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در همکـاران سیستـم با شنـاخت 
کسب و کارها و نیـاز  از فرآینـدهای 

مدیران، راهکارهایی متنـاسب با 
نیاز شما عرضه می کنیم.

نیـازهای خود را با ما در میـان بگذارید 
و راهکار مناسب کسب  و کارتان را 

در اختیار بگیـرید.



سایر ماژول های راهکارانماژول های راهکار فروش

راهکار فروش همکاران سیستم1 .



کــه  کســب وکار، موقعیتــی را پیــِش روی شــما قــرار می دهــد  فضــای بســیار رقابتــی و متغیــر 
هــر چــه انعطــاف ســازمان تان در قبــال ایــن تغییــرات، ســریع تر باشــد، می توانیــد نقــش 

پررنگ تــر و ســهم بیش تــری در ایــن بــازار رقابتــی داشــته باشــید. 
جغرافیایــی  کندگــی  پرا فــروش،  متنــوع  فرآیندهــای  رقبــا،  تعــدد  بــا  فــروش  کســب وکار 
لــزوم نظــارت بــر  مشــتریان، هزینه هــای بــاالی فــروش، بازاریابــی، توزیــع و لجســتیک و 
ــکاری  ــه راه ــروش ب ــازمان ف ــا، س ــن نیازه ــه ای ــخ ب ــت؛ در پاس ــه اس ــان مواج کارکن ــرد  عملک

دارد.  نیــاز  منعطــف  و  جامــع 

راهکار فروش همکاران سیستم؛ 
•  سیاست گذاری و اجرای فرآیندهای فروش به مشتریان را متناسب با سیاست های 

کسب وکار فراهم می کند. 
کار سرعت می بخشد.  •  با یکپارچگی با سایر ماژول ها، به فرآیند 

•  فرآیندهای فروش مویرگی و توزیع را مکانیزه می کند. 
کاهش می دهد.  کاال را به شکل چشم گیری  •  زمان سفارش تا تحویل 

کاملی  کنترل  •  الگوهای ارزیابی متنوعی را در تعامل با فروشندگان، در اختیار می گذارد و 
را بر عملکرد فروشندگان فراهم می کند. 

از  جامــع  دیــدی  بــه  تــا  می کنــد  کمــک  فرآیندهــا  تحلیــل  و  گزارش گیــری  امــکان  بــا    •
شــرکت و چگونگــی وضعیــت فــروش دســت یابیــد و بتوانیــد دقیــق، درســت و به موقــع 

بگیریــد.  تصمیــم 

راهــکار فــروش راهــکاران، شــامل راهکارهــای مدیریــت فــروش داخلــی، فــروش و پخــش 
مویرگــی، خدمــات الکترونیکــی مشــتری، پورســانت فــروش، موبایــل ســرویس پخــش و 

فــروش صادراتــی اســت.

با راهکار فروش همکاران سیستم،
کنید در شرایط رقابتی،چابک عمل 
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گی های راهکار فروش  ویژ
•  متناسب سازی فرآیندهای فروش، قیمت گذاری و اعطای تخفیفات
•  مدیریت رویه های اصلی فروش داخلی، بورسی، صادراتی و مویرگی

کامل از عملیات شعب فروش و مدیریت متمرکز •  پشتیبانی 
•  ارائه اطالعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و میزان سودآوری محصوالت

•  طراحی تخفیفات و جوایز متنوع برای مشتریان
کاال به مشتری طبق اینکوترمز )Incoterms( توافقی •  پوشش فرآیند تحویل 

•  مدیریت حساب و تسهیل در پی گیری مطالبات مشتریان
کارکنان فروش •  مدیریت و ارزیابی عملکرد 

•  اعمال سیاست های مدیریتی شرکت در قالب مدل های ارزیابی و پورسانت
•  مقایسه عملکرد با اهداف فروش

•  بهینه سازی فرآیند سفارش دهی و پی گیری وضعیت سفارش توسط مشتری
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فرآیندهای فروش را
سرعت می بخشید

گــون ســازمان هم چــون انبــار، دریافــت  گونا در اختیــار داشــتن به موقــع اطالعــات واحدهــای 
کمــک می کنــد تــا بــه فرآیندهــای فــروش ســرعت ببخشــید.  و پرداخــت و تولیــد، بــه شــما 

راهــکار فــروش راهــکاران، به دلیــل یکپارچگــی بــا راهــکار انبــار، امــکان تبــادل اطالعــات بیــن 
گــون را فراهــم می کنــد، بــه ایــن ترتیــب شــما  گونا کــز فــروش در نقــاط جغرافیایــی  انبــار و مرا
گاه شــوید و اطالعــات  می توانیــد از زمــان و میــزان محصــوالت تحویــل شــده بــه مشــتریان آ
دقیــق و به موقعــی از وضعیــت فــروش محصــوالت و میــزان سودآوری شــان در اختیــار داشــته 
گاهــی دادن از اطالعــات موجــودی قابــل فــروش محصــوالت، بــه شــما  باشــید؛ هم چنیــن بــا آ
کمــک می کنــد تــا در هنــگام ســفارش گیری، توافــق مناســبی بــا مشــتریان داشــته باشــید. 
ایــن راهــکار بــا راهــکار دریافــت و پرداخــت نیــز یکپارچــه اســت و بــه فرآینــد تســویه و وصــول 

مطالبــات ســازمان فــروش، ســرعت می بخشــد. 

دقیق و سریع
سیاست گذاری می کنید

کمــک  در اختیــار داشــتن اطالعــات درســت و بــه روز از وضعیــت فــروش ســازمان و رقبــا، 
می کنــد تــا سیاســت گذاری دقیقــی بــرای افزایــش تــوان رقابــت ســازمان تان، داشــته باشــید. 

گــزارش  فــروش،  مــرور  گــزارش  هم چــون  راهــکاران  فــروش  راهــکار  متنــوع  گزارش هــای 
کمــک می کنــد تــا دقیــق و  کنــار اطالعــات شــما از بــازار و رقبــا،  مقایســه ای فــروش و... در 
کنیــد. موتــور سیاســت گذاری راهــکار فــروش امکاناتــی در اختیارتــان  ســریع سیاســت گذاری 
کنیــد.  قــرار می دهــد تــا ایــن سیاســت ها را به ســرعت و بــا دقــت در سیســتم پیاده ســازی 
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فروش محصوالت را افزایش می دهید
گــون بــا مشــتریان و در پــی آن،  گونا کارآمــد فرآیندهــای فــروش بــه تناســب تعامــالت  مدیریــت 
ــروش  ــهم ف ــا س ــد ت ــک می کن کم ــما  ــه ش ــروش، ب ــازمان ف ــر س ــورد نظ ــت گذاری های م سیاس

محصوالت تــان را افزایــش دهیــد.

کاهنــده ی فــروش  بــا امــکان تعریــف سیاســت های افزاینــده و  راهــکار فــروش راهــکاران، 
کــز  هم چــون، انــواع تخفیفــات، مالیــات و عــوارض براســاس پارامترهــای متنوعــی ماننــد مرا
کمــک می کنــد تــا فرآیندهــای  کانــال فــروش، حــوزه فــروش، محصــول، مشــتری و...  فــروش، 
از  گــروه  هــر  رابطــه ی تجــاری  بــا  را متناســب  اعطــای تخفیفــات  و  فــروش، قیمت گــذاری 

ــد.  کنی ــن  ــتریان تعیی مش

,,
فرآیندهای فروش، قیمت گذاری و اعطای تخفیفات را متناسب با 

گروه از مشتریان تعیین می کنید.  رابطه ی تجاری هر 
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در همکاران سیستم با شناخت
 از فرآیندهای کسب وکار فروش و نیاز 

مدیران، راهکارهایی متناسب
با نیاز شما عرضه می کنیم.

نیازهای خود را با ما در میان بگذارید 
و راهکار مناسب کسب وکارتان را

در اختیار بگیرید. 

فرآیندهای متنوع فروش را در
سازمان تان متناسب سازی می کنید

کســب وکار فــروش هــر چــه سرعت بخشــی بــه فرآیندهــای فــروش بیش تــر  در فضــای رقابتــی 
باشــد، تــوان ســازمان شــما بــرای پاســخ گویی بــه نیــاز بــازار افزایــش می یابــد. 

بــا  متناســب  کار  گــردش  مدیریــت  امــکان  از  بهره منــدی  بــا  راهــکاران،  فــروش  راهــکار 
کاربــر مربوطــه ارجــاع  کوتاه تریــن زمــان بــه  کار را در  فرآیندهــای مــورد نظــر ســازمان شــما، 
کمــک می کنــد تــا زمــان  کاهــش هزینــه،  کنــار آسان ســازی امــور ســازمانی و  می دهــد و در 

کاهــش دهیــد.   را  بــه مشــتریان  پاســخ گویی 
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گسترش می دهید بازارتان را 
کنــد،  کــه بتوانــد ارتبــاط موثرتــری بــا مشــتریان عمــده فراهــم  در اختیــار داشــتن بســتری 
گســترش دهیــد و فرصت هــای  کمــک می کنــد تــا بــا تقویــت ارتبــاط بــا مشــتریان، بازارتــان را 

کنیــد.  جدیــدی فراهــم 

کاملــی از مشــتریان تان در  راهــکار فــروش راهــکاران، امکانــی فراهــم می کنــد تــا اطالعــات 
را  الکترونیــک مشــتری، بســتری  بــا راهــکار خدمــات  اختیــار داشــته باشــید. هم چنیــن، 
کم تریــن زمــان، اطالعــات مــورد نیازشــان را بررســی و بــدون  فراهــم می کنــد تــا مشــتریان در 
کننــد، صــورت حساب شــان را ببیننــد،  قرارگیــری در صــف انتظــار، درخواست شــان را ثبــت 
ــفارش  ــت س ــد و وضعی کنن ــت  ــورد ثب ــان بازخ ــات دریافتی ش ــوالت و خدم ــه محص ــبت ب نس
کننــد؛ از ســوی دیگــر، درخواســت ثبــت شــده  کتــور پی گیــری  ــا مرحلــه ی صــدور فا خــود را ت
کارشــناس فــروش منتقــل می شــود و بــه فرآینــد بررســی ســفارش ها  کارتابــل  مســتقیم بــه 
کاهــش هزینه هــای ســفارش دهی، ایجــاد ســهولت  ســرعت می بخشــد. بــه ایــن ترتیــب بــا 
کاهــش زمــان تحویــل محصــول می توانیــد ارتبــاط  در ثبــت و پی گیــری درخواســت فــروش و 

ــا مشــتریان خــود داشــته باشــید.   موثرتــری ب

,,
گسترش می دهید و  با تقویت ارتباط با مشتریان، بازارتان را 

فرصت های جدیدی فراهم می کنید. 
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فروش صادراتی تان را مطابق
قوانین جهانی انجام می دهید

کارهــا براســاس اســتانداردهای بین المللــی و  تــا  در فرآینــد فــروش صادراتــی، نیــاز اســت 
کارآمــدی بــر آن داشــته باشــید.  کنتــرل و نظــارت  توافــق شــده ی طرفیــن انجــام شــود و 

پوشــش  را  بین المللــی  متنــوع  پرداخــت  روش هــای  راهــکاران،  صادراتــی  فــروش  راهــکار 
کاربــر براســاس روش پرداخــت تعییــن شــده، امــکان  می دهــد و بــا نمایــش پیــام یــادآوری بــه 
پی گیــری به موقــع مطالبــات و ارســال اســناد حمــل را برایتــان فراهــم می کنــد؛ هم چنیــن 
کاال طبــق قوانیــن اینکوترمــز  ــا پوشــش فرآیندهــای متنــوع آماده ســازی، تحویــل و حمــل  ب
کاال را مطابــق شــرایط تعییــن شــده در پروفــرم و در زمــان  کمــک می کنــد تــا   ،)Incoterms(

ــا نماینــده ی او تحویــل دهیــد.   و مــکان مناســب بــه مشــتری ی

کارکنان فروش را عملکرد 
بهبود می بخشید

ــا نظــارت  ــا ب کمــک می کنــد ت ــه شــما  ــی و پورســانت ب پیاده ســازی درســت الگوهــای ارزیاب
کارکنــان فــروش، عملکــرد آنــان را بهبــود ببخشــید و درآمــد ســازمان را  موثــر بــر عملکــرد 

افزایــش دهیــد. 

راهــکار پورســانت فــروش، امــکان فرمول نویســی منعطــف و قدرتمنــدی را بــرای شــما فراهــم 
می کنــد تــا سیاســت های تدویــن شــده در محــدوده ی پورســانت را به ســرعت و بــا دقــت 
کنیــد. یکپارچگــی ایــن مــاژول بــا ماژول هــای فــروش، پخــش و دریافــت و پرداخــت  اجرایــی 
کم تریــن زمــان  ســبب می شــود تــا اســتخراج اطالعــات اولیــه و محاســبه ی پورســانت در 

ــه مــاژول جبــران خدمــات منتقــل شــود.  ممکــن و به شــکل اتوماتیــک انجــام و ب
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به بینش عمیق در
کسب وکارتان می رسید

ــرای تصمیم گیــری  ــه روز را ب کســب وکار فــروش داشــتن اطالعــات درســت و ب فضــای رقابتــی 
ســریع اجتناب ناپذیــر می کنــد. بــا توجــه بــه این کــه هــر یــک از واحدهــای اصلــی شــرکت، 
کســب وکار فــروش نیــاز دارنــد تــا از  بــه نوعــی بــا فرآینــد فــروش مرتبــط هســتند، مدیــران 
گزارش هــای  کنترل هــا و  ــر  ــا تحویــل و تســویه  حســاب، افزون ب لحظــه ی دریافــت ســفارش ت
ــتی عملکــرد  ــند و از درس ــته باش ــع داش ــدی جام ــا دی ــردش فرآینده گ ــه  ــبت ب ــی، نس عملیات

ــوند.   ــا مطمئــن ش آن ه

نیازهــای  ایــن  بــه   )BI( تجــاری  هوشــمندی  در  خــاص  تحلیلــی  گزارش هــای  و  ابزارهــا 
بــا ایــن راهــکار اطالعــات عملکــردی  اطالعاتــی مدیــران ارشــد و میانــی پاســخ می دهــد. 
نگهــداری  و  ثبــت  اطالعاتــی  منابــع  یــا ســایر   ERP در  کــه  گــون شــرکت  گونا فرآیندهــای 
می شــوند، تجمیــع و یکپارچــه شــده و در ســاختاری مناســِب تحلیــل و تصمیم ســازی، در 
داشــبوردهای مدیریتــی نمایــش داده می شــوند. بــا بهره منــدی از میــز تحلیــل در سیســتم، 
ــان را از  ــورد نظرت ــاخص های م ــد، ش کنی ــوذ  ــا نف ــق داده ه ــه عم ــک ب کلی ــد  ــا چن ــد ب می توانی
کاراتــر، دیــدی جامــع و  گرفتــن تصمیم هــای  کنیــد و بــرای  گــون تجزیــه و تحلیــل  گونا ابعــاد 

دقیــق به دســت آوریــد. 

کســب وکار فــروش ماننــد فــروش، مالــی، لجســتیک،  در هوشــمندی راهــکاران مهم تریــن ابعــاد 
منابــع انســانی و... به همــراه مهم تریــن شــاخص های هــر ُبعــد متناســب بــا مســائل خــاص 
گزارش هــای تحلیلــی و داشــبوردهای  کســب وکار هــر شــرکت تحلیــل می شــود و بــا ســاخت 

ــرد.  ــرار می گی ــران ق ــترس مدی ــی، در دس مدیریت

هوشمندی تجـاری
Business Intelligence
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هوشمندی تجـاری

کرد:   از نمونه مهم ترین تحلیل های این حوزه می توان به موارد زیر اشاره 

کــه بــه چنــد درصــد از اهــداف تعدادی و ریالی فروش دســت  گاه می شــوید  در تحلیــل فــروش؛ آ
کارمنــدان فــروش چگونــه اســت، اثربخشــی تخفیفــات و  یافته ایــد، عملکــرد مبلغــی و تعــدادی 
ترفیعــات روی فــروش ســازمان را بررســی می کنیــد، هم چنیــن تحلیلــی از مشــتریان جدیــد و از 

دســت رفتــه در اختیــار داریــد. 

کــه حاشــیه ی ســود شــرکت چه قــدر بــوده اســت، وصــول  گاه می شــوید  در تحلیــل مالــی؛ آ
مطالبــات و سررســید حســاب ها چگونــه اســت، نســبت های مالــی مهــم را مانیتــور می کنیــد، 

هم چنیــن جریــان وصــول و مطالبــات بــاز را می بینیــد.

گــون را بررســی  گونا در تحلیــل لجســتیک؛ ســودآوری محصــوالت تامین کننــدگان یــا برندهــای 
می کنیــد و از میــزان موجــودی قابــل فــروش محصــوالت و پوشــش دهی آن هــا در زمــان مــورد 

گاه می شــوید.  نظــر، آ

کارکنــان  کارکــرد  در تحلیــل منابــع انســانی؛ از میــزان انفصــال و جــذب نیروهــا، متوســط زمــان 
ــا  ــان ب کارکن ــداد  ــه تع ک ــد  ــوید و درمی یابی گاه می ش ــتخدام آ ــای اس ــط هزینه ه ــروش و متوس ف

کارکنــان شــرکت هســتند.  کل  کــه از شــرکت جــدا شــده اند در چــه نســبتی بــا  ســابقه ای 

تحلیــل  و  بررســی  را  خــود  مشــتریان  وضعیــت  گــون،  گونا ابعــاد  از  مشــتری؛  تحلیــل  در 
کتــور(، حجــم ریالــی خریــد، متوســط  می کنیــد، می توانیــد تعــداد دفعــات خریــد )تعــداد فا
کل تخفیفــات ریالــی، نســبت خریــد نقــد بــه  کاال، جمــع  تعــداد اقــالم در هــر خریــد، تنــوع 
کتورهــای تســویه شــده و نشــده، درصــد  ســایر روش هــا، برندهــای خریــداری شــده، تعــداد فا
گاهــی از شــاخص  کنیــد. هم چنیــن می توانیــد بــا آ کتــور شــده و... را بررســی  ســفارش های فا
گــروه  کاالیــی/  گــروه  گــروه صنفــی/  ســهم خریــد مشــتری )تعــدادی و ریالــی( در مقایســه بــا 
کنیــد و مشــتریان خــود را براســاس رشــد مثبــت و  برنــد، وضعیــت فعلــی مشــتری را تحلیــل 

کنیــد. منفــی در دوره هــای مختلــف زمانــی رتبه بنــدی 
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موفقیت مشتری
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران )مادیران(

مجموعــه  ایــن  مشــتریان  مادیــران،  شــرکت  محصــوالت  بــه  توجــه  بــا 
گســترده ای از ســازمان ها و فروشــگاه ها تــا مصرف کننــده را شــامل  طیــف 
متفاوتــی  تجــاری  مدل هــای  و  سیاســت گذاری  نیازمنــد  کــه  می شــوند 
در  را  فــروش  رویه هــای  تنــوع  موضــوع،  ایــن  هســتند.  فــروش  فرآینــد  در 
کــه هــر رویــه ی فــروش، واحــد ســازمانی متفاوتــی را  مادیــران پدیــد مــی آورد 
کار در اختیــار دارد. مادیــران نیازمنــد سیســتم جامعــی بــود  بــرای پیش بــرد 
ــه  ــه تنــوع رویه هــای فــروش، دسترســی ب ــد در عیــن پاســخ گویی ب ــه بتوان ک

کنــد.  اطالعــات فــروش را میــان واحدهــا تفکیــک 
قالــب  در  فــروش  ســازمان  الیه بنــدی  و  تعریــف  امکانــات  بــا  راهــکاران 
فــروش،  سیاســت گذاری  موتــور  از  بهره منــدی  بــا  هم چنیــن  سیســتمی، 
افزون بــر پشــتیبانی از رویه هــای متنــوع، دسترســی بــه اطالعــات را تفکیــک 
کنــون راهــکار فــروش راهــکاران در یــک زمــان، پاســخ گوی  کــرده اســت. ا

نیازهــای بیــش از 10 نــوع رویــه ی فــروش مادیــران اســت. 
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