


يكي از چالش هاي اساســي شــركت ها، نحوه فروش و ارائه محصوالت و خدمات به مشــتريان از طريق 
كانال هاي توزيع و فروش است. شركت ها در پاسخ به اين موضوع از روش هاي متنوعي استفاده مي كنند 
كه از فروش عمده به واســطه ها تا فروش مستقیم به مشتريان نهايي را در بر می گیرد. يكي از رايج ترين 
روش هاي فروش مســتقیم، ايجاد شــبكه اي از فروشگاه ها توسط شركت هاي تولیدي يا توزيعي است كه 
 محصوالت يك شركت خاص يا گروهي از شركت ها يا طیف وسیعي از محصوالت مختلف را عرضه مي كند.

ايــن حوزه به دلیل گســتردگي حجم فعالیت ها و ارتباط با مشــتريان و مصرف كننــدگان نهايي، اهمیت 
بســزايی دارد و داراي ويژگي هــاي منحصر به  فردی اســت. با توجه به ويژگي هــای خاص اين حوزه، 
مديران فروشگاهي با چالش ها و مسائل مختلفي رو به رو هستند. برخي از مسائل رايج در حوزه مديريت 

فروشگاهي شامل موارد زير است:

انجام اغلب عملیات فروش فروشــگاهي مانند بررسي اسناد موجود در رابطه با قیمت ها، اعالمیه هاي 
جديد، بررسي موجودي كاال، صدور فاكتور و هر نوع خدمت دهي به مشتريان بايد با سرعت و دقت 

بااليي انجام  شود.
با توجه به گســتردگي فروشــگاه ها و پراكندگي جغرافیايي آنها، ضرورت كنترل، پايش و هماهنگی 

فروشگاه ها توسط دفتر مركزي يكي از چالش هاي اساسي اين حوزه محسوب مي شود.
جمع آوري اطالعات روزآمد فروشــگاهي و ارسال به موقع آنها به دفتر مركزي، جهت تحلیل اطالعات 

و سیاست گذاري فروش و تامین موجودي كاالي فروشگاه ها ضروري است.
لزوم ايجاد يكپارچگي سیســتم فروش فروشگاهي با سیستم هاي دفتر مركزي، جهت جمع آوري و 
تحلیل اطالعات فروش و انتقال اطالعات به سیســتم هاي عملیاتي ديگر مانند انبار، دريافت، پرداخت 

و حسابداري از چالش هاي ديگر اين حوزه است.

در پاســخگويي به چالش هاي اساســي حوزه فروش فروشگاهي، 
شــركت همــكاران سيســتم راهــكار يكپارچه مديريــت فروش 
فروشــگاهي را ارائه كرده اســت. راهكار يكپارچه مديريت فروش 
فروشگاهي، راهكاري مناسب براي شــركت هايي است كه فروش 
 خــود را از طريق فروشــگاه هاي متعــدد به انجام مي رســانند. 
اين راهكار در عين كمك به مديريت مكانيزه فروش فروشگاه ها كه 
موجب ســرعت، دقت و صحت عمليات فروشگاهي مي شود، امكان 
يكپارچه سازي عمليات فروش فروشگاهي را با عمليات دفتر مركزي 
فراهم مي آورد. ســرعت و قابليت اطمينان باالي ايــن راهكار، به 
همراه امكان ســازگاري با سخت افزارهاي مرسوم در حوزه فروش 
فروشگاهي همچون ترازوهاي ديجيتالي، صفحات لمسي،  نمايشگر 
مشتري، باركدخوان و دستگاه های كارت خوان بانكي و در كنار آن 
راحتي كاربري اين راهكار، تجربه خريد را به عنوان تجربه اي مثبت 

در ذهن مشتري ماندگار مي كند.
راهكار يكپارچه مديريت فروش فروشــگاهي متشكل از نرم افزاري 
خاص جهت فروش فروشگاهي و ساير نرم افزارهاي همكاران سيستم 
شامل حسابداري، انبار، تداركات، فروش عمده، مديريت پيام، دريافت 
و پرداخت و هوشمندی تجاری است  كه در كنار يكديگر امكان مديريت 

بهينه عمليات شبكه فروش سازمان را فراهم مي آورند.
  

معرفي راهكار یكپارچه مدیریت
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مي شود تا در تعیین برنامه هاي آتي مورد استفاده قرار گیرد.
برخي از امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:

امكان تعريف جشنواره هاي فصلي در محدوده زماني مشخص 
به تفكیك مراكز فروش

امكان تعريف انواع ترفیعات بر مبناي كاال و گروه كاال، مشــتری 
و گروه مشــتری، نحوه فروش، نحوه دريافت وجه و ... به تفكیك 

مراكز فروش
امكان تعريف كاالهاي هديه بر مبناي قیمت كاال يا مبلغ كل فاكتور

اعمال سیاست هاي متمركز فروش در سطح فروشگاه ها برمبناي 
اطالعات روزانه فروش

امكان فروش ويترينی )نمايش كاال در يك فروشــگاه و تحويل از 
انبار مركزی(

مديريت قيمت گذاري
راهكار مديريت فروش فروشــگاهي اين امكان را براي مديران فراهم 
مي  كند تا به آســاني قیمت ها را در تمامي مراكز به صورت يكســان يا 
خــاص هر مركز، تعريف و به صورت سیســتماتیك بــه مراكز اعالم 
نمايند. قیمت هاي تعريف شــده در زمان هاي معین، اعمال و مبناي كار 

فروشگاه ها قرار مي گیرد. امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:
صدور اعالمیه قیمت براي كاالها به تفكیك مراكز فروش مختلف

قیمت گذاري اتوماتیك برمبناي اعالمیه قیمت مبنا به صورت مبلغ و 
درصد افزايشي يا كاهشي

صدور اعالمیه قیمت براي گروه كاال در مراكز فروش مختلف
قیمت گذاري اتوماتیك در سطح گروه كاال به مبالغ ثابت يا درصد و 

مبلغ افزايشی يا كاهشي
امكان تعريف ممنوعیت فروش براي برخي كاالها

امكان قیمت گذاری بر مبنای قیمت خريد كاال

مديريت موجودي فروشگاه ها
با بهره گیري از راهكار مديريت فروش فروشگاهي، مديران دفتر مركزي 
و شــعب مي توانند آخرين موجودي فروشگاه ها را به صورت روزآمد 
كنترل كرده و در صورت لزوم با شناسايي كاالهاي راكد و كم فروش، 
در سیاســت هاي آينده خود تجديدنظر كنند. امكانات اصلي اين حوزه 

عبارتند از:
امكان مشاهده و كنترل موجودي روزآمد فروشگاه ها در شعب و 

دفتر مركزي
امكان مشاهده موجودي كل كاالها در سازمان

امــكان نقل و انتقال كاالها بین فروشــگاه ها با نظارت شــعب و 
دفتر مركزي

امكان نظارت بر درخواســت هاي كاالي فروشــگاه ها و صدور 
مجوز ارسال كاال

امــكان تعريف چند انبار براي هر مركز فروش و كنترل ورود و 
خروج آنها

مديريت ارتباط با مشتريان
راهكار مديريت فروش فروشگاهي با تعريف انواع مشتريان و گروه بندي 

راهكار يكپارچه مديريت فروش فروشگاهی نياز شركت هاي داراي 
شبكه فروش فروشــگاهي در حوزه فروش، حسابداري، تداركات، 
دريافــت و پرداخــت، ذخيره ســازي، انبــارداري و توزيع كاال به 
فروشــگاه ها را پوشــش مي دهد. وظايف و كاركردهاي اصلي اين 

سيستم براي پاسخگويي به نيازهاي مشتريان به شرح زير است:

مديريت متمركز امور مالي و
اعمال كنترل هاي مديريتي مناسب

با بهره گیري از راهكار مديريت فروش فروشگاهي، همه امور مالي از 
جمله ثبت اسناد حســابداري فروش فروشگاه ها و دريافت و پرداخت  
به صورت متمركز انجام می شود. امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:

دريافت اطالعات پايه تفصیلي و معین از سیستم حسابداري 
صــدور اســناد حســابداري فروش فروشــگاه ها بــه تفصیل 

فروشگاه، مشتري، گروه كاال و كاال
ثبت اطالعات دريافت و پرداخت فروشگاه ها و ارسال به سیستم 

دريافت و پرداخت دفتر مركزي
كنتــرل حســاب هاي مشــتريان و پیگیــري اســناد دريافتي از 

فروشگاه ها و مشتريان در دفتر مركزي و شعب
صدور سند حسابداري براي كسري يا اضافي صندوق ها در هر 

فروشگاه
يكپارچگي كاالها و اسناد تعدادي انبارهاي فروشگاه ها با سیستم 

انبار و حسابداري انبار دفتر مركزي

اعمال سياست هاي متمركز فروش و ترفيعات
با اســتفاده از راهكار مديريت فروش فروشــگاهی، مديران می توانند 
سیاست های فروش و ترفیعات از قبیل تعريف تخفیفات، كاالی هديه و 
غیره را بر اســاس شرايط بازار تعیین و آنها را به مراكز فروش خود 
اعالم كنند. اين سیاست ها به طور سیستماتیك توسط فروشگاه ها اعمال 
شــده و نتايج آن با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شــده به صورت 
متمركز، براي تعیین و سنجش عملكرد فروش به دفتر مركزي ارسال 

آنها، امكان ثبت و نگهداري سوابق خريد، اعمال سیاست هاي فروش و 
ترفیعات و همچنین تعريف كارت وفاداري براي مشــتريان را توسط 

دفتر مركزي فراهم مي سازد. امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:
تعريف مشتريان و اطالعات تكمیلي مربوط به اطالعات تماس براي 

انواع مشتريان سازماني و غیرسازماني
گروه بندي مشتري براســاس ويژگي هاي تعريف شده همچون 

میزان خريد  
امكان تعريف ترفیعات براي مشتريان يا گروه مشتريان در محدوده 

زماني به تفكیك فروشگاه ها و شعب
امكان گردش اطالعات و ســوابق خريد مشتريان در فروشگاه ها و 

شعب و مديريت اطالعات آنها
امكان صدور كارت هديه براي مشتريان

امكان رديابي اطالعات مشتريان در فروشگاه ها 
صدور كارت هديه با شرايط چندگانه و منعطف

صدور بن سازماني براي شركت هاي مختلف
ثبت اطالعات مشــتريان و محاســبه امتیاز بر اساس هر بار خريد 
مشــتري و قرار دادن مشــتريان در گروه هاي مختلف )مانند گلد، 

سیلور و ...( بر اساس امتیاز كسب شده
 ارائه تخفیف و كارت هديه متناســب با سیاستگذاري هاي شركت 
براي هر گروه مشتري و امكان استفاده كردن آنها توسط مشتري 

در خريدهاي بعدي
امكان صدور كارت وفاداری و تخصیص امتیاز به مشتری با هر بار 

خريد و ارائه مشوق هايی مانند كارت هديه يا تخفیف
امكان ارسال SMS و ايمیل به مشتری و اطالع رسانی در خصوص 

اطالعات خريد مشتری، فروش های ويژه، حراج ها و ... امكانات  اصلی راهكارمدیریت
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تعريف پارامترهاي موثر در شارژ كارت هاي چندمنظوره
صدور كارت المثني و بي اعتبار كردن كارت هاي اعتباري مفقود شده

تعريــف كارت هاي اعتبــاري بي نام به صورت ســريالي و كنترل 
محدوده اعتباري آنها

تخصیص امتیاز به مشتريان دارای كارت وفاداری بر اساس هر بار 
خريد و استهالک امتیازها با ارائه تخفیف يا كارت هديه متناسب با 

امتیاز يا رده بندی مشتری )برنزی، نقره ای، طالئی و ...(

مديريت تنخواه و هزينه ها
تعريف عوامل هزينه و اختصاص معین براي هر يك

ثبت صورت خالصه هزينه ها و ارسال براي دفتر مركزي
بازبیني و تايید نهايي صورت خالصه هزينه ها

صدور سند حسابداري هزينه ها

مديريت غرفه
راهــكار مديريت فروش فروشــگاهي بــا تعريف انــواع غرفه ها )در 
فروشــگاه هاي زنجیــره اي( و اختصاص صندوق به هــر كدام، امكان 
جمع بنــدي و ارائه اطالعات فروش هر غرفه را به تفكیك براي مديريت 

فروشگاه فراهم مي كند. امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:
امكان تعريف غرفه هاي مشاركتي و داخلي، تخصیص كاال و تعیین 

مديريت غرفه براي آنها
محاسبه میزان فروش غرفه هاي تعريف شده

كنترل میزان موجودي در سطح غرفه ها
محاســبه میزان پورســانت پرداختي بر مبناي اطالعات اولیه مثل 

متراژ براي هر غرفه

فروش اقساطي
تعريف شرايط اقساط مانند دوره زماني، نرخ بهره، جريمه و ...

صدور فاكتور اقساط براي مشتريان مختلف
عملیــات تقســیط بــراي فاكتور فــروش و صــدور اتوماتیك 

رسید هاي اقساط
تسويه رسیدهاي اقساطي در سررسید هر قسط

صدور سند حسابداري فروش اقساطي

مديريت ماليات بر ارزش افزوده
راهكار مديريت فروش فروشگاهي عالوه بر كمك به پیاده سازي مالیات 
بر ارزش افزوده، گزارش هاي مورد نیاز در اين زمینه را نیز ارائه مي كند. 

امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:
امكان تعريف درصد مالیات و عوارض براي كاالها در دفتر مركزي

صدور فاكتور فروش با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده
صدور سند حسابداري مالیات بر ارزش افزوده

امكان پشتیباني از 
راهكارهاي سخت افزاري يكپارچه فروش فروشگاهي

امكان پشتیباني از 
انواع پرينترهاي رايج

امكان پشتیباني از
باركدخوان هاي متداول با سیم و بي سیم

 

امكان پشتیباني از
 كارت هاي پرداخت بانكي

 

مدل یكپارچگی راهكارمدیریت

فروش فروشگاهي
اطالعات فروش ، انبار ، مشتريان و گردش  نقدينگی

اطالعات  انبار

مديريت صندوق ها
راهكار مديريت فروش فروشگاهي ضمن انجام تراكنش هاي فروش و 
برگشت از فروش، امكان كنترل شروع و پايان كار روزانه و در نهايت 
بستن صندوق ها را فراهم مي آورد. همچنین اين راهكار، كنترل لحظه اي 
تراكنش هاي هر صندوق و صندوق دار و محاســبه و نمايش ريز انواع 
دريافتي هاي هر صندوق را ممكن می ســازد. امكانات اصلي اين حوزه 

عبارتند از:
امكان ورود به سیستم صندوق فروشگاه برای متصدی صندوق

امكان فعالیت صندوقداران بصــورت آنالين و آفالين )در صورت 
قطع ارتباط صندوق با سرور فروشگاه (

امكان شــارژ اولیه صندوق توسط مدير فروشــگاه و تعیین نوع 
دريافتی صندوق

سیتواسیون 
امكان تعیین نوع دريافتي صندوق

تعريف صفحه كلید به ازاي هر صندوق
امكان تعريف كلیدهاي میانبر در هر فروشگاه

عملیات دريافت وجه )انواع دريافت ها(، تايید فاكتور و تعلیق فاكتور 
)در انتظار پرداخت(

عملیات برگشت از فروش
امكان مشاهده موجودي كاال به هنگام فروش
امكان ارائه تخفیف در مورد هر كاال يا فاكتور

امكان ثبت اطالعات و انتخاب از لیســت مشتريان و ارائه تخفیفات 
تعريف شده

امــكان طراحي فرمت پرينت فاكتور توســط كاربر و پرينت مجدد 
فاكتور با حق دسترسي خاص

)Offline( صندوق آفالين
شناســايي و كنترل ارتباط بین صندوق و سرور فروشگاه ضمن 

هشدار به كاربر در صورت قطع ارتباط
امكان ادامه كار با صندوق در صورت قطع شدن ارتباط صندوق و 

سرور فروشگاه 
يكپارچگي اتوماتیك اطالعات صندوق و سرور فروشگاه پس از 

ارتباط  مجدد

مديريت بن ها و كارت هاي اعتباري و وفاداری
راهكار مديريت فروش فروشگاهي امكان تعريف انواع كارت هاي اعتباري 
و همچنین پذيرش آنها توسط صندوق و در نهايت پیگیري تراكنش هاي 

آنها را فراهم می كند. امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:
تعريف كارت هاي اعتباري و وفاداری براي پرسنل سازماني و آزاد
امكان تعريف كارت هاي اعتباري چند منظوره با حساب هاي مختلف

اختصاص كارت هاي اعتباري و و فاداری به مشتريان
امكان شــارژ اولیه و مجدد كارت اعتباری به صورت اتوماتیك 

و دستي
امكان شــارژ تعديلــي براي تغییــر میزان و يا محدوده شــارژ 

كارت هاي اعتباری
كنتــرل اعتبار شــارژها در محدوده تاريخــي در زمان صدور 

فاكتور فروش
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گزارش های اصلی راهكار یكپارچه مدیریت فروش فروشگاهي
يكــي از موضوع هاي مهم و چالش هاي اساســي مديران حوزه فروش فروشــگاهي، امــكان دريافت گزارش هاي روزآمــد و دقیق از وضعیت 
فروشگاه هاي مختلف است. با دسترسي به اين اطالعات، امكان سیاست گذاري مناسب در حوزه فروش فراهم مي شود و راهكار مديريت فروش 
فروشگاهي با ارائه اطالعات روزآمد، در چارچوب هاي مورد نیاز مديران، اين مهم را ممكن مي سازد. قابل ذكر است عالوه بر گزارش هاي آماده 
موجود در سیستم، امكان تهیه ساير گزارش هاي مورد نیاز مديران با استفاده از ابزار قوي گزارش ساز نیز وجود دارد. برخي از گزارش هاي مهم 

قابل ارائه توسط راهكار فوق به شرح زير است: 
گزارش پرفروش ترين و كم فروش ترين كاال و گروه كاال به تفكیك فروشگاه و به روز، هفته، ماه و سال 

گزارش موجودي و كاردكس كاال به تفكیك هر فروشگاه و كل سازمان در محدوده زماني تعیین شده 
گزارش مرور مشتريان به صورت چند سطحي با قابلیت تعريف فرمول 

گزارش جامع فروش كاال در سطح سازمان، منطقه، فروشگاه، گروه كاال و كاال 
گزارش كاالهاي راكد به تفكیك هر فروشگاه 

راهكار هوشمندي تجاري فروشگاهی
راهكار هوشمندي تجاري فروشگاهي، بر پايه ابزارها و مفاهیم هوشمندي تجاري و نیازهاي سطوح عالي مديران كسب وكار طراحي شده است. 
اين راهكار، از طريق ابزارهاي فني تحلیلي قدرتمند خود، انبوه داده هاي پراكنده و خام سازمان را به اطالعات طبقه بندي شده و دانش مفید و قابل 

كاربرد تبديل مي كند كه براي تصمیم گیري مديران كسب و كار بسیار حیاتي است. اين راهكار مزيت هاي زير را فراهم مي كند:  
ديد 360 درجه اي به كسب و كار 

داشبوردهاي حرفه اي با قابلیت خوانايي سريع اطالعات و محیطي ساده براي كاربري مديران
امكان تجزيه و تحلیل اطالعات كسب و كار و نفوذ به عمق اطالعات

دفتر مركزي
شركت  همكاران سيستم

تهران، ميدان ونك، خيابان وليعصر،
خيابان عطار، پالك 8، كدپستي: 1994643615 

تلفن دفتر مركزی: 83382001
تلفن فروش: 8520 

صدای مشتری: 83382828 

info@systemgroup.net
www.systemgroup.net


