
حاضر  حال  در  كهن،  آقاى  جناب   
چگونه  كشور  نرم افزار  صنعت  وضعيت 
است و آيا شركت هاي فعال در آن جايگاه 

خود را در صنايع ديگر يافته اند؟
به طور كل صنعت نرم افزار در كشور ما بسيار 
مظلوم واقع شده است. عموماً نگاه ايراني ها به 
جايگاه  درخور  و  مناسب  نگاه  نرم افزار  مقوله 
نرم افزار  نيست و دليل آن هم عدم رعايت حق 
نرم افزارهاي  بودن  دسترس  در  و  رايت  كپى 
و  شكسته  قفل  صورت  به  دالري  صد  چند 

رايگان در كشور ما است. 
و  فروش  ثبت  نرم افزار هاي  تفاوت   

سيستم هاي جامع فروشگاهي چيست؟
فروشگاه هاي  محاسباتي  و  اطالعاتي  نيازهاي 
بزرگ به هيچ عنوان قابل قياس با فروشگاه هاي 
كوچك نيست و وظيفه يك «سيستم جامع 

كه  همانگونه  فروشگاه»  مديريت 
اتوماسيون  پيداست  آن  نام  از 
مورد  كاري  مراحل  تمام  وكنترل 
نرم افزارها  اينگونه  در  است.  نياز 
مديريت  ازجمله  مراحل  تمام 
تهيه  سيستم  تامين،  زنجيره 
و  خريد  حسابدارى  خريد،  و 
سياست هاى  و  قوانين  فروش، 
كاال،  مديريت  سفارشات،  فروش، 
نرم افزارهاى  فروشگاه،  مديريت 
كيوسك،  و  موبايل  بر  مبتنى 
امور قراردادهاى تامين كنندگان، 
مديريت ارتباط با تامين كنندگان، 
انبار،  حسابدارى  و  انبار  مديريت 
كنترل پايانه هاي فروش، مديريت 
مديريت  مشتريان،  با  ارتباط 
نرم افزارهاى  خزانه،  و  حسابداري 
هوش تجارى و داشبورد مديريتى، 
سيستم هاى  و  پويا  ساز  گزارش 
تجميع  و  داده ها  انتشار  ويژه 
سيستم  يك  تحت  اطالعات 
جامع و يكپارچه هدايت و كنترل 
مي شود و از سيستم هاي جزيره اي 
و مجزا استفاده نمي شود. بنابراين 
فرآيندهاى  پوشش  و  جامعيت 
مختلف، قابليت اطمينان و انعطاف 
چنين  اصلي  نيازهاي  از  باال 

نرم افزارهايي به شمار مي رود.
پروژه به  خود  ورود  از   
 (Hyper Me)  مي  هايپر 
تهران بگوييد و اينكه چگونه 
چنين  نيازهاي  توانستيد 

مجتمع عظيمي را برآورده كنيد؟
در  ساله   12 سابقه  يك  «سبزافزار»  تيم 
حوزه هاى  در  گوناگون  نرم افزارهاى  تهيه 
صنعتى  و  اداري  مالى-  و  مديريتى  مختلف 
تامين  كه  امروز  تا  رشد  پروسه  اين  و  دارد 
و  سازمان ها  بزرگ ترين  نرم افزارهاى  كننده 

فروشگاه هاى كشور هستيم، به صورت تدريجي 
طي شده است. 

ما در ابتدا با نرم افزارهاي پايه حوزه مديريتي 
اولين توليد كننده  كار خود را آغاز كرديم و 
و  پيشنهادها»  «نظام  نرم افزار 
كشور  در  حوزه  اين  پيشروى 
هستيم كه باعث تقويت الگوهاي 
مشاركت  و  مشاركتي  مديريت 
توسعه  و  رشد  در  پرسنل 
است.  شده  بسياري  سازمان هاي 
توجه  با  و  گذشته  سال هاي  در 
خرده فروشي  صنعت  رشد  به 
استراتژيك  نگاه  كشور،  در 
«راه حل هاي  ارائه  به  را  خود 
 Retail يا  فروشگاهي»  صنعت 
كرديم  معطوف   Solutions
نرم افزار  كننده  تامين  تاكنون  و 
فروشگاه    300 از  بيش  جامع 
متوسط  و  بزرگ  اي  زنجيره 
همچون «فروشگاه هاى زنجيره اى 
ياس، ديوكس، كاالشهر، خونه به 
پاناسونيك،  شاد،  سرزمين  خونه، 
فروشگاه هاى صدا و سيما، پيوند، 

جيالردينو و...» بوده ايم.
امكانات  و  اى  حرفه  قابليت هاى 
همچنين  و  نرم افزارى  گسترده 
چابكي و توان تيم فني در چنين 
پروژه اي نقش حياتي ايفا مي كند 
توانست  ما  تيم  خوشبختانه  و 
سبز  فروشگاهي  جامع  نرم افزار 
«GPOS» را در مدت كمتر از 2 
ماه، براساس نيازهاى «هايپرمي» 
 Customize يا   متناسب سازي 
پس  خدمات  كند.  راه اندازى  و 
پشتيباني  و  آموزش  فروش،  از 
مناسب و لحظه به لحظه نيز يكي 
از مهم ترين مولفه هاى انتخاب شركت ما بوده 
و مي توان از قيمت مناسب نيز به عنوان نقش 

نهايي در انتخاب ما نام برد.
يا  خرده فروشي  صنعت  وضعيت   
Retail را در ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟

فروشگاه هايي  با  قديم  از  صنعت  اين  اگرچه 

و «شهروند»   «رفاه»  چون «قدس»، «سپه»، 
اين  دانش  اما  است،  بوده  روبه رو  ايران  در 
صنعت در ايران نوپاست. در حال حاضر دولت 
به دليل سياست هاى نظارتى بر شبكه توزيع 
كاال، جلوگيرى از دالل بازى و قابليت نظارت 
بيشتر،  توسعه فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي 
را ترويج و تشويق مي كند، اما موفقيت در اين 
صنعت ابزارهاي خود را مي طلبد و هم اكنون 
تمام بخش ها از تامين كاال و انبارداري گرفته 
به  مرتبط  نرم افزارهاي  فروش،  و  چيدمان  تا 
مخصوص  حرفه اي  دانش  و  داشته  را  خود 
چون  شركت هايي  وجود  با  دارند.  را  خود 
شركت «سبزافزارآريا» كه سال هاست در اين 
صنعت فعاليت داشته و تجارب ذى قيمتى در 
داشتن  وجود  با  همچنين  و  دارد  زمينه  اين 
 (R&D) توليد، تحقيق و توسعه بخش هاي 
و  رشد  نويدبخش  شركت  اين  فعال،  و  پويا 

توسعه اين صنعت در ايران است.
«سبزافزار»  رقابتي شركت  مزيت     
تامين كننده  شركت هاي  ساير  به  نسبت 
اينگونه نرم افزارهاي فروشگاهي چيست؟

ايراني  شركت هاي  از  بسياري  حاضر  درحال 
اهميت به كارگيري تكنولوژي را درك كرده اند، 
آن  با  توليد سيستم  و  وارد كردن  به  تنها  اما 
اقدام  شركت ها  برخى  حتى  كرده اند.  بسنده 
از  نرم افزارهايى  فارسى سازى  و  كردن  وارد  به 
كشورهاى ديگر كرده و آن را به عنوان محصول 
قابل استفاده به مشتريان خود ارائه مي كنند كه 
هيچ يك مزيت رقابتي براى آنها ايجاد نمي كند.

براى كارفرمايان داخلى «ارائه  تنها نكته مهم 
يك  براساس  يا Solution برتر  راهكار  يك 
مدل بومي و دقيقا مناسب سازي شده بر اساس 
و  استانداردها  تمامي  رعايت  با  مشتري  نياز 
مدل هاى جهانى» است. چيزي كه به شركت ما 
مزيت رقابتي ماندگار داده است. به همين دليل 
ما خود را تنها فروشنده نرم افزار نمي دانيم بلكه 
تفكر ما، همراهي با مشتري براي به كارگيري 

بهترين «راه  حل» است.
   به نكته خوب ارائه «راه حل» اشاره 
كرديد، اين پروسه در «سبزافزار» چگونه 

صورت مي گيرد؟
متخصصان و كارشناسان خبره در شركت ما 

تبلور توليد ملى صنعت نرم افزار در مجتمع تجاري «مگامال»
گزارشي اختصاصي از نصب و راه اندازي «سيستم جامع مديريت فروشگاه» توسط شركت «سبزافزارآريا» در بزرگ ترين مجتمع تجارى خاورميانه

مجيد كثيري

«مگامال»  نام  به  خاورميانه  تجاري  مجتمع  بزرگ ترين 
(Mega Mall) يا بزرگ بازار تهران در زمينى به مساحت 
19 هكتار مراحل نهايي ساخت خود را طي كرده و در هفته 
قبل فاز اول آن (بخش هايپرماركت) به مساحت 11 هزار متر 
مربع، با 3 طبقه پاركينگ با ظرفيت بيش از 2800 خودرو، 
فروشگاهى،  طبقه   3 در  و  مترو  سالن  به  مستقيم  ورودى 
و  مبلمان  آرايشى،  پوشاك،  غذايى،  محصوالت  دهنده  ارائه 

لوازم خانگى افتتاح شد. 
اين هايپرماركت به عنوان يكى از بزرگ ترين فروشگاه ها از لحاظ 

ابعاد در كشور است كه توسط متخصصان داخلى اين صنعت 
  Retailراه اندازى شده و با اين كار، صنعت خرده فروشي يا
ايران را وارد مرحله جديدي از رشد، رونق و تحرك كرده است.

با   (Hyper Me)  مي هايپر  زنجيره اى  فروشگاه هاى  مديريت 
چنين دركي، با به كارگيري برترين ابزار علمي و حرفه اي، برترين 
ارزيابي كرده اند و يك شركت  را  شركت هاي داخلي و خارجي 
ايراني به نام «سبزافزارآريا» يا Aria Green Ware را مامور تهيه 
مجموعه نرم افزارهاي مديريت بازرگانى و مالى اين فروشگاه عظيم 
كرده  اند؛ وظيفه اي كه اهميت آن را مي توان با سيستم هايى نظير 

سيستم هاي بانكى مقايسه كرد كه قابليت اطمينان در هر شرايط، 
طراحى توزيع شده شعب، جامع بودن و توانايي باال در حجم عظيم 

تراكنش، از شرايط اصلي چنين سيستمي است.
به دليل اجراي موفق پروژه سيستم هاي نرم افزاري مديريت 
 ،(Hyper Me)  «مي هايپر  زنجيره اى  «فروشگاه هاى 
مصاحبه اي با آقاي مهندس «مجيد كهن» مديرعامل شركت 
«سبزافزار آريا» ترتيب داديم تا از چند و چون اجراي اين 
پروژه و نگاه ايشان نسبت به آينده نرم افزارهاي توليد ايران، 

در صنعت روبه رشد خرده فروشي مطلع شويم.

در ادامه نظرات جناب آقاى مهندس وليعهدى 
سبزافزار  شركت  نرم افزار  توسعه  «مديريت 

آريا» را نيز جويا مى شويم.
شما  نظر  به  وليعهدى  آقاى  جناب     
در  اطالعات  فناوري  از  استفاده  داليل 

صنعت خرده فروشى چيست؟
قدرت  اصلي  ركن  اطالعات  سوم،  هزاره  در 
ابزاري  عنوان  به  اطالعات  فناوري  و  سازمان 
محسوب  سازمان  اهداف  پيشبرد  در  رقابتي 
 (Retail) خرده فروشي  صنعت  كه  مي شود 
نيز از اين قضيه مستثني نيست و انفورماتيك 
به  صنعت  اين  شريان هاي  اصلي ترين  از  يكي 
فناوري  از  مندي  بهره  مي رود.ضرورت  شمار 
صنعت،  اين  مختلف  حوزه هاي  در  اطالعات 
پوشيده  هيچ كس  بر  مخصوصا  هايپرماركت، 

فناوري  از  استفاده  براي  را  زير  اين وجود مي توان داليل  با  نيست. 
اطالعات در اينگونه فروشگاه ها برشمرد:

  اهميت باالي برنامه ريزي كااليي به دليل ارائه آني اجناس مورد 
نياز و حفظ مشتري از يك سو و به حداقل رساندن سطح موجودي 

انبار با توجه به فراواني اقالم از سوي ديگر
  تنوع روش ها و مقادير تدارك و تامين (عرضه) و فروش (تقاضا) 

و كاهش هزينه فرصت از دست رفته
نظير  داليلي  به  متمركز  كنترل  با  شده  توزيع  طراحي  لزوم    
فروشگاه  با  مشتري  ارتباط حضوري  و  پراكندگي جغرافيايي شعب 

و صدور فاكتور فروش آني 
تراكنش هاي  تحليل  و  پااليش  لحظه،  در  جمع آوري  اهميت    

شعب براي  پيش بيني فروش و ميزان تقاضا و 
برنامه ريزي سفارشات خريد

  هوشمندي تجاري و مديريت تصميم گيري 
براساس تحليل حجم بسيار باالي تراكنش شعب.

فروشگاه  هايپرمي  در  موفقيت  علل    
راه اندازى سريع سيستم هاى نرم افزارى را 

در چه مي بينيد؟
 setup در  فروشگاه  اين  موفقيت  علل  از 

سيستم، مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
ورود  در  تامين كنندگان  مشاركت  امكان    

اطالعات پايه به صورت راه دور 
  فراهم كردن تدوين طرح كسب و كار جامع 

با تامين كنندگان
در  كاال  تامين  روش هاي  تنوع  تحقق    

مصوبات خريد
مناسب  تخفيف  تعيين  و  اقالم  واقعي  سود  حاشيه  ارزيابي    

مصرف كننده
  استفاده از قابليت هاى نرم افزارى در صدور سريع فاكتور فروش و 

مديريت صف مشتريان
  ارائه مشاوره، راهبري و آزمايش سيستم به كمك متخصصان خبره

با  مطابق  آن  بومي سازي  و  نرم افزاري  امكانات  به موقع  تهيه    
نيازمندي هاي فروشگاه

كارشناسان  و  فروشگاه  مسئوالن  و  مديران  دلسوزانه  همكاري    
شركت سبزافزار آريا

  جناب آقاى وليعهدى از شما نيز بابت وقتى كه براي اين 
مصاحبه در اختيار ما قرار داديد متشكريم.

اين  در  دنيا  روز  مدل هاى  و  فرآيندها  با  كه 
آنها را  صنعت آشنا بوده و در بسيارى موارد 
به كار مي گيرند و همچنين جلسات مشاوره 
پروسه  اين  مهم  مراحل  از  يكي  مشتريان  با 
است كه در آن تالش مي شود نيازهاي خاص 
موارد  از  بسياري  در  شود.  كشف  كارفرمايان 
چه  كه  نمي دانند  دقيقا  نيز  كارفرمايان  خود 
انتظاراتي بايد از كسب و كار خود داشته باشند 
و چه فرآيندهايى را بايد طى كنند. در اينجا 
ايده هاى  و  راهكار  آنها  به  كه  ما هستيم  اين 
مناسب در جهت تامين خواسته هاى مطلوب را 
مي دهيم. خوشبختانه قابليت هاي بسيار متنوع 
نرم افزار جامع فروشگاهي «سبزافزار» همواره 
افق هاي جديدي را در ذهن كارفرمايانى كه آن 

را مشاهده مي كنند، ايجاد كرده است. 
نقش  اى،  حرفه  نرم افزارهاي  در     
است  مهم تر  بسيار  پشتيباني  و  آموزش 
و البته ذهنيت عموم در مورد پشتيباني 
ايران  در  نرم افزاري  شركت هاي  فني 
يا  «پشتيباني»  نيست.  خوب  چندان 

اجرا  چگونه  «سبزافزار»  در   Support
مي شود؟

فرآيند پشتيبانى و تعامل مناسب با مشتريان 
از مهم ترين نكات ماندگارى و حيات شركت ها 
هستند. ما برخالف بسياري كه CRM را در يك 
نرم افزار خالصه مي كنند، سعي كرديم ابتدا اين 
تفكر را در سازمان خود جاري كنيم و سپس با 
نرم افزارى كردن آن مراحل را سريع تر و راحت تر 
طى كنيم. با ايجاد يك «مركز تماس مشتريان» 
يا Call Center قوي در مجموعه، هر لحظه 
در كنار مشتريان خود هستيم و حتي در ساعات 
غير ادارى با ايجاد شيفت هاى كارى شبانه و در 
دسترس بودن تلفن همراه كارشناسان پشتيبانى، 
همواره ارتباط خود با مشتريان را حفظ مي كنيم. 
   با انجام پروژه هاى مختلف از جمله 
«هايپر مى» و موفقيت در آنها، در آينده 
مي توان به رشد صادرات نرم افزار و مطرح 
شدن شركت هاي ايراني چون «سبزافزار» 

در بازارهاي جهاني هم اميد بست؟
بله موفقيت در اين پروژه ها كه با تالش شبانه 

روزى همكاران ما در اين سال ها به دست آمده، 
به ما اعتبار و اعتمادبه نفس بيشتري براي وارد 
شدن به پروژه هاي بزرگ در ساير كشورها داده 
شعار  يك  نرم افزار  صادرات  ديگر  االن  است. 
ايران،  نرم افزاري  توانمند  شركت هاي  و  نيست 
حضور خوبي در كشورهاي مختلف دارند. به طور 
جهان،  در   Retail صنعت  نرم افزارهاي  كل 
نرم افزارهاي ارزاني نيستند و افتخار ما به عنوان 
توانسته ايم  كه  است  اين  ايراني  شركت  يك 
مجموعه نرم افزارهايى با كيفيت و استانداردهاى 
مورد  كه  كنيم  توليد  حوزه  اين  در  جهاني 
استقبال و درخواست چند مجموعه فروشگاه هاى 
زنجيره اى در خارج از كشور قرار گيرد و راه را 
براى حضور ما در بازارهاي جهانى هموار سازد. 
البته در اين مقوله حمايت بيش از پيش دولت 
از صادرات نرم افزار براي مرتفع كردن موانع پيش 

روي فعاالن اين عرصه  را مي طلبد.
   جناب آقاى مهندس كهن با تشكر 
از وقتي كه براي اين مصاحبه در اختيار 

ما قرار داديد.

چگونه «سبزافزار» نيازهاي مجتمع عظيم «هايپرمي» مگامال  را برآورده كرد ؟
   امكان مشاركت تامين كنندگان در ورود اطالعات پايه به صورت راه دور ، فراهم كردن تدوين طرح كسب و كار جامع با 

تامين كنندگان، تحقق تنوع روش هاي تامين كاال در مصوبات خريد برخي از داليل بكارگيري سيستم مديريت جامع فروشگاه 
« سبزافزار» در« هايپرمي» بوده است

   نيازهاي اطالعاتي و محاسباتي فروشگاه هاي بزرگ به هيچ عنوان قابل قياس با فروشگاه هاي كوچك نيست و وظيفه يك 
«سيستم جامع مديريت فروشگاه»، اتوماسيون وكنترل تمام مراحل كاري مورد نياز است

   به دليل اهميت حياتي سيستم هاي نرم افزاري در موفقيت يك سازمان، بايد بيشترين دقت در انتخاب آن صورت  گيرد و 
شركت هايى كه در اين مسير نادرست گام برداشته اند، با شكست روبه رو شده اند


