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 مقدمه -1

    ي فناوري اطالعات و ارتباطات، موجب تغییرات سیاسـي، اقتصـادي و اجتماعيتحوالت پرشتاب در زمینه

هاي اي شده است. افزایش دسترسي عموم مردم بـه اینترنت، سـبب شـده تـا امكـان استفاده از فناوري گسترده

فشرده است و  اریرقابت بس ،ياقتصاد يهاتیامروزه درعرصه فعالاطالعاتي از جایگاه ویژه اي برخوردار شـود. 

ها و محصوالت افزار امروزه نرم. است دیجد يها ستمیو س داتیدر ارائه خدمات، تول يدر آن، مستلزم نوآور تیموفق

در باشند. تكمیل کننده اشكال مختلف کسب و کار از قبیل تولیدي، بازرگاني، خدماتي و... مي نترنتیدر بستر ا

غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهاي دولتي نظیر  ي خدماتحقیقت، به کارگیري و گسترش الكترونیك

از روستایي  زایيدر زمینه اشتغالبا عنایت به تدبیر مدیران ارشد  .تمرکززدایي، بهبود کارایي و اثربخشي است

این موضوع  و با استفاده از مفاهیم بازاریابي صنایع روستایيمرتبط با اتوماسیون فرایند فروش محصوالت طریق 

 زنجیره در را مهمي فروش نقش الكترونیكي کردن عملیات کار، و کسب امروزي متحول و رقابتي محیط در که

 اختالل هرگونه که طور باید توجه داشتو همین بایست مورد توجه قرار گیردمي،مي نماید یك مجموعه ایفا ارزش

 توان به مشتریان، موقع ارائه خدمات به عدم و عملیاتي هاي افزایش هزینه ضمن ارائه خدمات، عملیات در توقف و

  داد. کاهش خواهد نیز مجموعه را رقابتي
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 محصوالت ینآنال فروشجهت رسیدن به اهداف عالیه و ایجاد بستر الكترونیكي این کسب و کار، راهكار جامع 

اقتصاد  به دستیابي ده و برايمحسوب ش کلیدي ابزارهاي از یكي به عنوان (Tavana MarketPlace) روستایي

رقابتي، نقش مهمي را ایفا خواهد کرد.  و داشتن مزیت زایش اشتغال روستایيمقاومتي، توسعه اقتصاد روستایي، اف

هاي کاري و هاي آن شده و روالافزاري سبب کارآمدتر شدن زیر سیستم هاي نرمهمچنین یكپارچگي سیستم

ي  یك سیستم یكپارچه اي بهافزاري جزیره هاي نرمرا از سیستم اشتغال زایي روستایيفرایندهاي اجرایي در 

منسجم سوق خواهد داد. شرکت توسعه سیستم توانا طرح پیشنهادي خود را براي پیاده سازي راهكار جامع فروش 

دهد و امید بر آن داریم که در ارائه مي صنایع دستي روستاییان،و  اورزي، داميتولیدي کش محصوالتآنالین 

جدید و خالقانه ارائه دهیم و صورت تصویب، سیستم با کیفیت و کارامدي منطبق بر فرایندهاي کاري و خدمات 

در جهت بهبود فرایند فروش و کسب مزیت رقابتي گام مهمي را برداریم. در ادامه این مستند طرح پیشنهادي به 

 تفصیل شرح داده شده است.

 

 شرح کسب و کار -2

مسیر خریداران در مشتریان و یافتن فروش محصوالت و  شاغلین روستایيبزرگترین مشكل تولیدکنندگان و 

باشد. عدم شفافیت و در دسترس نبودن اطالعات خریداران براي فعاالن ميمورد نظر معرفي محصول به بازارهاي 

اینترنت به عنوان مهمترین بستر ارتباطي در تجارت الكترونیك . از دیگر مشكالت پیش رو میباشد این صنعت

هاي گوناگوني در این ات باعث پیدایش مدلاشد که همزمان با رشد روزافزون شبكه جهاني ارتباطبمطرح مي

که در آن  B2C  (Businss To Customer)محبوب  تجارت گردیده است. از جمله این مدلها مي توان به مدل

 شند،ات خود را به شكل مستقیم از طریق اینترنت به مصرف کنندگان مي فرومحصوالت یا خدمتامین کنندگان 

، سازمانیك با  خریدار ارتباط بین B2Cمدل  ر میباشد. وذکمود که یك راه حل مناسب براي مشكل اشاره نم

را شامل مي  ...کنندگان انواع گوناگون خدمات وتولیدکنندگان انواع مختلف کاالي مصرفي، ارائه مؤسسه اقتصادي،
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در حال حاضر یكي از تخصصي ترین و پرطرفدارترین انواع مدلها و  C2C الكترونیك نوعهمچنین تجارت شود. 

، فراهم مي راخریداران  به فروشندگان  محصوالت امكان معرفي C2C  سامانهطراحي . معامالت الكترونیكي است

به معرفي کاال یا خدمت خود )فروشگاه اختصاصي( مي توانند با ایجاد وب سایت تجاري  فروشندگانکند. در واقع 

در سراسر ایران  خریدارهزاران بپردازند و کاال یا خدمت خود را به   فروش محصوالت روستایيدر سامانه جامع 

 د.معرفي کنن

 :زیر تقسیم نمودیم کاالها و خدمات تولیدي روستاییان را به دسته هايانواع 

 کشاورزی و دامیمحصوالت فروش  .1

توانند ، ميباشندهمان روستائیان مي دگان محصوالت کشاورزي و دامي که در واقعتامین کنن این زمینهدر 

ضه به خریداران ارائه یفیت از قبل تعیین شده در سامانه جهت عرم، قیمت و کبا حجخود را  محصوالت تولیدي

اي جهت سامانه )به عنوان مثال تعاون ، نمایندهتعیین قیمت و کیفیت محصوالت جهت ،شودمينمایند. پیشنهاد 

 دام نمود.نسبت به قیمت گذاري محصوالت جهت ارائه در سامانه اقروستایي( تعیین نمود و از این طریق 

در این سامانه اشاره کرد،  جهت فروش محصوالت کشاورزي و دامي روستائیانهاي دیگري که در مزیتازجمله 

یگر اینكه قیمت شوند و دمي محصوالت کشاورزيهاي بي موردي است که باعث افزایش بي رویه گريذف واسطهح

 تواند باشد.تر ميتر و واقعيمناسبهم براي مصرف کننده و هم براي کشاورزان بسیار تولیدات دامي و زراعي 

 

 ه محصوالت، تجهیزات و خدمات کشاورزی به روستاییانو اجارفروش  .2

عالوه بر اینكه به عنوان روستاییان، ، این است که در این سامانه توان به آن اشاره نمودنكات قابل توجه که مياز 

ن عنوایز مشتري یكدیگر باشند. به یا خدمات ن الوانند، جهت خرید کاتهستند، خود مي تامین کنندگان اصلي

از این طریق به بوده و قصد ارائه خدمت و .... ، دستگاه بذرپاش کمباین، صي در یك روستا داراي تراکتورشخمثال 

ن زمان توانند در کمتریروستائیان متقاضي این خدمات ميکه از طریق این سامانه،  ان اطراف خود را داردئیروستا

در شهرها، نظیر  مشاغل مربوط به روستاها با اضافه کردنمچنین . هو هزینه ممكن، خدمات خود را دریافت کنند

مي ، این بار نیز امانه روستائیانارائه خدمات دامپزشكي و ... به س، بذر، کود و سموم کشاورزيتوزیع کنندگان 

ن بهره ارائه شده بدون نیاز به مراجعه به شهر و با کمترین هزینه ممكمشتري، از کاال و خدمات در مقام ند توان

 گردند.مند 
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 روزبازار  های صنایع دستی و جشنواره .3

گزاري هاي صنایع دستي با تخفیفات ویژه نموده و یا اقدام به بر جشنوارهاین سامانه هر روستا اقدام به برگزاري در 

محصوالت مورد جعه حضوري یا مرابه صورت آنالین بتوانند نمایند تا مشتریان تولیدي خود بازار روز محصوالت 

بهتري هاي با قیمت توانندمي روستائیان نیز اننمایند که البته در این می یداريبا بهترین قیمت خر خود رانظر 

 رسانند.تولیدات خود را به فروش مي

 گردی و بوم گردشگری .4

ني آن هاي دیدي و مكانتوریستمن معرفي روستاهاي ضوان تميي، ینه صنایع دستي و گردشگري روستایزمدر 

به  کاربر بتوانددر نتیجه و ارائه نموده  را نمایدعرضه مي گردشگر بذجکه هر روستا جهت در سامانه خدماتي 

 :تواند شاملقابل ارائه مي ها را خریداري نماید. خدماتيخدمات آن بخشي ازصورت آنالین تمام یا 

a. ه خدمت اجاره محل اقامت ارائان امك 

b.  خدمات  نلیه، صبحانه محلي و ... و خرید آنق ارائه خدمات خاصامكان 

c.  ید آنخدمت گردشگري و خرارائه 

 ..و.

 فروش محصوالت صنایع دستی روستایی   .5

انه تعیین قیمت و کیفیت در سامتوانند تولیدات خود را پس از زمینه صنایع دستي روستایي، روستاییان ميدر 

صادي و ارتقاء رفاه زندگي در باعث رونق بیشتر اقت ارائه نمایند که این امر خود ضمن حفظ صنایع دستي محلي،

 .شودروستاها مي

 

 معرفي راهکار  -2

همانگونه که استحضار دارید در کسب و کارهاي بزرگ اینترنتي که بحثهاي مالي و بازرگاني در آنها مطرح میباشند، 

آن وجود دارد. در راهكار پیشنهادي، با عنایت به اینكه  دي در بخش مدیریتسیستم مالي و بازرگاني قدرتمن

هم بر مبناي مباحث مالي و بازرگاني است، سیستم مالي و بازرگاني جامعي محصوالت روستایي فروش کسب و کار 

 براي مدیریت تراکنشهاي مالي آن در نظر گرفته شده است.
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با روشهاي تشریح داده شده در بخش شرح کسب و کار تقسیم میگردد و فاز راهكار پیشنهادي در دو فاز منطبق 

 هاي مربوط به خود نیز خواهد بود.دوم عالوه بر امكانات فاز اول، داراي بخشها و زیر سیستم

 زیر سیستم ها و بخشهای فاز اول -2-1

 مدیریت اطالعات کاالها، محصوالت و تجهیزات .1

 و مشتریانمدیریت اطالعات تأمین کنندگان  .2

 سیستم ارائه اطالعات کاالها، محصوالت و تجهیزات .3

 سیستم مدیریت شعب .4

 فروشگاه اینترنتي مبتني بر: .5

a. انبار 

b. مدیریت سفارش و سبد خرید 

c. فروش 

d. حمل و نقل 

 پرداخت اختصاصيسیستم  .6

 زیر سیستم ها و بخشهای فاز دوم -2-2

 حسابداري مالي .1

 داري خزانه .2

 مدیریت انبار .3

 گانخرید و تأمین کنند .4

 فروش و مشتریان .5

 ارتقا فروشگاه اینترنتي .6

 مدیریت اعتبار .7

 تبلیغات و تخفیفات .8

 مدیریت ارتباط با مشتریان .9
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 اجزای سیستم معرفي -3

 مدیریت اطالعات کاالها، محصوالت و تجهیزات -3-1

شده و به در این بخش با استفاده از یك سیستم منسجم و جامع، اطالعات کاالها، محصوالت و تجهیزات مدیریت 

 کابران سیستم این اجازه را میدهد تا این اطالعات را در سطوح نامحدود طبقه بندي نموده و دقیقترین مشخصه

هاي کاالها را ثبت نمایند. این بخش داراي سه قسمت است که کاربردهاي آنها در ادامه شرح داده ها و ویژگي

 شده است.

 آن هاهای  ساختار اصلي کاالها و تعریف مشخصه -3-1-1

تعریف و ایجاد ساختار کاالها در سطوح مختلف به صورت درختي میباشد. هر نود در هر سطح از درخت داراي 

 فرزنداني است که درختواره را تكمیل میكنند. نقش این نودها به صورت زیر است:

 بخشی از گروه بندی کاالها میباشند. .1

 امکان دارد مشخصات نود، جزئی از کاال باشند. .2

 وجود نودها موجب تسریع در عملیات جستجوی کاالها میگردد. .3

ساختار درختی این گروهبندی کامالً داینامیک بوده و به خاطر ماهیت آن، محدودیتی در تعداد سطوح و نودها وجود ندارد و 

 د.کاالها را در گروههای مختلف طبقه بندی میکند. این ساختار توسط مدیر اطالعاتی سیستم ایجاد میگرد

هاي کاالها جهت تعریف به این ساختار، اضافه میگردد.  پس از تكمیل ساختار اصلي و گروهبندي کاالها، مشخصه

ها در انواع مختلف گروهبندي میگردند که براي کاربر نهایي در مرحله ثبت اطالعات کاال و یا مشاهده  این مشخصه

امكان ایجاد گالري تصاویر وجود دارد. در این سیستم  بندي نمایش داده میشود. براي کاالها آن، به صورت طبقه

 دریافت خواهد شد و به صورت سلسله مراتبي قابل دسترسي میباشد. GoogleMapآدرس کاال از طریق 

سیستم بوده و با رابط کاربري تحت وب در اختیار مدیر اطالعاتي سیستم  BackOfficeاین عملیات از امكانات 

 قرار میگیرد.
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 بت اطالعات کاالها، محصوالت و تجهیزاتث -3-1-2

هاي اطالعاتي  اند امكان پذیر است. مشخصه کنندگاني که در سیستم ثبتنام نموده ثبت اطالعات کاال توسط تآمین

که در مرحله تعریف و ایجاد ساختار کاالها، محصوالت و تجهیزات معرفي شده بود، از کاربران دریافت میگردد و 

م، در سرور سامانه ثبت میگردد. در این مرحله به نحوي عمل خواهد شد که اطالعات جهت نمایش در سیست

 یشنهاد گردد.پتكراري در سامانه ثبت نگردد و کاالهاي مورد نظر کاربران به آنها 

 مدیریت کاالها، محصوالت و تجهیزات -3-1-3

ه اصلي در رابط کاربري تحت وب مدیریت اطالعات کاالها جهت مشاهده، اصالح، حذف و طبقه بندي براي صفح

 سیستم میباشد. BackOfficeسیستم در اختیار مدیر اطالعاتي سیستم قرار میگیرد و از امكانات 

سیستم، طبقه بندي آنها، جهت نمایش در صفحه اصلي سیستم  BackOfficeیكي از امكانات مدیریت کاالها در 

در رابط کاربري میباشد. به عنوان مثال کاالها را در گروههاي زیر در صفحه اصلي طبقه بندي مینماید و به 

 اصطالح ویژه میكند. این ویژگي باعث میگردد تا نمایش در لیستها و نتایج جستجو در باالي لیست قرار گیرد.

 ویترین .1

 کاالهاي فروش فوري .2

 کاالهاي حراج .3

 کاالهاي جدید .4

 و ... .5

ي ویژه نمود کاال از تأمین کنندگان تعریف نمود و یك  براي این قسمت میتوان استراتژي مالي جهت اخذ هزینه

 یك منبع درآمد مناسب براي کسب و کار محسوب گردد.
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 مدیریت اطالعات تأمین کنندگان و مشتریان -3-2

 اطالعات تأمین کنندگانمدیریت  -3-2-1

اي مختلف از طریق تعیین آدرسهو تعیین نوع کسب و کار و امکان ثبت نام تأمین کنندگان در سامانه با جزئیات کامل 

GoogleMap  بت نام ثاز طریق فرم تأمین کنندگان و به صورت سلسله مراتبي امكان پذیر میباشد. در این بخش

 میگردد. و شماره تماس در سیستم ثبت Emailاطالعات ارتباطي از قبیل  اطالعات مورد نظر را وارد نموده و

جهت فعال سازي این ثبت نام، از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل، کد فعال سازي و یا لینك به شخص ارسال میگردد. 

 همچنین امكان بازیابي رمز عبور از طریق پیام کوتاه و ایمیل وجود دارد.

کسب و کار تأمین کنندگان را مورد ارزیابي قرارداده و تأییدیه مي تواند  غل روستایيتعاوني مشادر این بخش 

همچنین با ویژه نمودن تأمین کننده و کسب و کار براي آنها صادر مینماید تا اعتماد خریداران جلب گردد. 

 فروشنده جایگاه آن را در سیستم ارتقا داده و در جستجوها به آنها اولویت داده میشود.

 مدیریت اطالعات مشتریان -3-2-2

تعیین آدرسهاي مختلف از طریق  امكان ثبت نام مشتریان در سامانه با جزئیات کامل و تعیین نوع کسب و کار و

GoogleMap  از طریق فرم ثبت نام اطالعات مشتریان و به صورت سلسله مراتبي امكان پذیر میباشد. در این بخش

 و شماره تماس در سیستم ثبت میگردد. Emailالعات ارتباطي از قبیل مورد نظر را وارد نموده و اط

جهت فعال سازي این ثبت نام، از طریق پیام کوتاه و یا ایمیل، کد فعال سازي و یا لینك به شخص ارسال میگردد. 

 همچنین امكان بازیابي رمز عبور از طریق پیام کوتاه و ایمیل وجود دارد.

ود شخص و یا فعالیتهاي آن در سیستم،  قابل دسترسي و تغییر است. لیست کاالهاي در این بخش اطالعاتي از خ

 مورد عالقه، اطالعات تماس، اطالعات شخصي و ... وجود دارد.

 در ادامه برخي از امكانات و مزایاي سیستم آورده شده است.

 تعیین حقوق دسترسي براي هر یك از کاربران 
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 ن از قبیل دوره تكرار مراجعات، خریدهاي هر یك از مشتریا مجموعه با ثبت تاریخچه تعامالت و فعالیتهاي

 انجام شده توسط مشتري، و...

 دسته بندي و طبقه بندي مشتریان با معیارهاي مختلف 

 دسترسي به اطالعات مشتریان در کمترین زمان 

 رساني و اجراي کمپین هاي مختلف براي دسته بندیهاي مختلف مشتریان اطالع 

 عات مشتریان بدون محدودیت حجميثبت اطال 

همچنین امكان صدور کارت اشتراک و عضویت به مشتریان، جهت برقرار ارتباطات سریعتر و راحتتر در آینده، در 

 این سیستم وجود دارد.

 ارتباط اشخاص -3-2-3

پاسخ بین ي شماره تماس تلفني و یا ارسال سؤال و دریافت  جهت ارتباط اشخاص در این سیستم امكان ارائه

هاي تقلبي فروش کاال  تأمین کننده، خریدار، مدیر سیستم و ... وجود دارد. همچنین کاربر خریدار میتواند آگهي

 را به مدیر سیستم  گزارش دهد.

 

 سیستم ارائه اطالعات کاالها، محصوالت و تجهیزات -3-3

، نیازمند سیستم جستجو و هاي مختلف این سیستم به دلیل حجم اطالعات بسیار باال و تنوع کاالها در زمینه

دسترسي آسان و کارآمد میباشد و از فرم هاي متنوع چابك در محیط کاربري جهت انجام این امر باید استفاده 

 شود که عبارتند از:

ایجاد منوي هوشمند از درختواره گروه بندي کاالها که در هر نود از این درختواره، تعداد آیتمهاي  .1

 مایش داده شده است.)فرزندان( آن ن

هاي مختلف دادههاي مورد نظر  ایجاد فرم جستجوي هوشمند در داخل درختواره که بر اساس مشخصه .2

از را دریافت میكند و بر اساس این دادهها نتایج را فیلتر میكند. مثالً براي دادههاي عددي رابط کاربري 

 استفاده میشود و ... Box Checkکاربري هاي چند مقداري از رابط  نمایش میدهد و یا براي مشخصه تا
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جستجوي کلي که براساس کلمات کلیدي وارد شده در فیلد مربوطه، نتایج را در قالب گروه هاي کاال و  .3

 یا کلمات کلیدي مرتبط فیلتر میكند.

دن رار داقدر این سیستم تامین کنندگان قادر به معرفي محصوالت و نمایش جزئیات آن به مشتریان و همچنین 

 تصاویر به محصوالت خود خواهند بود.

خریداران قادر خواهند بود با استفاده از طبقه بندیهاي موجود در سیستم به کاالهاي مورد نظر دسترسي داشته 

باشند و آنها را به صورت مرتب شده ببینند، طبقات تعریف شده در سیستم به صورت درختواره نمایش داده 

ه اصلي کاالها لیست میشوند و در صورتي که به زیرگروه هاي طبقات درختواره مراجعه میشوند و با مراجعه به طبق

شود کاالهاي نمایش داده شده دقیق تر و جزئیتر نمایش داده خواهند شد. خریداران قادر خواهند بود با استفاده 

ئیاتي مانند )رنگ، سایز، مدل، از جزئیات درختواره نتایج خود را فیلتر کننده و این فیلترینگ میتواند بر اساس جز

وزن و...( انجام شود. پس از یافتن کاالي مورد نظر و مراجعه به صفحه آن میتوان گالري تصاویر و جزئیات آن را 

مشاهده کرد اطالعاتي از قبیل نحوه خرید، سفارش، موجودي، تامین کننده و ... نیز در همین صفحه قابل دسترسي 

 است.

 مدیریت شعب -3-4

این توانایي را دارد که براي هریك از تآمین کنندگان یك شعبه و انبارهاي مربوطه را  سامانه این راهكار در

سیستم جامع و یكپارچه جهت کنترل متمرکز تآمین کنندگان و فروشنگان و هماهنگ سازي تخصیص دهد. 

حت ویندوز و تحت وب، شامل اطالعات طراحي شده است. این سیستم با امكان دسترسي از طریق رابط کاربري ت

 امكانات متنوعي مي باشد.

با ارائه سیستم مدیریت انبار و سفارش به تأمین کنندگان، امكان دریافت اطالعات  تعاوني مشاغل روستایي

موجودي انبارهاي آنها را براي سامانه معظم خود فراهم مینماید و این خود باعث افزایش اعتبار سامانه میگردد. 

ز قسمت مدیریت سفارشات خود، اطالعات سفارشات فروش انجام شده را بدون نیاز به مراجعه به همچنین ا

میتواند با فروش سیستم مدیریت انبار و  تعاوني مشاغل روستایيحساب کاربري خود در سامانه، دریافت نماید. 
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 سفارش به تأمین کنندگان درآمد کسب نماید.

اي طراحي شده است که ارسال و دریافت اطالعات، بین بخش  بگونه بخش هماهنگ سازي اطالعات این سیستم

مدیریت مرکزي و شعب و بلعكس به صورت نزدیك به بالدرنگ امكان پذیر میباشد. عالوه بر اینكه هر شعبه مي 

تواند تعداد نامحدودي انبار داشته باشد، براي مدیریت مرکزي هم مي توان یك یا چند انبار مختص خود داشته 

هاي زماني  اشد. در این سیستم، کلیه عملیات مربوط به انبار و دریافت سفارش در شعب انجام مي شود و در بازهب

تعیین شده اطالعات مورد نیاز به بخش مدیریت مرکزي ارسال میگردد. با توجه به منحصر به فرد بودن مكانیزم 

عات وجود ندارد و شاخصههاي امنیتي سیستم ارسال و دریافت اطالعات، امكان دسترسي غیرمجاز به این اطال

 کامالً رعایت شده است. برخي از مزایاي استفاده  از سیستم یكپارچه مدیریت شعب عبارتند از:

 مدیریت متمرکز تعاریف کاالها، تأمین کنندگان در بخش مدیریت مرکزي 

 رش کاالها و... ارائه امكانات مورد نیاز شعب از قبیل تعریف  برخي از اطالعات پایه، سفا 

 گزارشات تحلیلي تحت وب از وضعیت انبارهاي تأمین کنندگان 

 

 سیستم فروشگاه اینترنتي  -3-5

در این سیستم شعب تخصیص داده شد به تأمین کنندگان امكان تبدیل شدن به یك فروشگاه اختصاصي براي 

تر محصوالت  بت به معرفي اختصاصينستأمین کننده را خواهد داشت. تأمین کننده با استفاده از این سیستم 

 خود مینماید و از امكانات یك فروشگاه آنالین اینترنتي براي فروش محصوالت خود استفاده نماید.

با ارائه این سرویس از تأمین کنندگان بصورت سالیانه  هزینه دریافت مینماید که میتواند  تعاوني مشاغل روستایي

 دد.منبع درآمدي مناسبي براي محسوب گر

است که به عرضه کنندگان کاال و خدمات  وب بر پایه تجارت الكترونیكي نوعي نرم افزار فروشگاه اینترنتيسیستم 

ات خود را از طریق شبكه جهاني اینترنت به سراسر دنیا معرفي کرده و دهد تا محصولها و خدماین امكان را مي

ها و بازاري جهاني براي تجارت خود ایجاد کنند، همچنین این نوع خرید و فروش امكان مقایسه و خرید کاال

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
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هاي مورد نیاز را مستقیما از طریق فروشگاههاي اینترنتي موجود در سرتا سر جهان بدون محدودیت سرویس

 .دهدماني و جغرافیایي به مشتریان ميز

هي آن بتوان یك فروشگاه اینترنتي راه اندازي براي ایجاد چنین محیطي در اینترنت نیاز به ابزاري است تا به وسیل

شود. در واقع این یك نرم افزار با قابلیتهاي کرد. این ابزار اغلب با نام سیستم فروشگاه اینترنتي شناخته مي

 .پیاده میگردد که بر روي بستر وب فروشگاهي است

تأمین کنندگان با استفاده از سامانه فروشگاه اینترنتي اختصاصي، کاالهاي ثبت شده خود را در ساختار منسجم 

پرداخت در اختیار خریداران قرار میدهند و خریداران با انتخاب محصوالت و انجام مراحل خرید از سیستم 

 اقدام نمایند. جهت پرداخت مبلغ خرید اختصاصي

 سیستم پرداخت اختصاصي -3-6

بستري را فراهم مي کند که از خریدار مبلغ معامله را به صورت کامل از روشهاي مختلف بانكي نظیر  سامانه

VPOSکند که کاال و تجهیز مورد معامله ، واریز نقدي به حساب، ساتنا و.. پرداخت کرده و به فروشنده اعالم مي

نماید. خریدار نیز پس از دریافت کاال و تجهیز مورد نظر و و اعالم تاییدیه آن ، اقدام به واریز را تحویل خریدار 

مبلغ به حساب فروشنده پس از کسر کارمزد مربوطه خواهد بود. در این سیستم جهت حصول اطمینان از  ارسال 

 .کاال و دریافت توسط خریدار از سیستم بارنامه و پي گیري آن استفاد میكند

 حسابداری مالي -3-7

هاي مختلف، گزارش وضعیت و نتایج تمام تواند عالوه بر نگهداري و کنترل حسابزیر سیستم حسابداري مي

تر قانوني و تهیه عملیات منسجم مالي را نیز ارائه کند. همچنین طراحي کدینگ مناسب، نوشتن به موقع دفا

لي و حسابداران شرکت هاست، که با سیستم حسابداري توانا اظهارنامه بدون صرف وقت زیاد، خواسته مدیران ما

شود. در این سیستم طبقه بندي حساب ها در سطح تفصیل بصورت شناور بوده در نتیجه قابلیت پاسخ داده مي
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ثبت اسناد براي حساب هاي تفصیلي ذیل معین هاي مختلف وجود دارد. همچنین  امكان صدور آرتیكل هایي با 

 حي بصورت نامحدود وجود دارد که برخي از امكانات این قسمت شامل موارد زیر مي باشد:تفصیلي چند سط

 امكان طبقه بندي حساب ها در سطوح کل، معین، گروه هاي تفصیلي و تفصیلي هاي شناور 

 خت و ...ثبت اسناد حسابداري به صورت اتوماتیك براي فعالیت هایي نظیر خرید، فروش، دریافت، پردا  

  متنوع  از قبیل ترازها، صورت سود و زیان به صورت خالصه و مشروح و...گزارشات  

 خزانه داری -3-8

ها و همچنین ثبت اسناد مربوطه ها و پرداختبندي اطالعات دریافتآوري و طبقهداري با جمعزیرسیستم خزانه

نماید که از برخي سه یاري ميدر حسابداري، مدیران مالي را در کنترل نقدینگي و نظارت بر گردش وجوه نقد موس

 امكانات آن موارد زیر را مي توان برشمرد:

  انجام عملیات دریافت و پرداخت با اشخاص بصورت نقدي، چك و انواع روشهاي واریزي )پایانهي

همزمان با صدور فاکتورهای خرید و فروش و یا بعد از فروشگاهي، خودپرداز، اینترنت بانك، واریز نقدي و ...( 

 آن

 ...تبادالت مالي ترکیبي بین صندوق ها، حساب هاي بانكي، اشخاص و 

  امكان تسویه صندوق و تحویل مانده هاي نقدي، بانكي، حسابهاي دریافتني و پرداختني و اسناد دریافتني

 و پرداختني و...

  و...مدیریت اسناد و چكهاي صادره و وارده با انجام اعمال وصول، برگشت، عودت، واگذاري به حساب 

 امكان ثبت گروهي دریافتها و پرداختها از طریق فایل 

 تهیه صورت مغایرت بانكي 

 مدیریت انبار -3-9

سیستم انبار و کدینگ کاال ضمن تسهیل عملیات ثبت و مدیریت موجودي کاال، امكان کدینگ مناسب کاالها بر 

دهد. مدیریت همزمان چندین انبار و برخي امكانات مبناي نیاز موسسه و نحوه انبارداري در اختیار شما قرار مي

 این قسمت شامل موارد زیر مي باشد: 
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  مدیریت بر انبارها به منظور کنترل ورود و خروج و محاسبه موجودي و کاهش نگهداري و انبارش کاال و

 هزینه نگهداري کاال

  طبقه بندي کاالها در سطوح نا محدود و امكان تعیین نقطه سفارش براي هر کاال، استفاده از مقیاسهاي

ریف مشخصات کاال، فرعي براي هر کاال و قابلیت انجام کلیه عملیات به وسیله مقیاسهاي فرعي کاال، تع

تعریف کاالي مشابه براي هریك از اقالم انبار، بارکد و آدرس کاال در انبار ، حداقل موجودي، نقطه سفارش، 

 انبار هاي مرتبط و ارتباط با ویژگي هاي کاال.

 ه مفهوم سریال کاال در نرم افزار انبار یك امكان منحصر به فرد مي باشد. در برخي صنایع کاال داراي شمار

سریال مي باشد که امكان ردیابي در سیستم خدمات پس از فروش یا کنترل موجودي بر اساس شماره 

 هاي سریال امكان پذیر است.

  صدور انواع تراکنش هاي ورود کاال )رسید انبار(، خروج کاال )حواله انبار( و انتقال کاال بین انبارها و ثبت

هایي همچون تدارکات، فروش و ... در به وسیله سیستماسناد حسابداري بر مبناي مجوزهاي ثبت شده 

 سیستم حسابداري به صورت یكپارچه

 هزینه هاي جانبي در رسید انبار جهت محاسبه دقیق بهاي تمام شده کاالي خریداري شده 

 اي وگذاري میانگین موزون لحظههاي قیمتاستفاده از روشFIFO  در حسابداري انبار در سطح انبار یا در

 طبقه کاال سطح

  ردیابي یك کاال در هنگام ورود و خروج به انبار بر حسب عواملي همچون تاریخ اعتبار، پروژه، سریال خاص

 گذاري به وسیله کاربرهر کاال، فروشندگان و نوع خریــد و . . . با انتخاب و نام

 موجودي در سطح اي به کاردکس و میزان هاي الزم بر روي موجودي و دسترسي لحظهبرقراري کنترل

 انبار یا موسسه

 عملیات انبارگرداني و تنظیم عملیات بر اساس نیاز سازمان و صدور سند کسورات و اضافات انبار گرداني 

 هاي انبارگرداني بر اساس نحوه اجراي عملیات از قبیل صدور تگ سفید و صدور تگ کاالهاي صدور تگ

 جدید

 خرید و تأمین کنندگان -3-10

فرآیند مدیریت تأمین و خرید بر اساس مدل هاي علمي و عملي آزمایش شده، با انجام فعالیت هاي پیاده سازي 

پشتیبان و حمایتي در راستاي تأمین مواد و ملزومات مورد نیاز کلیه بخش هاي سازمان از طریق برنامه ریزي 
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پشتیباني از عملیات خرید کاال  درخواست و خرید انعقاد قراردادهاي تجاري کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین با

و خدمات و نگهداري و انبارش، سبب روانسازي و گردش امور جاري سازمان مي شود. فرآیند مدیریت تأمین و 

 خرید در سازمان وظایف زیر را بر عهده دارد:

  پردازش درخواست خرید 

 شناسایي و اختصاص منابع تأمین  

  پردازش سفارش خرید 

 أمین کنندگانمدیریت و تعامل با ت 

کنندگان توانا وظایف فوق را بخوبي انجام داده و درخواستهاي خرید بموقع  در سیستم مدیریت خرید و تأمین

پردازش شده و پس از شناسایي و تخصیص منابع تأمین براي درخواست، درخواست تبدیل به سفارش خرید 

پیگیري میگردد و در سیستم ثبت نهایي  میگردد. سفارش خرید تا مرحله تحویل از تأمین کننده پردازش و

ي تعامل با آنها  میگردد. در این سیستم تأمین کنندگان به عنوان شرکاي مالي مهم مجموعه مدیریت شده و نحوه

 ریزي میگردد. برنامه

 فروش و مشتریان -3-11

ملیات فروش و ایجاد ریزي، مدیریت و کنترل ع، با فرآهم آوردن امكان برنامهو مدیریت مشتریان سیستم فروش

هاي مربوطه را به طرز چشمگیري کاهش داده نقاط فروش، ضمن افزایش قابل توجه سرعت عمل شرکت، هزینه

. این سیستم با فراهم کردن امكان دهدو قدرت موسسه را براي حضور در بازار رقابتي فروش محصوالت افزایش مي

سازد با مدیریت مناسب تعهدات خود نسبت به در ميکنترل وضعیت موجودي محصوالت، مدیران فروش را قا

هاي نگهداري کاال را به حداقل برسانند و نیز با ارزیابي دقیق وضعیت حساب مشتریان، فروشي مشتریان، هزینه

 ها انجام ندهند. بیش از میزان اعتبار و نقدینگي حساب آن

تخفیفات و اضافات  سیستم  م ها، از طریق یكپارچگي بانرم افزار فروش عالوه بر ارتباط با سایر سیست در عین حال،

کند و آن ها را به شرکت در برقراري ارتباط با بازار هدف و گسترش بازار خود کمك شایاني مي و تیپ قیمت و...

http://www.systemgroup.net/node/3014
http://www.systemgroup.net/node/3014
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با برقرار ارتباط موثر با موتور مدیریت تخفیفات  سیستم این زیردهد. در افزایش فروش و رضایت مشتریان یاري مي

و سیاست گذاري هاي دهد تا با اعمال شرایط متنوع فروش و جوایز مختلف و پیچیده، به مدیران فروش امكان مي

. افزون بر این، سیستم فروش و مدیریت مشتریان با برقراري ارتباط سودآوري بیشتري را ایجاد کنندهدفمند، 

گذاري فروش ریزي و سیاستهاي انبار و حسابداري مالي توانا مدیران مجموعه را در بودجهه با سیستمیكپارچ

 کند. از مزایاي این سیستم میتوان موارد زیر را بیان نمود:یاري مي

 تسریع در پردازش درخواست مشتریان 

 آوري محصوالتمیزان سود  ارائه اطالعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و 

 هاکمك به برقراري ارتباط تجاري مناسب با مشتریان و افزایش رضایت آن 

 گذاري مدیران درباره مدیریت تأمین محصوالتکمك به سیاست 

 هر گروه مشتري گذاري و اعطاي تخفیف براي هاي فروش، قیمتمتناسب سازي رویه 

 ارتقا فروشگاه اینترنتي -3-12

به اصلیترین تأمین کننده این کسب و سامانه پیشنهادي با توجه به تغییر سیاست فروش، و تبدیل در فاز دوم 

 کار، نیازمند اعمال تغییراتي در فرایندهاي مدیریتي و رابط کاربري فروشگاه اینترنتي خواهیم بود.

 مدیریت اعتبار -3-13

روشندگان امكان خرید نسیه و اعتباري از طریق و یكي از ابزارهاي بسیار مهم در جذب خریدارن )پیمانكاران( و ف

مي باشد. در نتیجه ضمن اینكه خریداران دیگر نگران تامین نقدینگي براي خرید لوازم و   مدیریت اعتبار سیستم

اقدام  به فروش  ،ر از برگشت سرمایه و سود خودقطعات مورد نیاز خود نیستند فروشندگان هم با اطمینان خاط

به خریدارن مي نماید و در نهایت خریدارن هم پس از اتمام پروژه و یا در حین پروژه اقدام به تجهیزات خود 

بخش  پرداخت اصل و سود اعتبار خود مینماید. که این بستر نیازمند  زیر سیستم هاي  حسابداري و تقسیط در 

 سهیالت میباشد. سیستم جهت اعطا و دریافت اعتبار داده شده از استفاده کنندگان این ت مدیریت
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 تبلیغات و تخفیفات -3-14

مدیران فروش خوش فكر و توانمند، عالقمند هستند تا با تعریف سیاستهاي فروش خالقانه نسبت به باال بردن 

حجم فروش موسسه خود اقدام نمایند. یكي از مهمترین ابعاد سیاستگذاري فروش حول محور قیمت محصوالت 

هدیه قرار دارد. این سامانه، سیستم تخفیفات و اضافات و تیپ قیمت منحصر  و تخفیفات و تبلیغات قیمتي و

بفردي ارائه میدهد که امكانات آن کلیه نیازهاي مدیران فروش را در زمینه تبلیغات و تخفیفات و سیاستگذاریهاي 

ش افزوده، فروش و تعیین قیمت تأمین مي کند. تعریف و تخصیص اضافات و تخفیفات از قبیل مالیات بر ارز

تخفیفات کلي برروي صورتحسابها و جزیي برروي کاال و خدمات و اعمال تخفیفات و اضافات پیشرفته )شامل 

جایزه کاالیي، پلكاني، قرعه کشي، تیپ قیمت، سبد کاال، کاالهاي جزیره و ..( از امكانات این  درصدي، مبلغي،

 سیستم است. برخي از امكانات این سیستم عبارتند از:

  اعمال تخفیفات و اضافات روي صورتحساب خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت فروش به طور

 جداگانه

  اعمال تخفیفات و اضافات براي گروه هاي اشخاص مختلف به طور جداگانه )تعیین تیپ قیمت هاي

 مختلف کاال و خدمات براي طرف حساب هاي مختلف(

 صورتحساب یا مبلغ صورتحساب به صورت همزمان  اعمال تخفیفات و اضافات برروي ریز اقالم 

  اعمال شرایط متنوع براي تخفیفات و اضافات از قبیل محدوده ي زماني، مبلغي و تعدادي، شعبه، گروه

 شخص و...

  اعمال تخفیفات و اضافات روي اقالم فاکتورها با امكان اعمال مبلغ در في قیمت و بدون اعمال در في

 قیمت

 یزه کاالیي به دو حالت : عادي و قرعه کشي، که در حالت قرعه کشي امكان تعیین اعمال تخفیفات جا

احتمال انتخاب )درصد( و جود دارد براي زماني که میخواهید یك کاالي جایزه که ارزش بیشتري نسبت 

به سایر جایزه ها دارد با احتمال کمتر و جایزه هایي با ارزش کمتر با احتمال بیشتري در قرعه کشي 

 یایند.ب
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 مدیریت ارتباط با مشتری -3-15

امكاناتي ، انمشتری طزیرسیستم مدیریت ارتبابا ارتباط هوشمند با مشتریان از عناصر کلیدي بازاریابي موثر میباشد. 

با  SMSیمیل و ادر اختیار کاربران سیستم و مشتریان قرار داده میشود که بتوانند ارتباط الكترونیكي در بستر 

 ار نمایند. یكدیگر برقر

این زیر سیستم امكان دسته بندي مشتریان )براساس گروه مشتري، جنسیت، سن، بهترین رکورد، زمان آخرین 

و ایمیل و شبكههاي مجازي را میسر  SMSمراجعه و...( را فراهم میكند و ارتباط از طریق مدیاهاي مختلف ازقبیل 

 میسازد.


