چالشهای اساسی حوزه

فروشفروشگاهي

فروشفروشگاهي

يكي از چالشهاي اساســي شــركتها ،نحوه فروش و ارائه محصوالت و خدمات به مشــتريان از طريق
كانالهاي توزيع و فروش است .شركتها در پاسخ به اين موضوع از روشهاي متنوعي استفاده ميكنند
كه از فروش عمده به واســطهها تا فروش مستقيم به مشتريان نهايي را در بر میگیرد .يكي از رايجترين
روشهاي فروش مســتقيم ،ايجاد شــبكهاي از فروشگاهها توسط شركتهاي توليدي يا توزيعي است كه
محصوالت يك شركت خاص يا گروهي از شركتها يا طيف وسيعي از محصوالت مختلف را عرضه ميكند.
ايــن حوزه به دليل گســتردگي حجم فعاليتها و ارتباط با مشــتريان و مصرفكننــدگان نهايي ،اهميت
بســزایی دارد و داراي ويژگيهــاي منحصر بهفردی اســت .با توجه به ويژگيهــای خاص اين حوزه،
مديران فروشگاهي با چالشها و مسائل مختلفي روبهرو هستند .برخي از مسائل رايج در حوزه مديريت
فروشگاهي شامل موارد زير است:

در پاســخگويي به چالشهاي اساســي حوزه فروش فروشگاهي،
شــركت همــكاران سيســتم راهــكار يكپارچه مديريــت فروش
فروشــگاهي را ارائه کرده اســت .راهكار يكپارچه مديريت فروش
فروشگاهي ،راهكاري مناسب براي شــركتهايي است كه فروش
خــود را از طريق فروشــگاههاي متعــدد به انجام ميرســانند.
اين راهكار در عين كمك به مديريت مكانيزه فروش فروشگاهها كه
موجب ســرعت ،دقت و صحت عمليات فروشگاهي ميشود ،امكان
يكپارچهسازي عمليات فروش فروشگاهي را با عمليات دفتر مركزي
فراهم ميآورد .ســرعت و قابليت اطمينان باالي ايــن راهكار ،به
همراه امکان ســازگاري با سختافزارهاي مرسوم در حوزه فروش
فروشگاهي همچون ترازوهاي ديجيتالي ،صفحات لمسي،نمايشگر
مشتري ،بارکدخوان و دستگاههای كارتخوان بانكي و در كنار آن
راحتي كاربري اين راهكار ،تجربه خريد را به عنوان تجربهاي مثبت
در ذهن مشتري ماندگار ميكند.
راهكار يكپارچه مديريت فروش فروشــگاهي متشكل از نرمافزاري
خاص جهت فروش فروشگاهي و ساير نرمافزارهاي همكاران سيستم
شامل حسابداري ،انبار ،تدارکات ،فروش عمده ،مدیریت پیام ،دريافت
و پرداخت و هوشمندی تجاری است كه در كنار يكديگر امكان مديريت
بهينه عمليات شبكه فروش سازمان را فراهم ميآورند.

انجام اغلب عمليات فروش فروشــگاهي مانند بررسي اسناد موجود در رابطه با قيمتها ،اعالميههاي
جديد ،بررسي موجودي كاال ،صدور فاكتور و هر نوع خدمتدهي به مشتريان بايد با سرعت و دقت
بااليي انجامشود.
با توجه به گســتردگي فروشــگاهها و پراكندگي جغرافيايي آنها ،ضرورت کنترل ،پايش و هماهنگی
فروشگاهها توسط دفتر مركزي يكي از چالشهاي اساسي اين حوزه محسوب ميشود.
جمعآوري اطالعات روزآمد فروشــگاهي و ارسال بهموقع آنها به دفتر مركزي ،جهت تحليل اطالعات
و سياستگذاري فروش و تامين موجودي كاالي فروشگاهها ضروري است.
لزوم ايجاد يكپارچگي سيســتم فروش فروشگاهي با سيستمهاي دفتر مركزي ،جهت جمعآوري و
تحليل اطالعات فروش و انتقال اطالعات به سيســتمهاي عملياتي ديگر مانند انبار ،دريافت ،پرداخت
و حسابداري از چالشهاي ديگر اين حوزه است.
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معرفي راهكاريكپارچهمدیریت
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ميشود تا در تعيين برنامههاي آتي مورد استفاده قرار گيرد.
برخي از امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:

امكان تعريف جشنوارههاي فصلي در محدوده زماني مشخص
به تفكيك مراكز فروش
امكان تعريف انواع ترفيعات بر مبناي كاال و گروه كاال ،مشــتری
و گروه مشــتری ،نحوه فروش ،نحوه دریافت وجه و  ...به تفكيك
مراكز فروش
امكان تعريف كاالهاي هديه بر مبناي قيمت كاال يا مبلغ كل فاكتور
اعمال سياستهاي متمركز فروش در سطح فروشگاهها برمبناي
اطالعات روزانه فروش
امکان فروش ویترینی (نمایش کاال در یک فروشــگاه و تحویل از
انبار مرکزی)

مديريت قيمتگذاري

راهكار مديريت فروش فروشــگاهي اين امكان را براي مديران فراهم
ميکند تا به آســاني قيمتها را در تمامي مراكز بهصورت يكســان يا
خــاص هر مركز ،تعريف و بهصورت سيســتماتيك بــه مراكز اعالم
نمايند .قيمتهاي تعريف شــده در زمانهاي معین ،اعمال و مبناي كار
فروشگاهها قرار ميگيرد .امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:

امکانات اصلی راهكارمدیریت

فروشفروشگاهي

راهكار يكپارچه مديريت فروش فروشگاهی نياز شركتهاي داراي
شبكه فروش فروشــگاهي در حوزه فروش ،حسابداري ،تداركات،
دريافــت و پرداخــت ،ذخيرهســازي ،انبــارداري و توزيع كاال به
فروشــگاهها را پوشــش ميدهد .وظايف و كاركردهاي اصلي اين
سيستم براي پاسخگويي به نيازهاي مشتريان به شرح زير است:

مديريت متمركز امور مالي و
اعمال كنترلهاي مديريتي مناسب

با بهرهگيري از راهكار مديريت فروش فروشگاهي ،همه امور مالي از
جمله ثبت اسناد حســابداري فروش فروشگاهها و دريافت و پرداخت
بهصورت متمركز انجام میشود .امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:

دريافت اطالعات پايه تفصيلي و معين از سيستم حسابداري
صــدور اســناد حســابداري فروش فروشــگاهها بــه تفصيل
فروشگاه ،مشتري ،گروه كاال و كاال
ثبت اطالعات دريافت و پرداخت فروشگاهها و ارسال به سيستم
دريافت و پرداخت دفتر مركزي
كنتــرل حســابهاي مشــتريان و پيگيــري اســناد دريافتي از
فروشگاهها و مشتريان در دفتر مركزي و شعب
صدور سند حسابداري براي كسري يا اضافي صندوقها در هر
فروشگاه
يكپارچگي كاالها و اسناد تعدادي انبارهاي فروشگاهها با سيستم
انبار و حسابداري انبار دفتر مركزي

اعمال سياستهاي متمركز فروش و ترفيعات

با اســتفاده از راهكار مديريت فروش فروشــگاهی ،مديران میتوانند
سياستهای فروش و ترفيعات از قبيل تعريف تخفيفات ،كاالی هديه و
غيره را بر اســاس شرايط بازار تعيين و آنها را به مراكز فروش خود
اعالم كنند .اين سياستها بهطور سيستماتيك توسط فروشگاهها اعمال
شــده و نتايج آن با توجه به برنامهريزيهاي انجام شــده بهصورت
متمركز ،براي تعيين و سنجش عملكرد فروش به دفتر مركزي ارسال
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صدور اعالميه قيمت براي كاالها به تفكيك مراكز فروش مختلف
قيمتگذاري اتوماتيك برمبناي اعالميه قيمت مبنا بهصورت مبلغ و
درصد افزايشي يا كاهشي
صدور اعالميه قيمت براي گروه كاال در مراكز فروش مختلف
قيمتگذاري اتوماتيك در سطح گروه كاال به مبالغ ثابت يا درصد و
مبلغ افزايشی يا كاهشي
امكان تعريف ممنوعيت فروش براي برخي كاالها
امکان قیمتگذاری بر مبنای قیمت خرید کاال

آنها ،امكان ثبت و نگهداري سوابق خريد ،اعمال سياستهاي فروش و
ترفيعات و همچنين تعريف كارت وفاداري براي مشــتريان را توسط
دفتر مركزي فراهم ميسازد .امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:

تعريف مشتريان و اطالعات تكميلي مربوط به اطالعات تماس براي
انواع مشتريان سازماني و غيرسازماني
گروهبندي مشتري براســاس ويژگيهاي تعريف شده همچون
ميزان خريد
امكان تعريف ترفيعات براي مشتريان يا گروه مشتريان در محدوده
زماني به تفكيك فروشگاهها و شعب
امكان گردش اطالعات و ســوابق خريد مشتريان در فروشگاهها و
شعب و مديريت اطالعات آنها
امكان صدور كارت هديه براي مشتريان
امكان رديابي اطالعات مشتريان در فروشگاهها
صدور كارت هديه با شرايط چندگانه و منعطف
صدور بن سازماني براي شركتهاي مختلف
ثبت اطالعات مشــتريان و محاســبه امتياز بر اساس هر بار خريد
مشــتري و قرار دادن مشــتريان در گروههاي مختلف (مانند گلد،
سيلور و  )...بر اساس امتياز كسب شده
ارائه تخفيف و كارت هديه متناســب با سياستگذاريهاي شركت
براي هر گروه مشتري و امكان استفاده كردن آنها توسط مشتري
در خريدهاي بعدي
امکان صدور کارت وفاداری و تخصیص امتیاز به مشتری با هر بار
خرید و ارائه مشوقهایی مانند کارت هدیه یا تخفیف
امکان ارسال  SMSو ایمیل به مشتری و اطالعرسانی در خصوص
اطالعات خرید مشتری ،فروشهای ویژه ،حراجها و ...

مديريت موجودي فروشگاهها

با بهرهگيري از راهكار مديريت فروش فروشگاهي ،مديران دفتر مركزي
و شــعب ميتوانند آخرين موجودي فروشگاهها را بهصورت روزآمد
كنترل كرده و در صورت لزوم با شناسايي كاالهاي راكد و كم فروش،
در سياســتهاي آينده خود تجديدنظر كنند .امكانات اصلي اين حوزه
عبارتند از:
امكان مشاهده و كنترل موجودي روزآمد فروشگاهها در شعب و
دفتر مركزي
امكان مشاهده موجودي كل كاالها در سازمان
امــكان نقل و انتقال كاالها بين فروشــگاهها با نظارت شــعب و
دفتر مركزي
امكان نظارت بر درخواســتهاي كاالي فروشــگاهها 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 گروهبندي
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مديريت صندوقها

راهكار مديريت فروش فروشگاهي ضمن انجام تراكنشهاي فروش و
برگشت از فروش ،امكان كنترل شروع و پايان كار روزانه و در نهايت
بستن صندوقها را فراهم ميآورد .همچنين اين راهكار ،كنترل لحظهاي
تراكنشهاي هر صندوق و صندوقدار و محاســبه و نمايش ريز انواع
دريافتيهاي هر صندوق را ممکن میســازد .امكانات اصلي اين حوزه
عبارتند از:
امكان ورود به سیستم صندوق فروشگاه برای متصدی صندوق
امكان فعاليت صندوقداران بصــورت آنالين و آفالين (در صورت
قطع ارتباط صندوق با سرور فروشگاه )
امكان شــارژ اوليه صندوق توسط مدير فروشــگاه و تعیین نوع
دریافتی صندوق
سیتواسیون
امكان تعيين نوع دريافتي صندوق
تعريف صفحه كليد به ازاي هر صندوق
امكان تعريف كليدهاي ميانبر در هر فروشگاه
عمليات دريافت وجه (انواع دريافتها) ،تاييد فاكتور و تعليق فاكتور
(در انتظار پرداخت)
عمليات برگشت از فروش
امكان مشاهده موجودي كاال به هنگام فروش
امكان ارائه تخفيف در مورد هر كاال يا فاكتور
امكان ثبت اطالعات و انتخاب از ليســت مشتريان و ارائه تخفيفات
تعريف شده
امــكان طراحي فرمت پرينت فاكتور توســط كاربر و پرينت مجدد
فاكتور با حق دسترسي خاص

صندوق آفالين ()Offline

شناســايي و كنترل ارتباط بين 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 اتوماتيك اطالعات صندوق و سرور فروشگاه پس از
ارتباط مجدد

مديريت بنها و كارتهاي اعتباري و وفاداری

راهكار مديريت فروش فروشگاهي امكان تعريف انواع كارتهاي اعتباري
و همچنين پذيرش آنها توسط صندوق و در نهايت پيگيري تراكنشهاي
آنها را فراهم میکند .امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:
تعريف كارتهاي اعتباري و وفاداری براي پرسنل سازماني و آزاد
امكان تعريف كارتهاي اعتباري چند منظوره با حسابهاي مختلف
اختصاص كارتهاي اعتباري و و فاداری به مشتریان
امكان شــارژ اوليه و مجدد كارت اعتباری بهصورت اتوماتيك
و دستي
امكان شــارژ تعديلــي براي تغييــر ميزان و يا محدوده شــارژ
کارتهاي اعتباری
كنتــرل اعتبار شــارژها در محدوده تاريخــي در زمان صدور
فاكتور فروش
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تعريف پارامترهاي موثر در شارژ كارتهاي چندمنظوره
صدور كارت المثني و بياعتبار كردن كارتهاي اعتباري مفقود شده
تعريــف كارتهاي اعتبــاري بينام بهصورت ســريالي و كنترل
محدوده اعتباري آنها
تخصیص امتیاز به مشتریان دارای کارت وفاداری بر اساس هر بار
خرید و استهالک امتیازها با ارائه تخفیف یا کارت هدیه متناسب با
امتیاز یا ردهبندی مشتری (برنزی ،نقرهای ،طالئی و )...

مديريت تنخواه و هزينهها

مدل یکپارچگی راهكارمدیریت

فروشفروشگاهي
ش نقدینگی
اطالعات فروش ،انبار ،مشتریان و گرد 
اطالعات انبار

تعريف عوامل هزينه و اختصاص معين براي هر يك
ثبت صورتخالصه هزينهها و ارسال براي دفتر مركزي
بازبيني و تاييد نهايي صورتخالصه هزينهها
صدور سند حسابداري هزينهها

مديريت غرفه

راهــكار مديريت فروش فروشــگاهي بــا تعريف انــواع غرفهها (در
فروشــگاههاي زنجيــرهاي) و اختصاص صندوق به هــر کدام ،امكان
جمعبنــدي و ارائه اطالعات فروش هر غرفه را به تفكيك براي مديريت
فروشگاه فراهم ميكند .امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:
امكان تعريف غرفههاي مشاركتي و داخلي ،تخصيص كاال و تعيين
مديريت غرفه براي آنها
محاسبه ميزان فروش غرفههاي تعريف شده
كنترل ميزان موجودي در سطح غرفهها
محاســبه ميزان پورســانت پرداختي بر مبناي اطالعات اوليه مثل
متراژ براي هر غرفه

فروش اقساطي

تعريف شرايط اقساط مانند دوره زماني ،نرخ بهره ،جريمه و ...
صدور فاكتور اقساط براي مشتريان مختلف
عمليــات تقســيط بــراي فاكتور فــروش و صــدور اتوماتيك
رسيدهاي اقساط
تسويه رسيدهاي اقساطي در سررسيد هر قسط
صدور سند حسابداري فروش اقساطي

امكان پشتيباني از
كارتهاي پرداخت بانكي

مديريت ماليات بر ارزش افزوده

امكان پشتيباني از
باركدخوانهاي متداول باسيم و بيسيم

راهكار مديريت فروش فروشگاهي عالوه بر كمك به پيادهسازي ماليات
بر ارزش افزوده ،گزارشهاي مورد نياز در اين زمينه را نيز ارائه ميكند.
امكانات اصلي اين حوزه عبارتند از:

امكان تعريف درصد ماليات و عوارض براي كاالها در دفتر مركزي
صدور فاكتور فروش با در نظر گرفتن ماليات بر ارزش افزوده
صدور سند حسابداري ماليات بر ارزش افزوده

امكان پشتيباني از
انواع پرينترهاي رايج
امكان پشتيباني از
راهكارهاي سختافزاري يكپارچه فروش فروشگاهي

دفتر مركزي
ت همکاران سیستم
شرك 

گزارشهای اصلی راهكار يكپارچه مدیریت فروش فروشگاهي

يكــي از موضوعهاي مهم و چالشهاي اساســي مديران حوزه فروش فروشــگاهي ،امــكان دريافت گزارشهاي روزآمــد و دقيق از وضعيت
فروشگاههاي مختلف است .با دسترسي به اين اطالعات ،امكان سياستگذاري مناسب در حوزه فروش فراهم ميشود و راهكار مديريت فروش
فروشگاهي با ارائه اطالعات روزآمد ،در چارچوبهاي مورد نياز مديران ،اين مهم را ممكن ميسازد .قابل ذكر است عالوه بر گزارشهاي آماده
موجود در سيستم ،امكان تهيه ساير گزارشهاي مورد نياز مديران با استفاده از ابزار قوي گزارشساز نيز وجود دارد .برخي از گزارشهاي مهم
قابل ارائه توسط راهكار فوق به شرح زير است:
گزارش پرفروشترين و كمفروشترين كاال و گروه كاال به تفكيك فروشگاه و به روز ،هفته ،ماه و سال
گزارش موجودي و كاردكس كاال به تفكيك هر فروشگاه و كل سازمان در محدوده زماني تعيين شده
گزارش مرور مشتريان به صورت چند سطحي با قابليت تعريف فرمول
گزارش جامع فروش كاال در سطح سازمان ،منطقه ،فروشگاه ،گروه كاال و كاال
گزارش كاالهاي راكد به تفكيك هر فروشگاه

راهكار هوشمندي تجاري فروشگاهی

راهکار هوشمندي تجاري فروشگاهي ،بر پايه ابزارها و مفاهيم هوشمندي تجاري و نيازهاي سطوح عالي مديران كسب وكار طراحي شده است.
اين راهکار ،از طريق ابزارهاي فني تحليلي قدرتمند خود ،انبوه دادههاي پراكنده و خام سازمان را به اطالعات طبقهبندي شده و دانش مفيد و قابل
كاربرد تبديل ميكند كه براي تصميمگيري مديران كسب و كار بسيار حياتي است .اين راهكار مزيتهاي زير را فراهم ميكند:
ديد  360درجهاي به كسب و كار
داشبوردهاي حرفهاي با قابليت خوانايي سريع اطالعات و محيطي ساده براي كاربري مديران
امكان تجزيه و تحليل اطالعات كسب و كار و نفوذ به عمق اطالعات

تهران ،ميدان ونك ،خيابان وليعصر،
خیابان عطار ،پالك  ،8كدپستي1994643615 :
تلفن دفتر مرکزی8338200۱ :
تلفن فروش8520 :
صدای مشتری83382828 :
info@systemgroup.net
www.systemgroup.net

