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برای تحقق اهداف کسب و کار خود مطالب خواندنی در زمینه مالی و اداری را در سایت آرین سیستم بخوانید ! با ثبت    

نام در سایت ، شما را از آخرین مقاالت و تخفیفات نرم افزارهای آرین سیستم با خبر خواهیم کرد.

--------------------------------------------------------

www.ariansystem.net

قیمت نرم افزار پخش مویرگی اندروید - سیستم فروش مویرگی 

دغدغه قیمت نرم افزار پخش مویرگی ، موضوعی است که در اجرای صحیح راهکارهای کارآمد نرم افزار 
پخش آنالین بسیار حساس و اثر بخش تلقی می شود. می دانید چرا؟ چون امروزه با توجه به شرایط 
اقتصادی حاکم بر تجارت جهانی ، مدیرانی موفق خواهند بود که با هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب با 
امکان دسترسی به گزارشات متنوع ، توانایی عرض اندام در عرصه رقابت را داشته باشند. بهترین راه حل 
برای دستیابی به باالترین سطح بهره وری ، استفاده از ابزار آالت کنترلی و مدیریتی مناسب همچون نرم 

افزار حسابداری پخش مویرگی است. 

بنابراین مدیران فروش و پخش مویرگی به عنوان یکی از ارکان اساسی موسسات بازرگانی سعی می کنند 
ضمن بررسی قیمت سیستم پخش مویرگی ، قابلیت ها و سیاست گذاری های مصلحت اندیش همچون 
طبقه بندی اطالعات بازارهای هدف را در خرید نرم افزار پخش مویرگی مورد توجه قرار دهند. در ادامه 
برای آشنایی بیشتر شما عزیزان به معرفی نرم افزار پخش اندروید به عنوان یکی از جدیدترین و پر 
امکان ترین تولیدات حوزه نرم افزار پخش انالین می پردازیم و به شما خواهیم گفت به چه دلیل مدیران 
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فروش هدفمند در لیست بررسی های خرید نرم افزار ، قیمت سیستم پخش مویرگی را جزء الویت های 
خود قرار می دهند.

نقش نرم افزار فروش و پخش مویرگی در اجرای سیاست های فروش

یکی از ارکان اساسی در تاکنیک های بازاریابی ، رساندن محصول به مشتری در مکان و زمان مناسب است 
که به همراه عوامل دیگر همچون قیمت محصول برای متقاعد کردن مشتری تاثیر به سزایی دارد. در بنگاه 
های اقتصادی به این فرآیند توزیع گفته می شود و در این راستا برای حرکت متناسب با تغییرات مربوطه 
با نظام توزیع مویرگی ، از نرم افزار فروش و پخش مویرگی در کنار سایر عملیات نرم افزار فروش به 

صورت یکپارچه و انعطاف پذیر استفاده می شود.

در فروش مویرگی به عنوان مهمترین نوع فروش در شبکه جامع و گسترده ممکن است در یک شهر ، استان 
و یا کشور دیگر با استفاده از ثبت در نرم افزار پخش مویرگی ، فروش شعب و نمایندگی های خود را کنترل 

کرد.

سیستم فروش مویرگی چه امکاناتی را در اختیار سیستم پخش بازاریابی می گذارد؟

یکی از راهکارهای نرم افزار پخش اندروید در کنار ماژول های دیگر همچون نرم افزار حسابداری انبار 
امکان برنامه ریزی ، کنترل عملیات ویزیت ، حواله پخش ، فهرست وصول و مغایرت گیری ، تعیین اعتبار 
با  و  بودن سیستم پخش  از تحت وب  استفاده  با  الکترونیکی مشتری  ، خدمات  برای هر مشتری  ریالی 
استفاده از نرم افزار پخش آنالین می باشد. از دیگر امکانات نرم افزار فروش مویرگی می توان به موارد 

زیر اشاره کرد : 

 مدیرت متمرکز و منعطف حساب مشتریان و عملیات فروش	

 مدیریت روزانه عماکرد کارمندان ، ویزیتورها ، راننده ها	

 امکان ثبت سفارش آنالین از طریق نرم افزار پخش اندروید بر روی تبلت و موبایل	

 گروه بندی و تعریف کاالها ، فاکتور و رسید حواله	

 ارتباط با سیستم چک و بانک با امکان ثبت در زمان صدور فاکتور	

 تعریف نقشه راه ویزیتور با امکان کنترل بر عملکرد ویزیتورها	

 امکان تعیین فرمول قیمت فروش کاال برای طرف حساب	
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 اعمال تخفیف نقدی و درصدی به مشتریان بر اساس شرایط کاال و حجم فاکتور	

 تبدیل اتوماتیک سفارش به حواله 	

 ارتباط با سایر سیستم های مالی و فروش مانند نرم افزار خرید و تدارکات داخلی و ...	

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که این امکانات نقش موثری در تعیین قیمت سیستم پخش مویرگی 
دارند ، به طوری که ممکن است برخورداری از هر کدام از این قابلیت ها معرف ارزان و گران بودن سیستم 

فروش مویرگی باشد.

مدیران حرفه ای در بررسی قیمت نرم افزار پخش مویرگی ، دو دو تا می کنند!

شاید شما نیز به عنوان مدیر سیستم فروش مویرگی یا فعال در زمینه توزیع کاال به مرحله ای از کسب و 
کار رسیده باشید که لزوم خرید نرم افزار فروش و پخش مویرگی را در جهت پیشبرد اهداف فروش خود 
احساس کرده باشید. در این مرحله با بررسی یک سری الویت ها با مساله ای مواجه می شوید که شاید به 
دلیل عدم اطالعات الزم در این زمینه تبدیل به دغدغه شما شود و آن تفاوت در قیمت سیستم پخش 
مویرگی است. به راستی چه فاکتورهایی باعث می شود قیمت نرم افزار پخش مویرگی گران تر از یک نرم 

افزار پخش مویرگی دیگر با قیمت ارزان تر باشد؟!

سطح رضایت مشتریان از استقرار نرم افزار حسابداری پخش مویرگی نیز می تواند در تعیین قیمت نرم افزار 
پخش مویرگی نقش به سزایی داشته باشد. اما مطمئناً مهمترین عامل در تعیین قیمت نرم افزار پخش 
مویرگی ، امکانات سیستم فروش مویرگی است. در ادامه به مقایسه فاکتورهای تعیین کننده قیمت 

سیستم پخش مویرگی گران و ارزان در جدول زیر می پردازیم.
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نرم افزار پخش مویرگی ارزاننرم افزار پخش مویرگی گرانردیف

رمزگذاری 1 با  فروش  اطالعات  باالی  امنیت 
داده و امکان تعریف سطح دسترسی

به  امکان دسترسی  و  اطالعات  امنیت  عدم 
اطالعات توسط همه کاربران

صورت 2 به  مشتریان  بندی  گروه  امکان 
گسترده و به همراه زیر گروه

گروه بندی محدود مشتریان

با 3 زمان  هر  و  مکان  هر  در  فروش  مدیریت 
امکان تحت وب نرم افزار پخش انالین

فروش  مدیریت  و  وب  تحت  امکان  عدم 
محدود در یک مکان و زمان خاص

با 4 فروش  برای سفارش  انبار  رزرو موجودی 
پشتیبانی از نرم افزار انبار

عدم پشتیبانی از نرم افزار انبار و عدم اطالع 
از موجودی انبار برای سفارش

و 5 نموداری  گزارشات  انواع  صدور  امکان 
مقایسه ای از عملکرد فروش

عدم دسترسی به گزارشات متنوع از فرآیند 
فروش

6
کنترل ، دریافت ، تجزیه و تحلیل اطالعات 

بازار هدف جهت برنامه ریزی اصولی
عدم شناسایی بازار هدف و ریسک در برنامه 

ریزی هدفمند

پشتیبانی مستمر و بازیابی بانک اطالعاتی به 7
همراه استقرار و آموزش

بابت  هرینه  دریافت  و  محدود  پشتیبانی 
استقرار و آموزش

به 8 سال  پایان  در  مالی  های  حساب  بستن 
صورت اتوماتیک

به  سال  پایان  در  مالی  های  حساب  بستن 
صورت دستی

ثبت حسابداری در سطوح گروه ، کل ، معین 9
و تفصیلی

ثبت حسابداری در سطوح کل و معین

سازی 10 مرتب   ، پیشرفته  جستجوی  قابلیت 
ادغام و آرشیو اسناد حسابداری

اسناد  آرشیو  و  محدود  جستجوی  قابلیت 
حسابداری
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و اتوماسیون مالی اداری صنعتیتولید کننده نرم افزارهای یکپارچه ArianERP

داده پردازی آرین سیستم

داده پردازی آرین سیستم

آیا شما هم آرین سیستم را می شناسید ...

افزار  نرم  تولید  و  سازی  همگام  هدف  با  سیستم  آرین  پردازی  داده  گروه 

مدیریت منابع سازمان )ArianERP( و با شعار انعطاف پذیری بسیار باالی نرم 

افزار آرین سیستم فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق تحلیلهای مختلف، نیاز مشتریان 

را به خوبی شناسایی نموده است. پشتکار و دقت این شرکت تا حدی بوده که توانسته است با 

در افزار  نرم  مشاوره  و  خدمات  ارائه  جهت  در  بزرگ  گامی  خود،  فعالیت  از  دهه  دو  از  کمتر  گذشت 

تولید محصوالت جامع و یکپارچه آرین سیستم بر اساس یک برنامه استراتژیک اطالعاتی انجام گرفته است و تالش شده است 

با تکنولوژی های روز دنیا ، حداکثر انتظارات و نیاز مشتریان خود در تمام حوزه های صنعتی را پاسخگو باشد و به بهترین شکل 

بتواند به کاربران خود خدمات مفید ارائه دهد. شما نیز میتوانید به راحتی با درخواست دمو محصول خود را سفارش دهید:

نرم افزار حسابداری مالی

نرم افزار انبار و حسابداری انبار

نرم افزار فروش و حسابداری فروش

نرم افزار خزانه داری - دریافت و پرداخت

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

نرم افزار حقوق و دستمزد

تماس با آرین سیستم

آدرس : تهران ، خیابان خرمشهر ، خیابان عربعلی ، خیابان ششم پالک 66

https://www.ariansystem.net : تلفن : 43027-021  فکس : 02188549360  سایت

نرم افزار پرسنلی و احکام

 نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار آرشیو و بایگانی اسناد

نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت

نرم افزار CRM - مدیریت ارتباط با مشتریان

نرم افزار BPMS - مدیریت فرایند کسب و کار

حوزه نرم افزار ERP بردارد.

محصوالت آرین سیستم
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