
از امروز تا همیشه
راهکار پخش همکاران سیستم



راهکار پخش همکاران سیستم20 راهکار پخش همکاران سیستم.1.

ماژول های راهکار جامع پخش                            سایر ماژول های راهکاران



راهکار پخش همکاران سیستم3 .

با راهکار پخش همکاران سیسـتم، 
در بازار پیشرو هستید

در بــازار رقابتــی امــروز، »ســهم از بــازار«، »ســهم از مشــتری« و »مدیریــت زمــان« اهمیــت 
کوتاه تــر باشــد، فروش تــان  گرفتــن ســفارش تــا ارســال محصــوالت  ویــژه ای دارد؛ هــر چــه زمــان 
کســب وکارتان  افزایــش می یابــد و فرصــت بیش تــری در اختیــار خواهیــد داشــت تــا بــه توســعه 

بپردازیــد. 

کندگــی جغرافیایــی آنــان و حجــم زیــاد  فرآینــد فــروش و پخــش، بــا تعــداد زیــاد مشــتریان، پرا
عملیــات روزانــه ی شــرکت های پخــش مواجــه اســت و بــرای پاســخ گویی مناســب و به موقــع، 
ــون  گ گونا کارایــی اســت. هم چنیــن عملکــرد مجــزای بخش هــای  نیازمنــد افزایــش دقــت و 
گــردآوری نشــود؛ در نتیجــه  در یــک شــرکت پخــش، ســبب می شــود تــا تمــام اطالعــات یک جــا 
کارکنــان افزایــش می یابــد، پاســخ دهی بــه نیــاز  کــم می شــود، امــکان خطــای  کار  تســلط بــه 
کاری  ــوازی  ــی از م ــرباِر ناش ــای س ــی رود و هزینه ه ــش م ــدی پی کن ــا  کار ب ــد  ــتریان و فرآین مش

عملیــات روزانــه، هزینه هــای شــرکت را افزایــش می دهــد.

راهکار پخش همکاران سیستم؛ 
•  فرآیندهای فروش مویرگی و توزیع را مکانیزه می کند. 

کار را مدیریت می کند. کندگی  •  پرا
کاهش می دهد.  کاال را به شکل چشم گیری  •  زمان سفارش تا تحویل 

ــد جامعــی از شــرکت و چگونگــی وضعیــت  گزارش گیــری و تحلیــل فرآیندهــا، دی ــا امــکان  •  ب
ــرار می دهــد. ــار ق فــروش در اختی

راهــکار پخــش، بــا مـاژول هـــای خـــرید، انبـــار و حســـابداری انبـــار، دریافــت و پرداخــت و 
ــرم،  گ حســابداری یکپارچــه اســت. هم چنیــن، تمــام فرآیندهــای فــروش ســرد و پخــش 
کارخانــه را از ســفارش گیری تــا توزیــع و تســویه حســاب  فــروش عمـــده و فــروش در 

می کنــد. پشــتیبانی 
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•  ارائه اطالعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و میزان سودآوری محصوالت
•  متناسب سازی رویه های فروش، قیمت گذاری و اعطای تخفیف برای

گروه مشتری      هر 
•  تسهیل پی گیری به موقع مطالبات از مشتریان

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

•  استفاده از فرمول های متنوع و پیچیده و محاسبه دقیق پورسانت
•  بهینه سازی فرآیند سفارش دهی و پی گیری وضعیت سفارش توسط مشتری

کامل از عملیات شعب فروش و مدیریت متمرکز •  پشتیبانی 
•  مدیریت رویه های اصلی فروش مویرگی

•  ایجاد  امکان برنامه ریزی برای مراجعه به مشتری
•  امکان طراحی تخفیفات و جوایز متنوع برای مشتریان

کارکنان فروش و پخش کافی بر عملکرد  کنترل و نظارت    •

گی های راهکار پخش  ویژ
همکاران سیستم
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فرآیندها را ساده می کنید
کنیــد، بــه  کمــک می کننــد تــا فرآیندهــای پیچیــده و زمان بــر را ســاده  ابزارهــای راهــکار پخــش 

کاملــی بــر فرآیندهــا داشــته باشــید.  آن هــا ســرعت ببخشــید و نظــارت 

موبایــل ســرویس راهــکار پخــش در زمــان پیشــبرد فرآیندهــای فــروش، توزیــع و وصــول، 
ــنده ی  ــور، فروش ــامل ویزیت ــروش ش ــان ف کارکن ــار  ــتری را در اختی ــاز از مش ــورد نی ــات م اطالع
ــا ثبــت زمــان و مــکان ویزیــت، شــما را از زمــان  ــرار می دهــد؛ ب ع و مامــور وصــول ق ــرم، مــوز گ
صــدور  و  مشــتری  حســاب  کنتــرل  می کنــد؛  گاه  آ مشــتری  محــل  در  کارکنان تــان  حضــور 
گاهــی مشــتری  کتــور را به شــکل آنــی انجــام می دهــد و شــما را از درســتی عملکــرد آنــان و آ فا
ضبــط  و  ثبــت  کارکنــان  عملکــرد  هم چنیــن  می کنــد؛  مطمئــن  جوایــز،  و  تخفیفــات  از 
می شــود و محاســبه ی پورســانت آنــان را در پایــان مــاه بــرای شــما ســاده تر می کنــد. بــه ایــن 
ترتیــب، می توانیــد از دوبــاره کاری و تاخیــر در پیشــبرد فرآیندهــای مختلــف فــروش و پخــش

کنید. جلوگیری 
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سیاست های شرکت را 
بهتر پیش می برید

اطالعات دقیقی را در اختیار می گیرید
کاالهـای  کمـک می کنـد تـا انبارهـای پخـش، از  گاهـی از موجـودی و خروجـی دقیـق انبـار  آ
کافـی بـرای سـفارش های دریافتـی  گذشـته پـر نشـوند یـا بـا موجـودی نا کم فـروش و تاریـخ 

نشـوید.  مواجـه 

راهـکار پخـش به دلیـل یکپارچگی با ماژول انبار و حسـابداری انبار می تواند تصویری شـفاف 
کنـد. امـکان مغایرت گیـری روزانـه در  کارشناسـان را فراهـم  از اطالعـات مـورد نیـاز مدیـران و 
کمـک می کنـد تـا در پایـان هر روز و به هنگام تحویل بارهای برگشـتی، آن ها را با  ایـن راهـکار، 
گرفته شـده در صبـح، سـفارش های تحویل داده شـده و بارهـای مرجوعی  مقـدار بـار تحویـل 
از خطاهـای احتمالـی  باشـید، هم چنیـن  انبـار داشـته  از  تطبیـق دهیـد و حسـاب دقیقـی 
کسـری انبارگردانـی را نیـز  کنیـد. بـا ایـن امـکان، هزینه هـای انبارگردانـی و  کارکنـان جلوگیـری 

کاهـش می دهیـد. 

گاهـی  تسـلط بـه اطالعـات مالـی شـرکت، اعمـال درسـت سیاسـت های تخفیفـی و جوایـز، آ
کـرد تـا  کمـک خواهـد  کارکنـان، بـه شـما  از حسـاب مشـتریان و اطمینـان از عملکـرد درسـت 

سیاسـت های شـرکت را بهتـر پیـش ببریـد. 

راهـکار پخـش بـا اسـتفاده از قابلیـت مدیریـت حسـاب ها، ایـن امـکان را فراهـم مـی آ ورد تـا 
کامـل حسـاب مشـتری را ببینیـد و تخفیفـات و جوایـز  هم زمـان بـا ثبـت سـفارش، اطالعـات 
روزانـه ی   مغایرت گیـری  امـکان  هم چنیـن  کنیـد.  اعمـال  مشـتری  بـرای  آن  تناسـب  بـه  را 
گزارش  مطالبـات در راهـکار پخـش ایـن امـکان را برای شـما فراهم می آورد تا به شـکل روزانه، 

کنیـد. پول هـای دریافتـی را از مامـوران وصـول بگیریـد و از خطاهـای احتمالـی جلوگیـری 
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گسترش می دهید بازارتان را 
کســب وکار شــرکت پخــش  کــه در  رســیدگی بــه امــور مشــتریان عمــده، به دلیــل ســهم بزرگــی 
دارنــد، اهمیــت بســیاری دارد؛ بــا تقویــت ارتبــاط بــا ایــن مشــتریان می توانیــد بازارتــان را 

کنیــد.  گســترش دهیــد و فرصت هــای جدیــدی را فراهــم 

مشــتری،  الکترونیکــی  خدمــات  مــاژول  از  بهره منــدی  بــا  می تواننــد  عمــده  مشــتریان 
و  محصــوالت  بــه  نســبت  ببیننــد،  را  صورت حساب شــان  کننــد،  ثبــت  را  سفارش شــان 
کاال  تــا تحویــل  کننــد و وضعیــت فرآینــد ســفارش  خدمــات دریافتی شــان بازخــورد ثبــت 
کننــد. مــاژول خدمــات الکترونیکــی مشــتری بــه شــما امــکان می دهــد تــا ارتبــاط  را رصــد 

موثرتــری بــا مشــتریان عمــده خــود داشــته باشــید.

فرآیند لجستیک را بهبود می بخشید
بــه خــود  را  لجســتیک در جایــگاه محوری تریــن فرآینــد پخــش، هزینــه و زمــان بســیاری 
کــه فرآینــد آن را بهبــود ببخشــید و از  اختصــاص می دهــد پــس بــه ســازوکاری نیــاز داریــد 

بکاهیــد.  اضافــی  هزینه هــای 

راهــکار پخــش بــا امــکان برنامه ریــزی بــرای مراجعــه بــه مشــتریان، بخشــی از مشــکل زمان بــر 
و هزینه بــر بــودن لجســتیک را بــرای شــرکت های پخــش حــل می کنــد. ایــن برنامــه بــا توجــه 
گــرم، توزیــع و وصــول مطالبــات اســت و متناســب  کار شــامل ســفارش گیری، فــروش  بــه نــوع 
امــکان  ایــن  بــا  بــا برنامــه ی   زمان بنــدی شــده و مســیرهای مشــتریان تنظیــم می شــود. 
می توانیــد بــا توجــه بــه اطالعــات مشــتریان و تجربیــات شــرکت، برنامه ریــزی مراجعــه بــه 

کنیــد. کنتــرل  مشــتریان را اجــرا و 

در همکـاران سیستـم با شنـاخت از 
کسب  و کار پخش و نیـاز  فرآینـدهای 

مدیران، راهکارهایی متنـاسب
با نیاز شما عرضه می کنیم.

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

در اختیار بگیـرید.
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کسـب وکار پخـش، داشـتن اطالعـات درسـت و بـه روز را بـرای تصمیم گیـری  فضـای رقابتـی 
سـریع اجتناب ناپذیـر می کنـد. بـا توجـه بـه این کـه هـر یـک از واحدهـای اصلـی شـرکت، بـه 
کسـب وکار پخـش نیـاز دارنـد تـا از لحظـه ی  نوعـی بـا فرآینـد پخـش مرتبـط هسـتند، مدیـران 
عملیاتـی،  گزارش هـای  و  کنترل هـا  بـر  افـزون  تسویه حسـاب،  و  توزیـع  تـا  سـفارش  دریافـت 
گـردش فرآیندهـا دیـدی جامـع داشـته باشـند و از درسـتی عملکـرد آن هـا مطمئن  نسـبت بـه 

شـوند.  

گزارش هـای تحلیلـی خـاص در هوشـمندی تجـاری )BI( بـه این نیازهـای اطالعاتی  ابزارهـا و 
فرآیندهـای  عملکـردی  اطالعـات  راهـکار  ایـن  بـا  می دهـد.  پاسـخ  میانـی  و  ارشـد  مدیـران 
کـه در ERP یـا سـایر منابـع اطالعاتـی ثبـت و نگهـداری می شـوند، تجمیع و  گـون شـرکت  گونا
یکپارچه شـده و در سـاختاری مناسـِب تحلیل و تصمیم سـازی، در داشـبوردهای مدیریتی 
کلیـک  نمایـش داده می شـوند. بـا بهره منـدی از میـز تحلیـل در سیسـتم، می توانیـد بـا چنـد 
گـون تجزیه و تحلیل  گونا کنید، شـاخص های مـورد نظرتان را از ابعاد  بـه عمـق داده هـا نفـوذ 

کاراتـر، دیـدی جامـع و دقیـق به دسـت آوریـد.  گرفتـن تصمیم هـای  کنیـد و بـرای 

کسـب وکار فـروش و پخـش ماننـد فـروش، مالـی،  در هوشـمندی راهـکاران مهم تریـن ابعـاد 
بـا  متناسـب  ُبعـد  هـر  شـاخص های  مهم تریـن  به همـراه  و...  انسـانی  منابـع  لجسـتیک، 
گزارش هـای تحلیلـی و  کسـب وکار هـر شـرکت تحلیـل می شـود و بـا سـاخت  مسـائل خـاص 

می گیـرد. قـرار  مدیـران  در دسـترس  مدیریتـی،  داشـبوردهای 

به بینش عمیق در 
کسب وکارتان می رسید

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

از اهـداف تعـدادی و ریالـی فـروش  کـه بـه چنـد درصـد  گاه می شـوید  در تحلیـل فـروش؛ آ
دسـت یافته ایـد، پوشـش مشـتریان )تعـداد ویزیـت( و سـبد خرید مشـتریان در چـه وضعیتی 
کتور  کارمنـدان فروش چگونه اسـت، میانگین ریالـی هر فا اسـت، عملکـرد مبلغـی و تعـدادی 
بررسـی می کنیـد،  را  فـروش سـازمان  روی  ترفیعـات  و  تخفیفـات  اثربخشـی  اسـت،  چه قـدر 

هم چنیـن تحلیلـی از مشـتریان جدیـد و از دسـت رفتـه در اختیـار داریـد. 

بـوده اسـت، وصـول  کـه حاشـیه ی سـود شـرکت چه قـدر  گاه می شـوید  آ در تحلیـل مالـی؛ 
مطالبـات و سـر رسـید حسـاب ها چگونـه اسـت، نسـبت های مالـی مهـم را مانیتـور می کنیـد، 

هم چنیـن جریـان وصـول و مطالبـات بـاز را می بینیـد.

گون را بررسـی  گونا در تحلیل لجسـتیک؛ سـودآوری محصوالت تامین کنندگان یا برندهای 
هـر  کـه  کتورهایـی  فا میانگیـن  و  خودروهـا  تنـاژ  میانگیـن  از  گاهـی  آ بـا  می توانیـد  می کنیـد، 
کارهـا در ایـن بخـش مطلـع شـوید و ببینیـد آیـا  خـودرو تحویـل می دهـد، از چگونگـی انجـام 
کـه شـرکت دریافـت می کنـد، هسـت  کتورهایـی  تنـاژ خودروهـا یـا تعـداد آن هـا پاسـخ گوی فا
گاهـی از متوسـط تاخیـر ارسـال بارهـا می توانیـد به دنبـال دلیـل ایـن  یـا خیـر؟ هم چنیـن بـا آ

مشـکل برآییـد. 

کارکنان  کارکـرد  در تحلیـل منابـع انسـانی؛ از میـزان انفصـال و جـذب نیروهـا، متوسـط زمان 
کارکنـان  کـه تعــداد  گاه می شویــد و درمی یابیـد  فــروش و متوسـط هزینــه های استخــدام آ

کارکنان شـرکت هسـتند.  کل  کـه از شـرکت جـدا شـده اند در چـه نسـبتی با  بـا سـابقه 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/  ــا  ســهم خریــد مشــتری )تعــدادی و ریالــی( در مقایســه ب
کنیــد و مشــتریان خــود را براســاس رشــد مثبــت و  برنــد، وضعیــت فعلــی مشــتری را تحلیــل 

کنیــد.  منفــی در دوره هــای مختلــف زمانــی رتبه بنــدی 

هوشمندی تجـاری



راهکار پخش همکاران سیستم17 . راهکار پخش همکاران سیستم16 .

از زبان مشتری
پورنگ پورامینی؛ مدیر فناوری اطالعات

شرکت صنایع غذایی بهروز نیک

تــا پیــش از به کارگیــری راهــکار پخــش همــکاران سیســتم، ســامانه ی پخــش بــا 
ســامانه ی حســابداری و انبار یکپارچه نبود، اســناد پخش در سامانه ی دیگری 
ــن دو  ــرت بی ــری از مغای ــرای جلوگی ــادی ب ــرژی زی ــان و ان ــد و زم ــداری می ش نگه

ســامانه صــرف می شــد. 
بــرای  ســرویس  موبایــل  راه انــدازی  و  پخــش  راهــکار  به کارگیــری  از  پــس 
کم رنــگ شــد. امــکان دسترســی ســریع تر  ســفارش گیری، ایــن مــوارد بســیار 
ــه  ــا توج ــد؛ ب ــت آم ــروش به دس ــرد ف ــاری عملک ــای آم گزارش ه ــه  ــاده تر ب و س
کنترل هــای بازدارنــده ی  بــه یکپارچــه بــودن عملیــات مالــی و انبــار، عمــال 
کــردن  عملیاتــی  امــکان  هم چنیــن  شــد؛  ســپرده  سیســتم  بــه  مغایــرت 
سیاســت های تشــویقی و نظــارت بهتــر بــر حســن اجــرای آن بــرای ســازمان 
بــرای  مناســبی  پایه ریــزی  به عــالوه،  آمــد.  فراهــم  مالــی  تیــم  و  فــروش 
گســترش عملیــات فــروش فراهــم شــده اســت. هدف گــذاری، برنامه ریــزی و 

مشتریان نمونه:
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  www.systemgroup.net

تهــران، خـیابان ولی عصـر، باالتـر از میـدان ونک،
كدپستی: 1994643513، ک 8،  خیابان عطار، پال

تلفــن فروش:   8520 
info@systemgroup.net


