
سفارش دهی آسان با فرسان

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،
خیابان عطار، پالک 8

شماره تماس: 8338۲۰۰۱- ۰۲۱ داخلی ۶
farsan@systemgroup.net

راه های ارتباط با ما و دانلود برنامه

صاحبان فروشگاه ها و سوپرمارکت ها می توانند نسخه های Android و IOS اپلیکیشن فرسان 
را دانلود کنند. نسخه ی اندرویدی در Google play  نیز دردسترس است. 

برای طرح پرسش ها، ثبت درخواست یا نظرات تان می توانید با شماره 021-۸۳۳۸2۴۴0 
تماس بگیرید. 

برای خواندن اطالعات بیش تر می توانید به نشانی زیر بروید:
systemgroup.net/products/farsan

دانلود مستقیم نسخه ی  
Android فرسان 

دانلود مستقیم نسخه ی 
   IOS

 Google Play دانلود از

 اپلیکیشن سفارش دهی 
فروشگاه ها و سوپرمارکت ها



درباره فرسان

و  فروشگاه ها  سفارش  ثبت  فرایند  که  است  آنالین  سفارش دهی  سامانه  یک  فرسان 
سوپرمارکت ها به شرکتهای پخش را آسان می کند. این سامانه از یک سو با شرکت های پخش 
و از سوی دیگر با فروشگاه ها مرتبط است. به کمک فرسان، فروشگاه ها و سوپرمارکت ها 
می توانند سفارش های مختلف خود را از شرکت های پخش در هر زمان و مکان به  شکل 

آنالین ثبت کنند.
با استفاده از فرسان می توانید فرایند تامین محصوالت را بدون محدودیت زمانی تجربه 

کنید و هرلحظه به شرکت های پخش دسترسی داشته باشید.

مزیت های ثبت سفارش با فرسان برای فروشگاه ها

• صرفه جویی در زمان با امکان ثبت سفارش در هر زمان و از هر مکان 
• تامین به موقع محصوالت از سوی شرکت پخش با ثبت درلحظه ی سفارش ها

• افزایش دقت سفارش گیری سیستمی شدن سفارش ها
• افزایش سوددهی فروشگاه با آگاهی بیش تر از تخفیف ها و اشانتیون ها

• افزایش دقت و سرعت در کنترل موجودی فروشگاه با ثبت اتوماتیک و سریع اطالعات خرید

امکانات سامانه سفارش دهی فرسان

• محاسبه و نمایش حاشیه ی سود مبلغی و درصدی محصوالت
• محاسبه و نمایش سود مبلغی هر سفارش

• مشاهده ی سوابق سفارش های ثبت شده به تفکیک شرکت های پخش
• مشاهده ی وضعیت سفارش های ثبت شده

• محاسبه ی آنالین سیاست های تخفیفی و اشانتیون ها در لیست محصوالت شرکت پخش
• جستجوی محصول بر اساس گروه بندی یا ویژگی های دیگر تعیین شده برای محصوالت 

• ثبت سفارش با در نظر گرفتن واحدهای سنجش مختلف محصوالت

اپلیکشن فرسان به سادگی روی موبایل های 
هوشمند و تبلت ها نصب می شود.

ارتباط نرم افزار صندوق فروشگاهی دشت با 
سامانه ی فرسان

نرم افزار دشت همکاران سیستم یک نرم افزار حسابداری  فروشگاهی ساده و هوشمند برای 
حسابداری و مدیریت فروشگاه در صنوف مختلف است. با استفاده از دشت، سرعت و دقت 
عملیات مختلف فروشگاه ها مانند خرید و فروش، انبارداری، محاسبه ی سود و زیان، مانده 

حساب، پشتیبان گیری خودکار و… افزایش می یابد. 

امکان ثبت سفارش آنالین برای شرکت های پخش از طریق سامانه فرسان هم در نرم افزار دشت 
فراهم شده است. 

نرم افزار دشت، می توانید  )فرسان( در  از سامانه ثبت سفارش خرید فروشگاه ها  با استفاده  
ارتباط تجاری بین اصناف و شرکت های پخِش موجود در سامانه، لزوم حضور  ضمن حفظ 
فروشندگان برای دریافت سفارش ها در فروشگاه را به حداقل برسانید و زمان بیش تری را به 

مدیریت فعالیت های اصلی  کسب وکارتان اختصاص دهید.

افزون براین، می توانید:

شکل  به  را  سفارش  هر  کاالهای 
خودکار در سیستم تعریف کنید.

در  کـاال  موجـودی  اسـاس  بر 
را  خود  سفارش های  فروشگاه، 

کنید.  ثبت 

برنامه های  و  قیمت  آخرین  از 
تخفیفی کاالهای برند در سیستم 

مطلع شوید.

به کمک گزارش های سیستم، در 
لحظه از وضعیت سفارش خود 

آگاه شوید. 
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