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با راهکار یکپارچه خرده فروشی
راهکاران همکاران سیستم، 

عملیات پراکنده را درلحظه و 
دقیق مدیریت کنید.

مدیران فروشگاهی، به دلیل گستردگی حجم فعالیت ها در بازار خرده فروشی و ارتباط 
با مشتریان و مصرف کنندگان نهایی، با نیازهای گوناگونی مانند انجام سریع و دقیق 
عملیات، پایش و هماهنگی فروشگاه ها با وجود گستردگی و پراکندگی جغرافیایی آن ها، 
پراکنده و تحلیل اطالعات برای تعیین سیاست گذاری های فروش و  گردآوری اطالعات 

تامین موجودی کاالی فروشگاه ها روبه رو هستند.

راهکار یکپارچه ی خرده فروشی راهکاران، به شرکت هایی که فروش محصوالت و خدمات 
مدیریت  با  تا  می کند  کمک  می دهند،  انجام  متعدد  فروشگاه های  طریق  از  را  خود 
افزایش دهند.  را  و درستی عملیات فروشگاهی  مکانیزه ی فروشگاه ها سرعت، دقت 

هم چنین، عملیات فروش فروشگاهی را با عملیات دفتر مرکزی یکپارچه می کند.

ماژول های خاص
مدیریت خرده فروشی 

ایـن راهـکار شـامل ماژول های خاص بـرای مدیریت خرد ه فروشـی و سـایر محصوالت 
همـکاران سیسـتم شـامل دفتـرکل، انبـار و لجسـتیک، دریافـت و پرداخـت، فـروش، 
جبـران خدمات، بهای تمام شـده و ... اسـت کـه در کنار یکدیگر امـکان مدیریت بهینه ی 

عملیـات خرد ه فروشـی را فراهـم مـی آورد.



امکانات اصلی:
تعیین سیاست های فروش متنوع   •

•  استقرار فروشگاه ها به شکل آنالین )روی یک سرور مشترک( و آفالین )روی سرورهای مستقل(

یکپارچگی کامل فرآیندها به عنوان بخشی از ERP راهکاران  •

صدور اسناد حسابداری فروش فروشگاه ها به تفکیک های دلخواه و متنوع  •

گردآوری اطالعات فروش از فروشگاه ها و تجمیع در دفتر مرکزی  •

تبادل اطالعات خرید مشتریان بین فروشگاه ها  •

فروش از موجودی سایر فروشگاه ها و انبارهای مشترک  •

مدیریت وفادارسازی مشتریان به شکل یکپارچه در همه ی فروشگاه های سازمان  •

گردش کار   •

ساخت گزارش های متنوع توسط کاربر  •

امکانات اصلی:
• تعریف قیمت بر اساس پارامترهای دلخواه مانند کاال، گروه کاال، ویژگی کاال، گروه مشتری، سیاست

   تسویه با مشتری و ...

• تعریف سیاست های فروش بر اساس پارامترهای متنوع مانند محصول، تعداد، مبلغ، سیاست فروش، 

   گروه مشتری و ...

• تعریف اعالمیه ی قیمت و سیاست فروش هفتگی، ماهانه، ساعتی و ... از پیش تعیین  شده

• اعمال سیاست های متمرکز فروش در سطح فروشگاه ها بر پایه ی اطالعات روزانه ی فروش

• تعریف جشنواره های فصلی در محدوده ی زمانی مشخص به تفکیک مراکز فروش

• اعمال سیاست های متمرکز برای مشتریان عضو باشگاه وفاداری براساس امتیاز یا رده بندی وفاداری آنان

• تعریف کارت هدیه و اختصاص آن به مشتریان عضو باشگاه وفاداری براساس عملکرد خرید مشتریان

• قیمت گذاری اتوماتیک و گروهی کاالها براساس پارامترهای متنوع

• تهیه ی گزارش های متنوع از تأثیر تخفیفات بر میزان فروش

متمرکز مدیریت می کنید،
گسترده می فروشید

امور مالی مانند ثبت اسناد حسابداری  راهکار خرده فروشی فراهم می آورد، همه ی  یکپارچگی که  با 

فروش فروشگاه ها، ثبت اطالعات مالی، دریافت و پرداخت، ثبت اسناد حسابداری و پیگیری امور اسناد 

دریافتی به دلیل تحت وب بودن از هر فروشگاهی به شکل متمرکز انجام می شود. به عالوه، معماری 

در  کنند.  فعالیت  متمرکز  سرور  یک  روی  و  آنالین  می توانند  فروشگاه ها  که  است  شکلی  به   راهکار 

شرایطی که زیرساخت ارتباطی مناسبی وجود نداشته باشد، ابزار تبادل داده ی خرده فروشی، بستر 

تبادل اطالعات میان سرور مستقل مراکز فروش و دفتر مرکزی را فراهم می آورد تا فرآیندهای فروش 

یکپارچه ای در میان مراکز پراکنده داشته باشید.

راهکار سیاست ها و اعالمیه قیمت با امکان تعریف سیاست های فروش و ترفیعات در راهکار خرده فروشی، 

به شما کمک می کند تا براساس وضعیت بازار، قیمت گذاری، تخفیفات و کنترل های مورد نیاز را تعریف و 

به مراکز فروش خود اعالم کنید. این سیاست ها به شکل سیستماتیک توسط فروشگاه ها اعمال شده و 

نتایج آن با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، به شکل متمرکز برای تعیین و سنجش عملکرد فروش به 

دفتر مرکزی ارسال می شود تا در تعیین برنامه های آتی، استفاده شود. 

معماری راهکار خرده فروشی
به  شکلی است که 

فروشگاه ها می توانند آنالین و
روی یک سرور متمرکز

فعالیت کنند.

امکانات اصلی:
•  مشاهده و کنترل موجودی به روز فروشگاه ها در دفتر مرکزی و شعب

•  مشاهده ی موجودی همه ی کاالها در سازمان

•  نقل و انتقال کاالها بین فروشگاه ها با نظارت دفتر مرکزی و شعب

•  نظارت بر درخواست های کاالی فروشگاه ها و صدور مجوز ارسال کاال

•  تعریف چند انبار برای هر مرکز فروش و کنترل ورود و خروج آن ها

•  ثبت انواع اسناد خرید، مرجوعی خرید، خرید خارجی، دریافت از تولید، فروش امانی، دریافت از پروژه  و  مصرف و   

    درخواست کاال

 PDA ثبت اسناد انبار و شمارش انبارگردانی توسط  •

•  انجام عملیات حسابداری انبار و ثبت اسناد حسابداری و محاسبه ی بهای تمام شده ی کاالی فروش رفته

از خواب سرمایه
جلوگیری می کنید

با امکان مدیریت موجودی فروشگاه ها در راهکار خرده فروشی، مدیران دفتر مرکزی و شعب فروشگاه 

شما می توانند آخرین موجودی فروشگاه ها را به روز کنترل کنند و در مواقع لزوم، با شناسایی کاالهای 

راکد و کم فروش، سیاست های آینده ی خود را بازنگری کنند.



6 مدیریت کسب وکار خرده فروشی

امکانات اصلی:
• شارژ اولیه ی صندوق توسط مدیر فروشگاه

• ثبت عملیات دریافت انواع وجوه )نقد، بن، چک، کارت بانکی و ...(

• تایید فاکتور و تعلیق فاکتور )در انتظار پرداخت(

• ثبت برگشت از فروش

• مشاهده ی موجودی کاال به هنگام فروش

• ارائه ی تخفیف در مورد هر کاال یا فاکتور به تشخیص صندوق دار در صورت داشتن دسترسی های الزم  

• ثبت اطالعات و انتخاب از فهرست مشتریان و ارائه ی تخفیفات تعریف شده

• طراحی ساختار چاپ فاکتور و چاپ مجدد فاکتور توسط کاربر

شیفت ها و صندوق دارها را
به خوبی مدیریت می کنید

با امکان مدیریت صندوق ها در راهکار خرده فروشی، ضمن انجام عملیات فروش و برگشت از فروش، 

امکان کنترل شروع و پایان کار روزانه و درنهایت بستن صندوق ها در اختیار شماست. هم چنین این راهکار، 

امکان کنترل لحظه ای عملیات هر صندوق و صندوق دار و محاسبه و نمایش ریز انواع دریافتی های هر 

صندوق را برایتان فراهم می آورد.

امکانات اصلی:
•  تعریف مشتریان و اطالعات تکمیلی مربوط به اطالعات تماس برای انواع مشتریان سازمانی و غیرسازمانی

•  تعیین قوانین باشگاه مشتریان، شامل سیاست های امتیازی و اعتباری و رده بندی مشتریان براساس

    امتیازهای کسب شده

•  محاسبه ی امتیاز براساس هر بار خرید مشتری و قرار دادن مشتریان در کالس های مختلف )مانند طالیی،  

    نقره ای، پالتینی و...( براساس قوانین باشگاه مشتریان

•  ارائه ی تخفیف و کارت هدیه، متناسب با سیاست گذاری های شرکت برای هر کالس مشتری و امکان خرج کردن آن ها

    توسط مشتری در خریدهای بعدی

•  گروه بندی مشتری بر اساس ویژگی های تعریف شده ای مانند میزان خرید

•  استفاده ی مشتری از اعتبار اختصاص داده شده توسط باشگاه مشتریان در خریدهای بعدی

•  تعریف تخفیف برای مشتریان یا گروه مشتریان در محدوده ی زمانی به تفکیک فروشگاه ها و شعب

•  گردش اطالعات و سوابق خرید مشتریان در فروشگاه ها و شعب و مدیریت اطالعات آنان

•  صدور کارت هدیه برای مشتریان با شرایط چندگانه و منعطف

•  ردیابی اطالعات مشتریان در فروشگاه ها

ارتباط با مشتریان را
بهبود می بخشید

به کمک ویژگی مدیریت ارتباط با مشتریان و وفادارسازی مشتریان در راهکار خرده فروشی، امکان 

تعریف انواع مشتریان و گروه بندی آنان، ثبت و نگهداری سوابق خرید، اعمال سیاست های فروش و 

ترفیعات، هم چنین تعریف قوانین وفادارسازی مشتریان توسط دفتر مرکزی، برایتان فراهم می شود.

 



امکانات اصلی:
• گزارش ُپرفروش ترین و کم فروش ترین کاال و گروه کاال به تفکیک فروشگاه و به روز، هفته، ماه و سال

• گزارش موجودی کاال به تفکیک هر فروشگاه و کل سازمان در محدوده ی زمانی تعیین شده

• گزارش کاردکس کاال به تفکیک هر فروشگاه و کل سازمان

• گزارش مرور مشتریان به شکل چند سطحی 

• گزارش مرور اسناد انبار

• گزارش جامع فروش کاال در سطح سازمان، منطقه، فروشگاه، گروه کاال و کاال

• گزارش کاالهای راکد به تفکیک هر فروشگاه

• گزارش خالصه ی گردش کاالها

• ایجاد گزارش های متنوع با ابزار گزارش ساز

تصمیمات
دقیق می گیرید

وضعیت  از  دقیق  و  به روز  گزارش های  فروشی،  خرده  راهکار  گزارش سازی  و  گزارش گیری  ابزارهای  با 

فروشگاه های مختلف را در اختیار دارید و با دسترسی به این اطالعات، می توانید سیاست گذاری های 

مناسبی در بخش فروش داشته باشید.

راهکار خرده فروشی
امکان تهیه ی گزارش جامع فروش کاال
در سطح سازمان، منطقه، فروشگاه،

گروه کاال و کاال را برایتان فراهم می آورد.

به بینش عمیق در
کسب وکارتان می رسید

از منابع اطالعاتی  را  انبوه کسب وکار  و  پراکنده  راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم، داده های 

مختلف استخراج می کند و به وسیله ی فناوری های تجمیعی و تحلیلی BI به اطالعات طبقه بندی شده 

همراه با ساختاری مناسب برای گزارش گیری تحلیلی و مدیریتی تبدیل می کند.

این اطالعات متناسب با نیازهای سطوح عالی مدیران کسب وکار خرده فروشی، به کمک داشبوردهای 

در  تبلت ها  و  هوشمند  تلفن های  روی  نمایش  امکان  با  مکان،  هر  و  زمان  هر  در  تحت وب،  مدیریتی 

اختیارتان قرار می گیرد و مانند دستیاری قابل اعتماد و همیشه حاضر، توان مدیریتی و تحلیلی سازمان 

را افزایش می دهد.



تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: 1994643515

تلفن فروش: 85۲۰- ۰۲1

info@systemgroup.net
 www.systemgroup.net

برای دریافت نسخه الکترونیک 
کاتالوگ اسکن کنید.


