
فروش
سازمان تان را
ارتقا دهید

راهکار سرمایه انسانی راهکاران



راهکار فروش
عملکردی چابک در بازار رقابتی

باالی  هزینه های  مشتریان،  جغرافیایی  پراکندگی  فروش،  متنوع  فرآیندهای  رقبا،  تعدد 
فروش، بازاریابی، توزیع و لجستیک و نقش پرسنل فروش در این فرآیند، پیچیدگی هایی را 

برای فرآیند فروش به همراه دارد.
منعطف  و  متنوع  سیاست های  ِاعمال  طریق  از  راهکاران،  نام  به  سیستم  همکاران   ERP
براساس پارامترهای مختلف سازمان، فرآیندهای فروش را در مسیر سودآوری شرکت یاری 
می دهد. هم چنین، با فراهم کردن امکان کنترل وضعیت حساب مشتری و موجودی انبار 
در لحظه ی ثبت اسناد فروش، مدیران فروش را قادر می سازد تا افزون بر هزینه های فروش، 
مشتریان،  با  ارتباط  بهبود  ضمن  و  دهند  کاهش  را  خود  وصول  و  انبارداری  هزینه های 

پی گیری مطالبات از مشتریان تسهیل یابد.

راهکار فروش راهکاران، فرآیندهای فروش داخلی، 
فروش بورسی، فروش صادراتی، فروش و پخش 
مویرگی، موبایل سرویس، خدمات الکترونیکی 
فروش، مدیریت ظروف امانی، مدیریت اطالعات 
جغرافیایی )GIS(، هدف گذاری و پورسانت را 
پوشش می دهد.

با راهکار فروش راهکاران؛  

•  برقراری ارتباطات تجاری مناسب و منعطف با مشتریان امکان پذیر 
است.

•  مدیریت دقیق و منعطف فرآیندهای فروش قابل پیشبرد است.

• مدیریـت درخواسـت های ذینفعـان فـروش بـا سـرعت بـاال انجـام 
می شـود.

•  به تصمیم سازی و سیاست گذاری مدیران کمک می کنید.

•  مدیریت حساب و اعتباردهی به مشتریان ممکن می شود.

•  اعمال مدیریت متمرکز در عین گسترش شبکه های فروش قابل 
انجام است.



فرآیندهای منعطف و متنوع در ارتباط با فروش محصوالت 
براساس  لزوم  وقت  به  تا  می کند  کمک  مختلف  بازارهای  در 
یا  داد  تغییر  را  فروش  استراتژی های  اختیار،  در  اطالعات 
تصمیم  های دقیق تری گرفت تا به میزان مطلوب از سودآوری 
دست یافت و سهم مناسبی از بازار هدف را در اختیار گرفت. 
مشتریان  به  مناسب  زمان  در  پاسخ گویی  موجب  امر  این 
می شود. فروش  فرآیندهای  صحیح  و  دقیق  مدیریت  و 

امکانات 
تــا  می کنــد  کمــک  فــروش؛  قابــل  موجــودی  مدیریــت   •
درخواســت های مشــتریان را در زمــان مناســب تامیــن کنیــد 

ــوید.  ــه نش ــودی مواج ــود موج ــا کمب ــچ گاه ب و هی
به عالوه، اگر موجودی محصوالت سازمان براساس ویژگی های 
خاصی با عامل کنترل موجودی در انبارهای سازمان نگهداری 

می شود، امکان رزرو آن ها در راهکار فروش فراهم است. 

• پوشـش کامـل فرآیندهـای صادراتـی؛ موجـب می شـود بـا 
اسـتفاده از امـکان تعییـن شـرایط تحویـل در اسـناد صادراتی 
از جملـه پروفـرم، فرآیندهـای کاالی صادراتـی طبـق شـرایط 
قابـل   )Incoterms( اینکوترمـز  یـا  بین المللـی  بازرگانـی 

باشـد.  پیشـبرد 
روش های  تعریف  امکان  ماژول،  این  امکانات  از  استفاده  با 
پرداخت بین المللی دریافت وجه معامله و وصول مطالبات 

به ارزهای مختلف قابل انجام است.

مـاژول  بـا  مشـتریان؛  درخواسـت های  فرآینـد  مدیریـت    •
خدمـات الکترونیکـی مشـتری، می توانیـد بـا کم تریـن هزینـه 
کنیـد.  را مدیریـت  بـا مشـتریان تان  و زمـان، تعامـالت خـود 

اسناد  گوناگون،  ارزهای  با  تا  می کند  کمک  ارزی؛   فروش    •
فروش را صادر و در ارائه ی گزارش های قانونی، مقدار آن را به 

ارز رایج و عملیاتی سازمان محاسبه کنید.
 

•  قیمت گـذاری منعطـف؛ رویه هـای فـروش، قیمت گـذاری و 
اعطـای تخفیـف را متناسـب بـا رابطـه ی تجـاری بـا هر گـروه از 

مشـتریان تعییـن می کنیـد. 

فرآیندهای  در  سازمان  ذی نفعان  مهم ترین  مشتریان، 
و  خرید  میزان  از  به روز  اطالعات  داشتن  و  هستند  فروش 
مطالبات، هم چنین تراکنش های مالی آنان در ارتباط با فروش 
محصوالت، همواره از دغدغه های مدیران سازمان هاست. از 
سوی دیگر، مشتریان هم عالقه مندند در زمان های دل خواه، 
در  مربوطه  سازمان  با  خود  تراکنش های  از  دقیقی  اطالعات 
دقیق تر  را  خرید هایشان  بتوانند  تا  باشند  داشته  اختیار 
مشتریان  به  دقیقی  و  سریع  پاسخ گویی  و  کرده  مدیریت 

داشته باشند.

امکانات 
•  بانک اطالعاتی جامع مشتریان؛ کمک می کند که اطالعات 
گردآوری  اطالعاتی  بانک  یک  در  به شکل متمرکز  را  مشتریان 

کنید و گزارش گیری یکپارچه و جامعی داشته باشید. 
هم چنین، با فرآهم آوردن مشارکت مشتریان در فرآیندهای 
وضعیت  مشاهده ی  یا  درخواست  ثبت  مانند  مرتبط، 

صورت حساب، افزایش رضایت و وفاداری آنان را فراهم کنید.

• ساختار فروش منعطف؛ به سازمان شما اجازه می دهد تا 
با ساختارهای متفاوت، فرآیندها و سیاست گذاری های متنوع 
و سازمان های  تعریف مراکز  امکان  از جمله؛  باشید.  داشته 
مشتریان،  با  ارتباط  کانال های  و  حوزه ها  فروش،  مختلف 
منطقه بندی فروش، هم چنین شیوه های فروش گوناگون در 

سازمان. 
در  موثر  پارامترهای  به عنوان  می تواند  ساختار  نوع  این 
مشتریان،  از  سازمانی  مطالبات  یا  محصوالت  قیمت گذاری 
هم چنین برای تعریف سیاست های تخفیفی به کار گرفته شود.

• سیاست گذاری فروش؛  کمک می کند با اعمال سیاست های 
افزاینده و کاهنده، فرآیندهای فروش را منعطف بسازید، از 
جمله؛ انواع تخفیفات و مالیات و عوارض براساس پارامترهای 
فروش،  حوزه ی  فروش،  کانال  فروش،  مراکز  مانند  متنوع 
محصول، مشتری و... که به شما کمک می کند تا رویه های 
فروش، قیمت گذاری و اعطای تخفیف را متناسب با رابطه ی 
که  به گونه ای  کنید،  تعیین  مشتریان  از  گروه  هر  با  تجاری 

در نهایت به افزایش فروش محصوالت بیانجامد.

برقراری ارتباطات تجاری
مناسب و منعطف با مشتریان

مدیریت دقیق و منعطف
فرآیندهای فروش



از اصلی تریـن نیازهـای مدیـران، آگاهـی درسـت و به موقـع از 
میـزان فـروش محصـوالت، حجـم فـروش آن هـا، مقایسـه ی 
سـازمان  سـودآوری  و  مختلـف  دوره هـای  در  فـروش  میـزان 
اسـت. ایـن اطالعـات و روندهـا کمـک می کنـد اسـتراتژی های 
بـا  و  دهنـد  تغییـر  و  تدویـن  مناسـب  زمـان  در  را  فـروش 
را تضمیـن  درسـت، سـودآوری سـازمان  گرفتـن تصمیمـات 
کننـد، هم چنیـن دربـاره ی ادامـه ی فعالیـت روی محصـوالت، 

کننـد.  سیاسـت گذاری  و  تصمیم گیـری 

امکانات 
بـا  مرتبـط  اطالعـات  می کنـد  کمـک  اطالعـات؛  یکپارچگـی   •
فـروش سـازمان هم چون درخواسـت های مشـتریان، اطالعات 
تحویل هـا و خروجی هـا، میزان پرداخت های مشـتریان و میزان 
مطالبـات آنـان در حوزه هـای دریافت و پرداخـت و انبار یکپارچه 
شـود و اطالعـات پراکنده ی مراکز در نقـاط جغرافیای مختلف را 

به شـکل متمرکـز و یکپارچـه گزارش گیـری کنیـد.

فـروش  اطالعـات  می شـود  موجـب  مـرور؛  گزارش هـای   •
محصـوالت سـازمان را از طریـق گزارش هـای مـرور فـروش در 
ارتبـاط بـا 30 ُبعـد مختلـف گزارش گیـری کنیـد و بـا اسـتفاده از 
اطالعـات یکپارچـه از تمامی حوزه های فروش سـازمان، اطالعات 
درسـت و  به موقـع را در اختیـار مدیـران سـازمان قـرار دهیـد. 
در ایـن نـوع از گزاش هـا می توانیـد میـزان سـود و زیـان فرآیند 
فـروش خـود را از طریق مرور تعدادی و مبلغی سـود ناخالص 
مبلغـی  سیاسـت های  میـزان  از  هم چنیـن  کنیـد.  محاسـبه 

سـازمان آگاه شوید. 

•  گزارش گیـری جامـع و منعطـف؛ کمـک می کند تا با اسـتفاده 
از کاوشـگر راهـکاران، ارائـه گزارش هایـی هم چـون گـزارش سـود 
و زیـان فـروش، گـزارش تجزیـه سـنی بدهی هـای مشـتریان، 
بـه  گزارش هـای مقایسـه ای  و  و تعجیـل  راس بدهـی  گـزارش 

سـهولت دردسـترس شـما قـرار بگیـرد.

بـه  محصـول  فـروش  فرآیندهـای  عالقه مندنـد  سـازمان ها 
مشـتری سـاده و سـریع انجـام شـود به گونـه ای کـه مشـتری 
زحمتـی  کوچک تریـن  بـدون  و  ممکـن  زمـان  کم تریـن  در 
و  کنـد  ارائـه  محصـول  خریـد  بـرای  را  خـود  درخواسـت های 
تحویـل  هماهنگـی  پـردازش،  درخواسـت،  دریافـت  فرآینـد 
مطالبـات  پی گیـری  و  قانونـی  فاکتـور  صـدور  کاال،  ارسـال  و 

شـود. انجـام  مشـتری  بـرای  بسـتانکاری  و  بدهـکاری 

امکانات 
اطالعـات  ثبـت  تـا  کمـک می کنـد  • دریافت داده های تجاری؛  
بـا   Excel فایـل  از  دریافـت  بـا  فـروش  مختلـف  فرآیندهـای 
سـرعت و دقـت باالیـی انجـام شـود، از جملـه دریافـت جـداول 
هـای  حوالـه  و  هـا  درخواسـت  فـروش،  سیاسـت های  شـرط 
اعالمیـه  قیمـت،  اعالمیه هـای  فـروش،  فاکتورهـای  فـروش، 

قیمـت بورسـی .

• صـدور اتوماتیک اسـناد؛ کمـک می کند تا بر اسـاس فرآیندها 
ماننـد  اسـناد  از  برخـی  صـدور  سـازمان تان،  سیاسـت های  و 
حوالـه و فاکتـور فروش و سـند تحویل فروش از انبار، براسـاس 

پارامترهـای مـورد نیـاز به شـکل اتوماتیـک انجام شـود.

•  بررسـی و کنترل وضعیت فرآیندها؛  با اسـتفاده از امکاناتی 
هم چـون تاییـد اتوماتیـک اسـناد، کنتـرل حسـاب مشـتریان 
مبلـغ  و  تعـداد  کنتـرل  برگشـتی،  چک هـای  کنتـرل  منظـر  از 
فاکتورهـای تسویه نشـده در هـر مرحلـه از فرآینـد فـروش، 
سـرعت بررسـی درخواسـت هـا و پاسـخگویی به مشـتریان را 

افزایـش مـی دهید.
اتوماتیـک  محاسـبه ی  امـکان  از  اسـتفاده  بـا  طرفـی  از 
سیاسـت های فـروش، دیگـر نیـازی بـه کنترل ها و محاسـبات 
دسـتی یـا خارج از سیسـتم توسـط کاربران سیسـتم نیسـت 

•  اطالع رسـانی سـریع بـه ذی نفعـان؛ ابـزار مدیریـت پیـام و 
بـه ذی نفعـان داخلـی و بیرونـی در  ایمیـل و پیامـک  ارسـال 
مـاژول فـروش کمـک می کنـد بنابـر نیازمندی هـای موجـود 
سـازمان و در جهـت ایجـاد انعطـاف در فرآیندهـای فـروش، 
اطالع رسـانی سـریع و آسـانی بـه ذی نفعـان داشـته باشـید.

تسریع در مدیریت
درخواست های ذی نفعان فروش

کمک به تصمیم سازی و 
سیاست گذاری مدیران



و  تکنولوژی ها  به کارگیری  فکر  به  اغلب  سازمان  مدیران 
مکانیزم های جدید و نوآورانه هستند تا حوزه ی فعالیت خود 
را در بازارهای داخلی و خارجی گسترش دهند. معموال در این 
یکپارچه ی  و  متمرکز  مدیریت  بر  مدیران  دغدغه ی  شرایط، 
اطالعات در همه ی نقاط ارتباطی سازمان با مشتریان، متنوع 
بودن جامعه ی مشتریان و شیوه ی برقراری مکانیزه ارتباط با 

آنان طبق قواعد کسب وکار و الزامات قانونی است.

امکانات 
• مدیریـت شـعب؛ بـه شـما کمـک می کنـد  مراکـز مختلـف 
سـازمان  را کـه فرآیندهـای فـروش مسـتقلی از دفتـر مرکـزی 
دارنـد، به عنـوان شـعب مختلف در راهـکار فـروش تعریف کنید 
و درنهایـت امکان مدیریت و  تدوین  اسـتراتژی های یکپارچه در 

سـطح سـازمان را در اختیـار داشـته باشـید.

• مدیریـت عملیـات فروش کاال از طریق بـورس؛ کمک می کند 
تـا عملیـات فـروش از طریـق واسـط های مسـتقلی هم چـون 
درنهایـت  و  شـود  ثبـت  سیسـتم  در  کارگزاری هـا  و  بـورس 
سـازمان، مـراوادات مالـی خـود را بـا ایـن کارگزاری هـا پی گیری و 

ثبـت می کنـد. 

• قراردادهـای فـروش؛ کمـک می کنـد تـا توافقـات بیـن طرفیـن 
معاملـه بـرای فـروش محصـوالت در بـازه ی یـک یا چنـد دوره ی 
مالـی از نظـر تعـدادی و ریالـی را ثبـت کنیـد و از طریـق ثبـت 
شـرایط  زمانـی،  مختلـف  بازه هـای  در  مختلـف  اصالحیه هـای 

معاملـه تـان را تغییـر دهیـد.

• ارائـه ی گزارش هـای قانونـی؛ گـزارش خریـد و فـروش فصلـی 
کمـک می کند تا یک سـازمان دارای پراکندگی جغرافیایی شـعب 
یـا واحدهـای خرید و فـروش مختلف بـا فرآیندهـای گوناگون، 
بتوانـد یـک گـزارش واحـد بـرای کل سـازمان بـه ادارات قانونـی 

ارائـه کند. 
• هدف گـذاری و محاسـبه ی پورسـانت؛ امـکان تعییـن اهـداف 
ابعـاد  به کارگیـری  بـا  و  مقـداری  و  مبلغـی  به شـکل  مختلـف 
مختلـف فعالیـت روی محصـوالت، مشـتریان و دیگـر ویژگی ها 

را ممکـن می  سـازد. 

فرآیندهـای  در  موضوعـات  و  دغدغه هـا  اساسـی ترین  از   
فـروش، در اختیـار داشـتن اطالعـات درسـت از میـزان فروش، 
شـیوه ی تسـویه ی مطالبـات سـازمان از مشـتریان، اطالعـات 
فـروش  پیشـنهادهای  ارائـه ی  و  برون سـازمانی  مطالبـات 
شـگفت انگیز بـرای ایجـاد اشـتیاق در مشـتریان بـرای خریـد 

محصـوالت سـازمان اسـت. 

امکانات 
بـه ازای مشـتریان  انـواع حسـاب؛ کمـک می کنـد  • تخصیـص 
سـازمان چنـد حسـاب مختلـف بـا سیاسـت ها و سـناریوهای 
متفـاوت بـرای کنتـرل مـراودات گوناگون ایجـاد کنیـد. در نتیجه، 
بـه صـدور  بـرای کنتـرل وضعیـت حسـاب مشـتری وابسـته 
سـند حسـابداری و کنترل در سیسـتم مالی نیسـتید و تمامی 
تراکنش هـای بدهـکاری و بسـتانکاری به شـکل متمرکـز امـکان 

مشـاهده و مدیریـت دارنـد.

• سـناریوهای پرداخـت چـک؛ کمـک می کنـد تـا بتوانیـد تاثیـر 
فـروش  فرآینـد  در  را  خـود  مشـتریان  از  دریافتـی  چک هـای 
مدیریـت کنیـد و زمـان ایـن تاثیـر را بـا اسـتفاده از 6 سـناریوی 
مختلـف تنظیـم کنیـد. این امـکان مدیریـت تسـویه و پی گیری 

مطالبـات مشـتریان را منعطـف می کنـد. 

براسـاس  تـا  می شـود  موجـب  مشـتریان؛  اعتباردهـی   •
ضمانت نامه هـا، چک هـا و سـفته های تضمینـی یا بـه دل خواه 
بـرای مشـتریان تان اعتبـار در نظـر بگیریـد، سـابقه و مبنـای 
اعتباردهـی حسـاب مشـتریان را  پی گیـری و شناسـایی کنیـد.

و  بدهکاری هـا  تمـام  تـا  می کنـد  کمـک  جامـع؛  آنالیـز   •
بسـتانکاری های مشـتریان را بـا یک دیگـر آنالیز کنیـد؛ مدیریت 
مطالبـات، پی گیـری فاکتورهـای تسویه نشـده ی مشـتریان و 
کارمنـدان، هم چنیـن مدیریت بدهکاری مشـتریان به سـازمان 

را انجـام دهیـد. 

کمـک می کنـد تـا  • سیاسـت های کنتـرل حسـاب مشـتریان؛ 
بتوانید کنترل مانده حسـاب مشـتری را در هر سـند فروش و 

بـا در نظـر گرفتـن پارامترهـای متنـوع انجـام دهید. 

مدیریت حساب
و اعتباردهی به مشتریان

گسترش شبکه های
فروش با مدیریتی متمرکز



برای دانلود نسخه الکترونیک، 
اسکن کنید.

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: 1994643513

تلفن فروش: 8520 

info@systemgroup.net

 www.systemgroup.net


