به نام خدا

اهیذٍاسین با اجشای طشح صًجیشُ ای دس فشٍشگاُ شوا ػالٍُ بش سشػت بخشیذى بِ سیستن فشٍشتاى بِ کسب ٍ کاستاى ًیض هذیشیت بیشتشی بیفضایین.
سیستن کیاى پشداص با ّذف اجشا ،ساصهاًذّی ٍ بْیٌِ ساصی تواهی فشایٌذّای ػولیاتی هجوَػـِ ّای فشٍشگاّی دسسِ سطح:
 صٌذٍق فشٍش هذیشیت فشٍشگاُ هذیشیت هشکضی ()Head officeطشاحی ٍ پیادُ ساصی شذُ است .اهکاى سٍیت ٍ کٌتشل بِ لحظِ تواهی ػولیات ٍ اطالػات دس دفتش هذیشیت هشکضیّ ،وشاُ با گضاسشات هتٌَع ،جاهغ ٍ
کاسبشد ابضاسّای ًشم افضاسی هاًٌذ داشبَسد اطالػات هذیشیتی فشٍشگاّی ،هذیشاى سا دس ساستای اتخار تصویوات هٌاسب دس جْت ّذایت هجوَػِ خَد
یاسی هیشساًذ.
لزا خَاّشوٌذ است ایي ششکت سا اص ًظشات  ،پیشٌْادات ٍ اًتقادات خَد هطلغ فشهاییذ.

با تقذین احتشام
هذیشیت فشٍش  :هحوذ اهیي هحوذی
تلفي تواس58281042292-51212411120 :

مشخصات سخت افسار سیستم های مورد نیاز فروشگاه

هشخصات سخت افساری برای سیستن کالینت:
حذاقل رم  :دو گیگابایت
سی پی یو  :دوآل کور به باال
سازگار با هوه وینذوز ها
هشخصات سخت افساری برای سیستن سرور:
حذاقل رم  :چهار گیگابایت
سی پی یو  :دوآل کور به باال
سازگار با هوه وینذوز ها
هشخصات سخت افساری برای سیستن سرور اصلی (هادر ):
حذاقل رم  2 :گیگابایت
سی پی یو  :کور آی تری – cri 3
وینذوز سرور  1552به باال

چزا ًزم افشار ّبی سًجیزُ ای کیبى پزداس

 .1استفبدُ اس تکٌَلَصی  SQL Serverثزای ّوگبم سبسی اطالػبت پبیِ ّوچَى کبالّب ،هطتزیبى ،حسبة
ّبی ثبًکی ،تخفیفبت ریبلی ٍ حجوی ،اهتیبس هطتزیبى ٍ کلیِ اطالػبت پبیِ.
 .2تجویغ کزدى کلیِ اطالػبت فبکتَرّب ،اًجبر ٍ … ثِ صَرت آًالیي ٍ آفالیي.
 .3کبرکزد سیستن ّب تحت سِ ثبًک اطالػبتی صٌذٍق فزٍش ،سزٍر فزٍضگبُ ٍ سزٍر دفتز هزکشی کِ
سجت هی ضَد ثب قطغ ضجکِ ٍ ایٌتزًت اختاللی در سیستن فزٍش پیص ًیبیذ.
 .4قیوت هٌبست ًسجت ثِ سبیز ًزم افشارّبی هَجَد در ثبسار.
 .5سبدگی ٍ کبرثز پسٌذی ًزم افشار ثب حفظ اهکبًبت جبهغ.
 .6تکٌَلَصی رٍس استفبدُ ضذُ در طزاحی آى ثستز هٌبسجی یزای تَسؼِ ایجبد هی کٌذ.
 .7سبثقِ هَفقیت ًزم افشار فزٍضگبّی کیبى پزداس در فزٍضگبُ ّبی هَاد غذایی.
 .8اًتقبل آًالیي اطالػبت ثیي توبهی سزٍرّبی هجوَػِ فزٍضگبّی ٍ دفتز هزکشی ثِ ّوزاُ کٌتزل
هتوزکش فزٍضگبُ ّب اس دفتز هزکشی.
 .9قبیجلیت اتصبل ثِ ًزم افشار هَیزگی ٍ پخص کیبى پزداس (تحت اًذرٍیذ ).

بخش های کلی سیستم دفتر مرکزی:
سیستن حسبثذاری


هؼزفی حسبة ّبی ثبًکی ٍ صٌذٍق ّبی حسبثذاری.



هؼزفی حسبة ّب در چْبر سطح گزٍُ ،کل ،هؼیي ٍ تفصیلی.



صذٍر سٌذ سَد ٍ سیبى ثِ صَرت خَدکبر.



صذٍر اسٌبد فزٍش ،خزیذ ،خشاًِ داری ،افتتبحیِ ٍ اختتبهیِ ثِ صَرت خَدکبر.



تطکیل دفبتز کل ،هؼیي ،تفصیلی ٍ رٍسًبهِ.



تطکیل تزاس کل ،هؼیي ،تفصیلی.



ثستي سبل هبلی ثِ صَرت خَدکبر.



گشارش گیزی اس اسٌبد.



گشارش ّبی سَد ٍ ػولکزدی سیستن.



صذٍر تزاس آسهبیطی.



اهکبى قطؼی کزدى اسٌبد.

ثزخی اس اهکبًبت ثخص هذیزیت فزٍضگبُ


اهکبى ثجت قیوت کبال ثزای فزٍضگبُ یب فزٍضگبُّبیی خبظ



ثجت سفبرش ّبی کبال اس دفتز هزکشی.



هذیزیت ٍ ارسبل فبکتَرّبی خزیذ گزم ٍ فزٍش رٍساًِ فزٍضگبُ ثِ سزٍر هزکشی.



دریبفت حَالِ ّبی ٍرٍد ٍ خزٍج اًجبر اس دفتز هزکشی (ثذٍى ًیبس ثِ صذٍر فبکتَر خزیذ).



ثستي صٌذٍق ّب ٍ تجویغ فبکتَر ّبی ّز صٌذٍق در رٍس ٍ ثجت ًحَُ تسَیِ حسبة آًْب.



اًجبرگزداًی اًجبرّب ثب تؼییي ًَع ضوبرش.



ػولیبت چٌذ اًجبرُ ٍ حَالِ ثیي اًجبرّب.



گشارش کبردکس ریبلی ٍ تؼذادی.



گشارش هَجَدی اًجبر (تؼذادی ٍ ریبلی).



ػولیبت چٌذ اًجبرُ ٍ حَالِ ثیي اًجبرّب.



هطبّذُ هَجَدی ٍ آخزیي قیوت خزیذ کبال در ّز اًجبر.



هذیزیت کبرثزاى ًزم افشار.

ثزخی اس اهکبًبت ثخص صٌذٍق ّبی فزٍش



صذٍر فبکتَر فزٍش ٍ فزٍش هَقت ٍ هزجَػی ّب ثب اتصبل ثِ ثبرکذ خَاى.



ثجت تخفیف ّبی ًقذی ٍ خزیذ ػوذُ در فبکتَر.



اتصبل ثِ دستگبُ ّبی کبرت خَاى جْت تسزیغ سزػت در ػولکزد صٌذٍق.



اتصبل ثِ دستگبُ ّبی کبلزآی دی جْت ثجت سفبرش ّبی تلفٌی.



ارسبل پیبهک ثِ هطتزیبى در راستبی پیبدُ سبسی سیستن ٍفبداری هطتزیبى.



جبیشُ کبال ثزای خزیذ تؼذادی هطتزیبى

ثزخی اس اهکبًبت ایي ًزم افشار اپلیکیطي اًذرٍیذ



گشارش هَجَدی کبال در اًجبر (هٌبست ثزای هسئَل خزیذ)



هطبّذُ آخزیي قیوت کبالّب (هٌبست ثزای هسئَل خزیذ)



سبثقِ خزیذ ٍ فزٍش کبال جْت ثزرسی قیوت کبالّب.



لیست هطتزیبى ثِ ّوزاُ آدرس ٍ تلفي.



لیست ثذّکبراى ٍ ثستبًکبراى ثِ ّوزاُ دفتز تفصیلی آى ّب.



لیست ثذّکبراى ثِ ّوزاُ اقالم فبکتَرّب.



لیست پز سَدتزیي ٍ پزفزٍش تزیي کبالّب.



قبثلیت ًصت ثز رٍی دستگبُ ّبی  PDAجْت استفبدُ ثِ ػٌَاى دیتبکبلکتَر در اًجبر.



پیبدُ سبسی فزایٌذّبی اًجبرداری سیبر ٍ اتَهبسیَى کبهل اًجبرداری هجتٌی ثز

سهبى ثٌذی تحَیل


ثؼذ اس ثستي قزار داد ٍ تسَیِ هبلی



ًصت ٍ راُ اًذاسی در هحل یب ایٌتزًتی (رایگبى)

هایزنجیرهای ٍ ثب


فروشگاه
هایزنجیرهای کیان پزداس ثِ هٌظَر پبسخگَیی ثِ توبهی ًیبسّبی


فروشگاه
ًسخِ ًزمافشاری
استفبدُ اس سیستنّبی اًتقبل اطالػبت آًالیي ٍ هجتٌی ثز سبختبر سِ سطحی طزاحی ضذُ است.
ایي سبختبر ،سبسهبى را ثِ سِ سطح ،دفتز هزکشی ) ،(Head Officeدفتز فروشگاه ) ٍ (Back Officeصٌذٍق
صندوقهایفروش ) (Front Office – POSتقسین هیکٌذ.

فزٍش/
ایي ًسخِ اس هجوَػِ ًزمافشاری در سِ کالس هحصَل ثز اسبس ًیبس هطتزی ٍ سبسهبى ارائِ هیضَد.

