ،تسویه صورتحساب و شارژ اعتبار مشتری
امــكان بهرهگیــری از دســتگاههای جانبــی مختلــف نظیــر چاپگــر ،باركدخــوان ،كارت خــوان
مغناطیسی ،ترازو ،كشوی پول ،نمایشگر مشتری و ...
كاركــرد صنــدوق فــروش حتــی در شــرایطی كــه ارتبــاط آن بــا ســرویس دهنــده برقــرار
ت  Offlineبــه ســرویس دهنــده درزمان برقــراری ارتباط
نمیباشــد()Offlineو ارســال اطالعــا 
بصورت خودكار توسط نرمافزار جانبی صندوق فروش
امكان تنظیمTime Serverبه منظوراستفادههمهكالینتها از یك تاریخ وساعت مشخص
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سیستم مدیریت تهیه و خرید
مدیریــت تهیــه و خرید در ســازمان های مختلف دارای اهمیت زیادی میباشــد .در حقیقت كلیه
امور خرید اقالم مصرفی و سرمایهای در یك سازمان بر عهده این سیستم میباشد.این سیستم
از سیستمهای لجستیك به حساب آمده و با زیرسـیستم های زیادی در ارتباط میباشد.
سیـستـم خرید جـهت انـجـام امـور خـرید از سـیسـتم های مدیریت كاال و انـبار ،مدیریت ارتباط با
مشتری و حسابداری سرویس دریافت میكند.
ازطرفی سیستمهایی چون فروش نیز از سرویس گیـرندگان این سیـستـم به حساب میآیـند.

امکانات
انعقــاد انــواع قــرارداد تامیــن جنس با اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و تعیین نرخ مصــوب خرید
اقالم قرارداد در طول مدت قرارداد و صدور فاكتورهای خرید وارده بر مبنای قراردادهای مذكور
انعقــاد قــرارداد مشــاركت تأمیــن جنــس با اشــخاص حقیقــی و حقوقی و تعیین درصد ســهم
سازمان از فروش اجناس تأمین كننده
تعیین كسور قرارداد مشاركت تأمین جنس و مبالغ و درصدهای مربوطه
تعیین حداقل مبلغ ماهانه سهم سازمان در قرارداد مشاركت تأمین جنس
محاســبه و كســر مبلغــی از فــروش اقــام قراردادهــای مشــاركت تأمین جنس معــادل درصد
سهم سازمان مندرج در قرارداد
امكان فسخ یا غیر فعال نمودن قرارداد ها بصورت موقت یا دائم
امكان تغییر مفاد سرفصل و اقالم قرارداد به عنوان الحاقیه قرارداد
ی خــودكار بــر مبنای طــرح تجدیدموجــودی( ) Replenishment Planو تنظیم
سف ــارشگذار 
سفارش خرید خودكار و موردی از تامین كننده بر اساس تجمیع درخواستهای خرید ارسالی شعب
ثبــت فاكتورهــای خریــد اجنــاس بــا عنوان ســند خرید با ذكــر تامیــن كننده ،شــماره فاكتور،
تخفیف ،خرید ،مالیات و عوارض ،هزینههای سربار و ...
خرید محلی فروشگاهها بنا بر سیاست تعیین شده
صدور سند خرید اقالم امانی بر مبنای فروش صورت گرفته در بازه زمانی مورد نظر
مرجوع خرید اجناس به تامین كننده مورد نظر
صدور خودكار اسناد حسابداری مرتبط با خرید و مرجوع خرید بر اساس الگوی تعریفی
گزارشهای متنوع تهیه و خرید نظیر سابقه اقالم خریداری شده و مرجوع شده ،سفارشات،
ارزیابی تامین كنندگان و ...
تهیه گزارشهای متنوع نظیر مشاهده قرارداد با كلیه پیوستها و الحاقیهها ،ارزیابی تأمین
كنندگان از نظر عملكرد فروش و سود دهی با یكدیگر یا هر یك در قراردادهای مشابه و ...
پروموشن خرید
Rebate
امــکان محاســبه و ثبــت در آمــد حاصــل از مشــارکت در حالت حــق العمل کاری یا صدور ســند
خرید از تسویه حساب فروش مشارکتی
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سیستم مدیریت فروش
تحقــق "مدیریــت فــروش بر مبنای اطالعات" نیاز به امكانات  ،جهت شــناخت بازار دارد  .بدین
منظــور سیســتم فــروش اطالعات جامع نســبت بــه كاالهای قابل فــروش ،مشــتریان ،وضعیت
اعتباری مشتری و پراكندگی جغرافیائی حوزه های فعالیت ایشان را بدست میدهد.
با بهره گیری از این سیستم میتوانید كلیه درخواستهای مشتریان وضعیت آنها در هر مرحله،
كلیــه تعهدات قطعی نســبت به مشــتریان ،تراز ریالی مشــتریان و موجودی انبــار را در هر لحظه
داشته باشید .اطالعات به روز فرصت مدیریت مناسب فروش را بههمراه می آورد.

امکانات
تعیین قیمت فروش كاال
تعیین قیمت خدمات
تعیین قیمت به ازای هر كالس قیمت فروش در هر فروشگاه
تعیین قیمت توسط سند قیمتگذاری فروش كاال
امكان قیمت گذاری فروش مجموعه ای از اقالم با اعمال درصد افزایش مورد نظر بر قیمت خرید
ی انواع كوپن و كوپنهای صادر شده
معرف 
معرفی سبد كاال (مجموعه کاال)
معرفی انواع اقالم سهمیهای
صدور انواع بن ،تخصیص به عاملین بن و تسویه حساب با آنها و انواع گزارشات مورد نظر
مدیریت ارائه جوایز
مدیریت برنامه های تشویق مشتری
امكان معرفی انواع حراج و تخفیف براســاس كاال ،فاكتور ،مشــتری ،گروه مشــتری
و صندوقدار و یا تركیبی از آنها
مدیریت اعتبارات مشتریان (اعتبارات  onlineو  )offlineو گزارشات مرتبط
مدیریت گردش حساب اعتباری مشتری
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معرفی انواع كارت های الكترونیكی و تعیین حساب بانكی مرتبط
گزارشهای متنوع آنالیز فروش بصورت بالدرنگ نظیر عملکرد فروشگاه
گزارشهای متنوع عملکرد دپارتمان
گزارشهای متنوع عملکرد مشتریان
گزارشهای متنوع عملکرد كاال
گزارشهای متنوع عملکرد فروشندگان
گزارشهای متنوع عملکرد صندوقداران
گزارشهای متنوع عملکرد صندوق
گزارشهای متنوع عملکرد كالس های قیمت فروش
گزارشهــای انــواع پرداخــت شــامل چــك ،چــك پــول ،كارتهــای الكترونیكــی ،انــواع بــن،
اعتباری ،قسطی و ...
مشاهده ژورنال فروش
مشاهده فاكتورهای فروش
مشاهده خالصه فروش و فروش روزانه
مشاهده خالصه فروش كلی،به تفكیك صندوق و به تفكیك صندوقدار هر فروشگاه
امــکان ارســال و ذخیــره كلیــه گزارشــات بــه تمامــی فرمتهــای رایــج از جملــهHtml, Word,
Excel, Pdf, Text
تخفیفات ویژه (دسته ای از اقالم جایزه ،هدیه ،تخفیف)
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سیستم حسابدرای مالی
امکانات

تعیین اطالعات پایه حســابداری نظیر دوره مالی ،گروههای حساب ،انواع سند حسابداری،
تعیین انتقال مانده حساب مورد نظر به حسابی دیگر در عملیات پایان دوره مالی و ...
معرفی سرفصل حسابهای مالی بصورت درختی (تعریف حسابها تا سطوح دلخواه) و تعیین
کدینگ مالی سازمان بر اساس ساختار مورد نظر و گزارش كتابچه كدینگ سازمان
امــکان جســتجو و نمایــش ســرفصل حســابهای مالــی به طرق مختلــف (جســتجو  ،جدولی و
درختی) جهت تسهیل در انتخاب هر حساب و تسریع فرآیند ثبت اسناد حسابداری
تعییــن گروهها و حســابهای شــناور به منظــور جلوگیری از تعاریف تكراری و تهیــه تراز هر یك به
سادگی نظیر كاركنان ،اشخاص ،دفاتر مدیریت ،صندوقها ،حسابهای بانكی ،تنخواه گردان و ...
معرفی گروهها و حســابهای شــناور جدید كه در سایر سیستمها وجود ندارند نظیر جاری
شركاء و نظیر آن
استفاده از حسابهای مالی و حسابهای شناور در ثبت اسناد حسابداری
صدور اسناد حسابداری بصورت پیش نویس و پیمایش مراحل گردش کار هر سند تا صدور
ســند قطعــی حســابداری که مشــتمل بر مراحــل بازســازی و مرتب ســازی ،کنترل و صدور ســند
قطعی حسابداری میباشد
ثبت آرتیكل های حسابداری بصورت مجموعه ای از حسابهای شناور،نظیر اشخاص ،از یك فایل
كپی از اسناد دلخواه و ویرایش نسخه جدید آن بنا بر نیاز كاربر
طبقه بندی اسناد حسابداری (تخصصی كردن حوزههای عملیاتی متفاوت در سازمان مالی)

ادغام اسناد و تولید سند واحد
امكان مرتب سازی شماره اسناد به ترتیب تاریخ و شماره و اختصاص شماره سندجدید
امكان جستجوی اسنادحسابداری براساس كلیه خصوصیات سند و آرتیكل های آن
قابلیت صدور اســناد حســابداری برای مراكز و شــعب با توجه به ســطح دسترســی کاربرامکان
صدور عملیات پایان دوره مالی شامل اسناد سود و زیان ،اختتامیه و افتتاحیه بصورت خودکار
امكان صدور اسناد حسابداری عملیاتی بصورت خودكار بر اساس الگوی اسناد پیشنویس
تعریفی (شابلون صدور سند خودكار) نظیر خرید ،فروش ،انواع دریافت و پرداخت و ...
صدور اسناد خالصه بعنوان روکش اسناد
مرور كلیه حسابها اعم از حسابهای مالی و حسابهای شناور و تركیبی از هر دو در مقاطع زمانی دلخواه
تهیه انواع گزارشهای متنوع مالی در مقاطع زمانی دلخواه نظیر دفاتر مالی(دفتر حسابهای كل،
معین و  ،)...دفاتر روزنامه(ریز/خالصه) ،انواع متنوع ترازهای آزمایشی و تراز حساب ها و ...
امــکان ارســال و ذخیــره كلیــه گزارشــات بــه تمامــی فرمتهــای رایــج از جملــهHtml, Word,
Excel, Pdf, Text

تراز مراکز هزینه
امکان انتقال گردشی حسابی به حساب دیگر
قابلیت ورود و صدور اسناد مالی از  /به فایل اکسل
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سیستم مدیریت خزانه
امکانات
معرفی انواع ارز و تغییر بهای هر یک
تعریف بانكها ،شعب و حسابهای بانكی مربوط به آنها
معرفی دسته چك برای حسابهای جاری
صدور چك روی برگ دســته چك تعریف شــده و تعیین طرف حساب آن و امكان صدور رسید
تحویل چك به تحویل گیرنده
كنتــرل چكهــای صــادره و تعیین وضعیت آن بصورت تكی یا دســتهای (در انتظار سررســید،
پاس ،برگشت ،باطل و ناپدید)
ثبت چك های دریافتی و كنترل آن و تعیین وضعیت آن بصورت تكی یا دســتهای (در انتظار
سررسید ،پاس ،برگشت ،باطل ،ناپدید ،خرج و مشكوك الوصول)
صــدور ســند حســابداری خــودكار براســاس الگــوی صدور ســند خــودكار متناســب بــا فرآیند
دریافت و پرداخت
امكان رؤیت تاریخچه چك صادره یا دریافتی
امكان جستجوی چکهای صادره یا دریافتی براساس كلیه خصوصیات آن
گزارش چک های صادره یا دریافتی قابل وصول براساس تاریخ سررسید در بازه زمانی مورد نظر
دریافت و پرداخت و گزارشات صندوق
صفر صندوق فروش و ثبت صورت شمارش و تحویل وجوه صندوقداران به خزانه
عملكــرد روزانــه فــروش فروشــگاه تحــت عنــوان سیتواســیون  ،تعییــن كســرو اضافــه
صندوقداران و تعیین تكلیف آن
صــدور ســند حســابداری بصــورت خودكار براســاس الگــوی صدور ســند خودكار متناســب با
فرآیند فروش ،برگشت از فروش با حمایت از انواع پرداخت و انواع قرارداد تامین جنس
کنترل موجودی کشوی پول صندوق فروش

19
19

نرم افزارهای مبتنی بر فناوری موبایلی
نرم افزار مبتنی بر فناوری موبایل در راســتای ســهولت در عملیات كاری انبارها و ســطح فروش
ســاخته شــده اســت و عملكــرد آن در ارتباط مســتقیم ( )Onlineیــا غیر مســتقیم ( )Offlineبا
پایگاه داده سیســتم امکان پذیر می باشــد  .برنامه نویســی برای این دســتگاه ها كه معموال
از سیســتم وینــدوز  CEیــا ویندوز موبایل اســتفاده می كنند به صورتی انجام شــده تا كاربران
بخشهای مختلف در فروشگاه و انبار از اثر بخشی بیشتری از نظر زمان انجام عملیات و اطمینان
بیشتر در انتقال اطالعات بهره مند گردند .

امکانات
عملیات شمارش انبار و ارسال مستقیم سند انبارگردانی
امکان تحویل كاال از تامین كننده و ثبت سند رسید کاال به صورت مستقیم
عملیات تحویل كاال از انبار مركزی یا انبار فروشگاه ها به انبارها یا فروشگاههای دیگر
عملیات مرجوع کاال از انبار به تامین کننده و ثبت سند مرجوع به صورت Online
عملیات درخواست کاال از سطح فروش به انبار و تامین سطح فروش
جمع آوری باركدهای کاال و ارسال به هر یك از اسناد مربوطه
امکان مشخص نمودن قیمت ها ،پروموشن ها و دیگر اطالعات كاال در سطح فروش
جمع آوری باركد های كاال  ،تعریف باركدهای دیگر كاال و چاپ اتیکت کاال

کیوسک اطالع رسانی فروشگاهی
کیوســک اطالع رســانی با امکان ارتباط مســتقیم با سیســتم یکپارچه مدیریت فروشگاهی سبز
به عنوان ابزاری كه توسط آن مشتریان می توانند در سطح فروشگاه به اطالعات و مشخصات
کاال ،قیمــت و تخفیــف ها و دیگر اطالعات مربوط به كاالها دســت یابند ،طراحی و پیاده ســازی
شده است.
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سامانه تحت وب تامین کنندگان
ایــن ســامانه مبتنــی بر وب بــوده و حوزه عملكــرد آن  ،تعامل بــا تامین كنندگان در ســه حوزه
بازرگانی ،برنامه ریزی كاال و مالی می باشد .این سامانه به تامین كننده این امكان را میدهد
كــه از طرح كســب و كار خود با فروشــگاه اطــاع پیدا نموده و بصورت لحظــه ای موجودی اقالم
مرتبــط بــا خــود را كنتــرل نموده و براســاس نقاط ســفارش تعیین شــده ،خود اقــدام به تامین
اقــام مــورد نیــاز نماید .این امكان بعنوان یک لینک روی پورتال یا فروشــگاه مجازی ســازمان
قــرار گرفتــه و با ورود كاربر و تعیین ســطح دسترســی آن تحقق می یابد .کاربــر می تواند گزارش
فــروش خالــص اقالم مرتبط با خود را در مقاطع زمانی دلخواه تهیه نموده و از اقالم پرفروش و
کــم فــروش خــود اطالع پیدا کند .ایــن رویه به وی این امکان را میدهد که ســطح كاالی مورد
نظــر را مدیریــت نموده و نیــز منابع خود را صرف تامین اقالم پرفروش نماید كه در نهایت منجر
به افزایش سود حاصله برای طرفین خواهد شد.
هــدف اصلــی از اجرای این ســامانه ،كاهــش مراجعات حضــوری تامین كننده بــه دفتر مركزی و
شــعبات فروشــگاهی و جلوگیــری از افزایــش تعداد كارشــناس مســئول در بخش هــای ذیربط،
كاهــش خطــای انســانی و در نهایــت تســریع در رونــد فــر آیندهای شناســایی و پذیــرش تامین
كننــدگان و محصــوالت جدید ،دریافت فایل محصوالت و معرفی اقــام و صدور مصوبه تامین
جنــس ،ســفارش و ارســال جنــس به انبار شــعبات ،اطالع رســانی بــه تامین كننــده در خصوص
اقــام مصوبــه و میــزان فــروش ایــن اقــام و نهایتــا عملیــات مالــی در خصوص صــدور اعالمیه
بستانكار تامین كننده می باشد.
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سیستم گزارش ساز و داشبورد مدیریتی تحت وب
امــكان منحصــر به فرد ســاخت گزارش در این سیســتم به کاربر اجازه می دهد تا با مشــاهدهی
اقــام اطالعاتــی و ویژگیهــای هریــک ،به راحتــی فیلدهای مورد نظــر خویش را انتخــاب کرده و
روی آنهــا شــرط هــا و ترکیبهایی را اعمــال مینماید و میتواند به ســادگی ،اقدام به ســاخت
گزارشات و تهیهی آمارها نماید .

امکانات
آمــار میانگیــن ،مجموع و تعداد هر یک از اقالم اطالعاتی (مثال میانگین فروش ،تعداد موارد
ثبت شده و )...
مشــاهدهی میانگیــن ،مجمــوع و تعــداد هر یــک از اقالم اطالعاتی در مقایســه بــا اقالم دیگر
(مثال میانگین فروش در هر تاریخ ،یا تعداد موارد ثبت شده به تفکیک تاریخ ،محل ثبت و )...
جســتجو بر اســاس شــرطهای مختلف :تســاوی ،بزرگتر یا کوچکتر بودن ،شامل شدن ،شروع
شــدن با ...ختم شــدن به ...ترکیب فصلی یا عطفی نامحدود (مثال یافتن اســامی کســانی که
دارای ویژگی  Aو  Bو  Cیا  Dیا هستند)
جستجو بر اساس شرط روی میانگین ،مجموع و ( ...مثال مشاهده مواردی که مجموع آنها از
مقدار خاصی بیشتر یا کمتر است)
مشــاهدهی اشــتراکات و اختالفات مجموعــهای و یافتن مواردی که در یــک ویژگی دارای دو
مقدار مخلتف هستند.
امکان انجام محاسبات میان فیلدها و ویژگیهای آنها
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