
 …ٍ پزّای،ّا ییهَاد غذا یفزٍضگاُ ّا یپزداس هٌاسة تزا اىیک پزهارکتیًزم افشار ّا

 

 

 

 

 پاسخ یفزٍضگاّتاى ت تیزیهذ ٌِیضوا را در سه یاسّایاس ً کی چیّ ِیسِ ال یهعوار یزیًزم افشار  تا تِ کارگ يیا
 ًخَاّذ گذاضت.

 

 ژُیٍ اهکاًات

 یگذار وتیق

 

 خاظ ییّا فزٍضگاُ ایفزٍضگاُ  یکاال تزا وتیاهکاى ثثت ق        

 یهطتز یّا کاال تز اساس گزٍُ یگذار وتیاهکاى ق        

 کاال یّا وتیق یگزٍّ زاتییاهکاى تغ        

 کاال یسطح تزا 5فزٍش تا  وتیاهکاى ثثت چٌذ ق        



 

 ٍ اعتثار اسیاهت

 

 خاظ یهطتز کی ذیخز شاىیاهکاى هطاّذُ ه        

 یهطتز یگزٍّْا فیاهکاى تعز        

 ٍ اعتثار چک یاهکاى ثثت سقف تذّکار        

 

 اهکیپ ساهاًِ

 

 ذیپس اس خز اهکیاهکاى ارسال خَدکار پ        

 پزداخت ٍجِ ایٍ  افتیدر سهاى در اهکیاهکاى ارسال پ        

 یتذّ شاىیه ایٍ  ذیخز شاىیتز اساس ه اىیتِ هطتز اهکیاهکاى ارسال پ        

 تَلذ خیدر سهاى تار اىیتِ هطتز اهکیاهکاى ارسال پ        

 

 تارکذ

 

 A4کاال ّا در غفحِ  یاهکاى چاج تارکذ تزا        

 A4کاالّا در غفحِ  یتزا کتیاهکاى چاج ات        

 اریس یاهکاى هتػل ضذى تِ تارکذخَاى ّا        

 

 یعوَه اهکاًات

 ّا ٍ حزاج فاتیتخف

 

 فزٍضگاُ ( وتیجٌس ٍ ق یرٍ وتیق يییّز کاال )تع یتزا فیتخف فیاهکاى تعز        



 تز اساس هثلغ فاکتَر یپلکاً فاتیتخف فیاهکاى تعز        

 خاظ اىیاس هطتز یگزٍّ یتزا فیاهکاى ثثت تخف        

 کاال َىیاضاًت یپلکاً یاهکاى هعزف        

 

 ِیّذ کارت

 

 ذیتي خز ای ِیاهکاى فزٍش کارت ّذ        

 )در دست احذاث ( یکارت اعتثار ستنیاهکاى اتػال تِ س        

 

 ّا گشارش

 

 (یالری – یکاالّا )تعذاد يیاس پزفزٍش تز یزیاهکاى گشارش گ        

 ّز کاال یسَد دّ شاىیاس ه یزیاهکاى گشارش گ        

 کاالّا يیتز يیاس پز سَدتز یزیاهکاى گشارش گ        

 اىیهطتز يیتز يیذتزیٍ پزخز يیاس پز سَدتز یزیاهکاى گشارش گ        

 

 طتزیت ییراٌّوا

 یدر تارکذ تزا وتیاجٌاس تا اهکاى ًَضتي ّز ًَع هتي ٍ لَگَ ٍق یچاج کزدى رٍ یتارکذ :چاج اًَاع تارکذ تزا چاج
 .نییًواچاج  یٌتزیتلکِ تا ّز ًَع پز ٌتزیاهکاى کِ چاپص را ًِ فقط تا تارکذ پز يیتذٍى تارکذ تا ا یکاالّا

تارکذ چاج  یٍسً یتَاًٌذ تز اساس ّز کاال یچاج تارکذ تز اساس کاال را دارًذ ٍ ه تیکِ قاتل یی:تزاسٍ ّاتزاسٍ
 کیاتَهات یفلِ ا یکاال وتیپزداس ارتثاط تزقزار کزدُ ٍ هقذار ٍسى ٍ ق اىیًسخِ ًزم افشار ک يیتَاًذ تا ا یه ٌذیًوا

 دادُ ضَد. عیچاج تارکذ تطخ یاس رٍ

کاال ٍجَد دارد  ژُیٍ یتِ غٌذٍق فزٍش جستجَ ذىیسزعت تخط یپزداس تزا اىیٍ فلِ ّا :در ًزم افشار ک ییلَیک
 ذیدر فاکتَر اضافِ ًوا عایًَضتي کاال سز صیتا پس ٍ پ یحت تَاًذیکِ تا فزهت خاظ کِ کارتز ه



قفسِ ّا ٍ اعالم  یچاج کزدى رٍ یتزا ثایخاظ ٍ س یّا تا طزح ّا کتیدر ًزم افشار:اهکاى چاج اًَاع ات کتیات
 ٌتزیٍ چاج تا پز یتِ طزاح اسیدر فزٍضگاُ تذٍى ً ژُیٍ یّا فیٍ تخف وتیق

ضوارُ  نیتَاًیپزداس ه اىیافشًٍِ آى در ًزم افشار ک یٍ فعال ساس ید یدستگاُ کالز آ یذاری:تا خزید یآ کالز
 فاکتَر ضَد. عایسز یوارُ تِ ًام هطتزض یرٍ کیٍ تا کل نییهطاّذُ ًوا َتزیرا در غفحِ کاهپ يیهطتزک

تاضذ  یه  یتیزیاهَر هذ زیاًثار ٍ سا تیزیکٌتزل فزٍضگاُ ، کٌتزل کارتزاى ، هذ یتزا ی: اتشار یتیزیهذ طيیکیاپل
 یاًثارگزداً یاتشار خَب تزا يیاس ا تَاىیرا تِ ضوا ارائِ دّذ کِ ه  PDAدستگاُ  کیکِ قادر ّست اهکاًات 

 یًو pda وتیدستگاُ گزاًق ذیتِ خز اسیً گزیٍ کاال تِ کاال اًجام داد کِ د یفزٍضگاُ آى ّن تِ غَرت دستِ جوع
 تاضذ.

 

 .نییاس آى ًوا یهختلف یٍ استفادُ ّا نییاج جوع ًوا يیدر ا یکاال ّا را تِ غَرت دستِ جوع نیتَاًیضوي ه در


