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گزٍُ ًزم افشاری کیاى پزداس تَاًستِ اس تزٍستزیي اهکاًات پخص تِ ضیَُ هَیزگی در ًزم افشار خَد استفادُ
ًوایذ .ایي اهکاًات پیطزفتِ تا قیوت هٌاسة ٍ رقاتتی در اختیار کسة ٍ کارّای تَسیؼی ٍ ضزکت ّای پخص قزار
گزفتِ است.

یک ًزم افشار سادُ تا اهکاًات هْن ٍ ضزٍری تزای کسة ٍ کارّای تَسیؼی ٍ ضزکت ّای پخص هی تاضذ کِ
هیتَاًذ ًظن خَتی تِ سیستن تَسیغ ضوا دّذ .

ًزم افشار پخص هَیزگی کیاى پزداس تزای هطتزیاى در سِ سطح پایِ  ،تکویلی ٍ پیطزفتِ ارائِ هی ضَد.

سطح پایِ( :سفارضگیز سادُ)
ایي پکیج ًزم افشاری دارای یک سیستن حساتذاری هخصَظ پخص ٍ یک اپلیکیطي اًذرٍیذ تزای ثثت سفارش ّا
ٍ هذیزیت فزٍش (تذٍى ًوایص کاتالَگ ٍ تذٍى جی پی اس ) هی تاضذ.

سطح تکویلی:
ایي پکیج ًزم افشاری هاًٌذ ًسخِ پایِ دارای یک سیستن حساتذاری هخصَظ پخص ٍ یک اپلیکیطي اًذرٍیذ
تزای ثثت سفارش ّا ٍ هذیزیت فزٍش (دارای کاتالَگ هحصَالت) ٍ چٌذ اهکاى تیطتز اس ًسخِ اٍل هی تاضذ.

سطح پیطزفتِ:
ایي پکیج ًزم افشاری ػالٍُ تز ّوِ اهکاًات اضارُ ضذُ در دٍ سطح قثلی دارای هسیز ٍیشیتَر ،GPS ،تؼزیف تَر

هسیز ،لَکیطي هطتزی ٍ ٍیشیتَر هی تاضذ.

ًزم افشار پخص هَیزگی ٍ حساتذاری کیاى پزداس  ،هٌاسة تزای
ٍاحذ ّای فزٍش ٍ تَسیغ در حَسُ ّای پخص هَادغذایی ،پخص لثٌیات ،پخص آرایطی ٍ تْذاضتی،
پخص لَاسم پشضکی ٍ….

خاطز ًطاى هی ساسد تزای سفارش گیزی در سیستن ّای کیاى پزداس دٍ حالت آفالیي ٍ آًالیي ٍجَد دارد

ًزم افشار سفارضگیزی آًالیي سیستن پخص هَیزگی کیاى پزداس ػالٍُ تز اهکاى ثثت سفارضات

تصَرت آًالیي ٍ آفالیي  ،اهکاى ایجاد گالزی هحصَالت ضوا را ًیش فزاّن هی ًوایذ  ،تِ ایي صَرت
کِ هطزیاى ضوا هیتَاًٌذ در ٌّگام سفارش ّز کاال تصَیز آًزا ًیش در داخل هَتایل ٍ یا تثلت
هطاّذُ ًوایٌذ .

ٍیژگی ّای دیگز:


اهکاى ثثت لَکیطي هطتزی تَسط ٍیشیتَر در ٌّگام ٍیشیت



اهکاًات هتٌَع در  ٍ GPSهذیزیت هسیز ٍیشیتَرّا ٍ هطتزیاى



قاتللیت سفارضی ساسی تا ًیاسّای خاظ هطتزی



گالزی ػکس ٍ تصاٍیز



سطح دستزسی ّای هختلف تا اهکاى ٍیزایص




ثثت سفارش آفالیي ٍ آًالیي
ثثت تخفیف ٍ اضاًتیَى



ثثت جایشُ کاال



ثثت ًحَُ دستزسی تِ ٍیشیتَرّا ٍ تاساریاتاى



دستزسی ٍ اًَاع هجَس ّای هتٌَع ٍرٍد تِ ًزم افشار تزای ٍیشیتَرّا



تارکذ ٍ اسکي کاال



اتصال تِ پزیٌتز کوزی ٍ قاتل حول



اهکاى ثثت ساتقِ ٍیشیتَر



سَد تحلیلی فزٍش تِ تفکیک گزٍُ کاالّای فزٍش رفتِ



هٌاسة تزای ضزکتْای پخص گزم ٍ سزد.



پطتیثاًی تذٍى اجثار در توذیذ ساالًِ

اهکاًات ٍیژُ
پخص هَیزگی ٍ هسیز یاتی
ثبت ٍ ًوایص هَقؼیت هکاًی بازاریاب ّا بِ صَرت آًالیي
ثبت هَقؼیت هکاًی هطتریاى در ًرم افسار  GPSکیاى پرداز
ترسین لحظِ ای هسیر بازاریاب ّا پس از تغییر هَقؼیت
هؼرفی هسیرّا ٍ اختصاظ هطتریاى بِ هسیرّا
برًاهِ زهاًی بازاریاب ّا
تؼییي جذٍل زهاًی هسیرّای بازریابی رٍزاًِ

پَرساًت
اهکاى تؼریف چٌذ پَرساًت گیر ٍ سفارش گیری آى ّا با تبلت
اهکاى تؼریف پَرساًت گیر ّا در فاکتَر ّا
اهکاى اتصال ّر پَرساًت گیر بِ هطتری ّای خاظ خَد
اهکاى دریافت پَرساًت بر اساس در صذ فرٍش کاال

سفارش گیزی ٍ اًذرٍیذ
ثبت سفارش در هحل هطتری با تبلت ( بِ صَرت آفالیي ٍ آًالیي )
هطاّذُ تصاٍیر هحصَالت در تبلت برای هطتری
هطاّذُ لحظِ ای اًبار تَسط بازاریاب در ٌّگام ثبت سفارش
هطاّذُ ٍ هذیریت فاکتَرّای رٍزاًِ در تبلت تَسط هذیر

اپلیکیطي تاساریاب
ثبت ٍ چاپ فاکتَر از پریٌتر ّوراُ
اهکاى ثبت تخفیف ّای هختلف در اپلیکیطي
هطاّذُ هَجَدی ٍ بذّکاری در حالت آفالیي
ثبت تحَیل یا ػذم تحَیل با اپلیکیطي

اهکاًات ػوَهی

کاالّا ٍ گزٍُ تٌذی
اهکاى ثبت ًقطِ سفارش برای کاالّای هختلف
اهکاى تؼریف  5سطح قیوت فرٍش برای ّر کاال بِ ّورُ
هطخصات خاظ ّر کاال
تؼریف تخفیفات درصذی ٍ ریالی ،تؼذادی ٍهبلغی  ،پرداختْای ًقذی ٍ چکی ٍ بِ صَرت پلکاًی رٍی یک کاال ٍ یا
گرٍّی از کاالّا
اهکاى ًوایص آخریي قیوتْای درج ضذُ برای یک هطتری ٍ یک کاال ٍ هطاّذُ سابقِ دقیق کاال

اًثار
اهکاى ثبت چٌذ اًبار هختلف برای سیستن ٍ اًتقال بیي آى ّا
هؼرفى اًَاع ػولیات ٍرٍد ٍ خرٍج کاال از اًبار (رسیذ خریذ  ،رسیذ برگطت از فرٍش ،حَالِ فرٍش ،حَالِ برگطت
از خریذ ٍ برگ اًتقال بیي اًبارّا)
اهکاى ثبت ػولیات اًبار گرداًی ٍ ضوارش ّای هتفاٍت بِ ّوراُ اصالح اتَهاتیک
کاردکس کاال بِ تفکیک اًبار ٍ یا کلیِ اًبارّا
اهکاى ثبت اًتقاالت بیي اًبارّا ٍ تْیِ گسارضات هخصَظ آًْا
تفکیک هَجَدی اًبار ٍ هَجَدی قابل فرٍش
اهکاى ثبت حَالِ تجویغ خرٍج کاال از اًبار برای تَزیغ

هالی ٍ حساتذاری
حسابذاری خریذ ،فرٍش ،اًبار ٍ خساًِ اتَهاتیک
هذیریت حساب هطتریاى ٍ کٌترل ػولیات فرٍش براساس ٍضؼیت حساب هطتری ٍ بذّی
اهکاى ثبت تسَیِ هالی با تبلت ّا

تصاٍیری از ًرم افسار ٍیٌذٍز:
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احتراهاً به استحضار هی رسانذ ضرکت «کیاى پرداز» با تولیذ نرم افسار هذیریت زنجیره ای و پخص
و هویرگی کیاى پرداز توانسته است با فروش آى در در سطح کطور به فؼالیت خود در زهینه
فروش نرم افسار های حسابذاری و هالی اداهه دهذ.
اهیذوارین با اجرا وپیاده سازی طرح هویرگی در ضرکت ضوا ػالوه بر سرػت بخطیذى به سیستن
فروضتاى به کسب و کارتاى نیس هذیریت بیطتری بیفسایین.
سیستن کیاى پرداز با هذف اجرا ،سازهانذهی و بهینه سازی تواهی فراینذهای ػولیاتی هجووػـه های

فروضگاهی درسه سطح:
هویرگی کاهل هویرگی بذوى جی پی اسپخص سفارضگیرطراحی و پیاده سازی ضذه است .اهکاى رویت و کنترل به لحظه تواهی ػولیات و اطالػات در سیستن
هذیریت هرکسی ،هوراه با گسارضات هتنوع ،جاهغ و کاربرد ابسارهای نرم افساری هاننذ داضبورد
اطالػات هذیریتی فروضگاهی ،هذیراى را در راستای اتخار تصویوات هناسب در جهت هذایت
هجووػه خود یاری هیرسانذ.
لذا خواهشمند است این شرکت را از نظرات  ،پیشنهادات و انتقادات خود مطلع فرمایید.
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