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مدیریـت یکپارچه مراحل سـفارش کاال از تامین کننده 
تـا انبـارداری و فـروش، امـکان تعریف نامحـدود کاال 
واحـد  بـا  فـروش  بخـش  یکپارچـه  ارتبـاط  و حفـظ 
ارتبـاط بـا مشـتریان از جملـه نیازهـای اصلـی بخش 
مدیریـت بازرگانـی اسـت.  اسـتفاده از نـرم افـزاری 
کـه بتوانـد بـا ثبـت گزارشـات لحظـه ای از مراحـل 
تامیـن، فـروش و خدمـات پـس از فـروش کاال، کلیه 
فاکتورهـا و اسـناد خریـد و فـروش و ترخیـص کاال را 
ارائـه دهـد، از ضروریـات واحـد بازرگانـی سـازمان ها 
اسـت. نـرم افـزار مدیریـت بازرگانـی آرین سیسـتم با 
دو دهـه سـابقه فعالیـت حرفـه ای، بـا تعریـف فرآیند 
محـور فعالیـت های خریـد و فروش بخـش بازرگانی، 
امـکان ثبـت کامـل اطالعـات از حـوزه فـروش، انبار، 
خریـد و تدارکات تـا ترخیص کاال از گمـرک را فراهم 
کـرده و بـا تعریـف فـرم هـای مناقصات و سفارشـات 
خارجـی در کمتریـن زمـان، حضور شـرکت های فعال 
در حـوزه بازرگانـی را در بازار رقابتی تسـهیل می کند. 
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تشخیص نقطه آغاز فروش 

نــرم افــزار مدیریــت بازرگانــی آرین سیســتم از 
ــروش و  ــیون ف ــای رزرواس ــف فرآیند ه ــق تعری طری
ــن  ــروش، ضم ــی ف ــای زمان ــدی دوره ه ترتیب بن
ــا مســیریابی  ــروش، ب ــات ف ــت نقطــه آغــاز عملی ثب
مطمئــن از طریــق اهــداف فــروش و قابلیــت فیلتــر 
کــردن بــر اســاس نــوع فروشــنده، بازاریــاب و 
ــروش را  ــد ف ــل و پرداخــت کاال، فرآین ــز تحوی مراک

ــد.   ــی کن ــت م مدیری
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فرآیند محوری و ثبت گزارشات

ویژگـی فرآینـد محـوری در نـرم افـزار مدیریـت بازرگانـی آرین سیسـتم ارتبـاط یکپارچـه بخش فروش بـا انبار 
و خریـد و تـدارکات را فراهـم مـی آورد. بـه ایـن ترتیب که درخواسـت خرید به واحـد تدارکات و ارسـال حواله 
فـروش بـه واحـد انبـار در ارتبـاط کامـل بـا بخش حسـابداری مالی بـرای ارسـال اسـناد خواهد بود و محاسـبه 

بهـای تمـام شـده مواد از گزارشـات بخـش تولیـد و حسـابداری انبار بدسـت می آید. 
در انتهـا تسـویه بدهـی هـا بـا ارسـال اسـناد به واحـد دریافـت پرداخت صـورت خواهد گرفـت. کلیه گزارشـات 
انبـار، فـروش، خریـد و تـدارکات بـه صـورت مقایسـه ای و آمـاری بوده و بـا ثبـت لحظه ای اطالعـات بخش 

بازرگانـی، مدیـران را در جریـان فرآیندهـای در حـال اتفـاق در ایـن حوزه قـرار می دهد. 

امکان تخصیص عملیات ردیابی به کاال با قابلیت ثبت ویژگی های کاال
قابلیت گزارش گیری لحظه ای از آغاز ثبت سفارش تا مرحله تحویل کاال

ثبت سند عملیات امانی سازندگان با تعریف انبار  به عنوان مرجع ارسال کاال 

از جمله راهکارهای حوزه بازرگانی آرین سیســتم:
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ناهمگـون  توزیـع  فـروش،  فرآیندهـای  گسـتردگی 
جغرافیایـی مشـتریان و عـدم دسترسـی بـه سیسـتم 
سـوابق مشـتری؛ مدیریـت و کنتـرل اقدامـات مرتبط 
بـا ویزیت مشـتری، توزیـع و تحویل کاال را با مشـکل 
روبـرو کـرده اسـت. کارشناسـان بخـش فـروش بـه 
نرم افـزاری احتیاج دارنـد که با دسترسـی به اطالعات 
دقیق مشـتریان، بتوانند یـک برنامه ریزی فرآیند محور 
از ثبـت درخواسـت مشـتری تـا صـدور صورتحسـاب 
داشـته باشـد. نرم افزار فروش آرین سیسـتم بـا قابلیت 
فرآیند محـوری و گزارش گیـری لحظـه ای، دوره های 
زمانـی فروش را تعریـف کرده و با فیلترسـازی اهداف 
فروش بر اسـاس مشـخصات فروشـندگان، مشـتریان 
فـروش  سـفارش  بـه  اقـدام  کاال،  بنـدی  طبقـه  و 
دسـتور  پیش فاکتـور،  بـا صـدور  همچنیـن  می کنـد. 
تحویـل، صدور مجوزهای برگشـت فروش و محاسـبه 
پوسانت معامله، باعث سـاماندهی فرآیندهای فروش 

شـد.   خواهد 

فـروش
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مدیریــت فرآیندهــای مربــوط بــه انبــار، همیشــه با مشــکل 
عــدم ارتبــاط یکپارچــه بــا بخــش خریــد، فــروش و تعییــن 
بهــای تمام شــده محصــول مواجه بوده اســت. کارشناســان 
بخــش انبــار بایــد از شناســنامه کاال آگاه باشــند تــا بتواننــد 
ــد.  ــت کنن ــار را مدیری ــروج کاال از انب ــا خ ــیر ورود ت مس
نــرم افــزار انبــار آریــن سیســتم بــا ویژگــی منحصــر بفــرد 
ــروج کاال  ــا خ ــری ورود ت ــر پیگی ــالوه ب ــی کاال، ع ردیاب
ــت  ــرای ثب ــه کاال ب ــکان تخصیــص ویژگــی ب ــار، ام از انب
دقیــق سفارشــات مشــتری را فراهــم مــی کنــد. همچنیــن 
ــواره ای از  ــی و درخت ــواع گزارشــات تعــدادی، ریال ــه ان ارائ
ــار و  ــی در ســطح انب ــس منف ــزارش کاردک ــه گ کاال و ارائ
ــار  ــزار انب ــرم اف ــای ن ــت ه ــر قابلی ــده، از دیگ ــن کنن تامی

آریــن سیســتم اســت. 

انبـار
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سفارشات خارجیخرید و تدارکات

یکــی از مشــکالت عمــده در واحــد خریــد و تــدارکات 
ــت  ــرل فعالی ــزی و کنت ــه ری ــا، برنام ــازمان ه در س
واحــد تــدارکات اســت. در همیــن راســتا وجــود یــک 
ــزی  ــه ری ــی و برنام ــش بین ــه پی ــزه ک سیســتم مکانی
ــات را از  ــرد و عملی ــت بگی ــدارکات را در دس ــد ت واح
مرحلــه درخواســت کاال تــا تحویــل بــه انبــار مدیریــت 
کنــد مــی توانــد راهــکار موثــر در ایــن بخــش 

ــتم  ــدارکات آرین سیس ــد و ت ــزار خری ــرم اف ــد. ن باش
ــا تعریــف اســناد سفارشــات، فاکتــور هــای خریــد و  ب
برگــه تحویــل کاال، امــکان مدیریــت انــواع فرم هــای 
درخواســت خریــد را فراهــم کــرده و بــا قابلیــت 
مقایســه ای  و  مــروری  گزارشــات  کاال،  اســتعالم 
ــد  ــه واح ــی را ب ــویه بده ــت تس ــد جه ــت خری قیم
ــد.  ــی کن ــه م ــت ارائ ــت و پرداخ ــه داری دریاف خزان

مشـکل اساسـی بخـش سفارشـات خارجـی، زمـان بر 
بـودن و حجیـم بودن خریدهـای خارجی اسـت که نیاز 
بـه کنتـرل و برنامـه ریـزی بـه صـورت مکانیـزه دارد. 
بـه عنـوان راهـکار، بایـد نـرم افـزاری توسـعه یابد که 
عـالوه بـر تامیـن نیـاز صادرکننـدگان و واردکننـدگان 
کاال، بـه واسـطه نگهـداری سـوابق خریـد، وضعیـت 
مالـی و آمـاری سفارشـات پیشـین، ابـزار مناسـبی را 

جهـت تصمیم گیـری بـرای خریدهای آینـده در اختیار 
مدیـران بخـش بازرگانـی قـرار خواهـد داد. نـرم افـزار 
سفارشـات خارجـی آریـن سیسـتم ضمـن امتیازدهـی 
خریـد  قـرارداد  ثبـت  بـا  کاال،  کننـدگان  تامیـن  بـه 
خارجـی و بیمـه نامـه کاال بصـورت سیسـتمی، فرآینـد 
صـدور اسـناد خریـد و فاکتـور هـای خریـد و برگشـت 
از خریـد کاال را کامـال مکانیـزه مدیریـت مـی کنـد.  

1112 نرم افزار مدیریت بازرگانی تحت وب آرین سیستمنرم افزار مدیریت بازرگانی تحت وب آرین سیستم

https://www.ariansystem.net/software/commercial/
https://www.ariansystem.net/software/commercial/


1312

قراردادها

ــت  ــکاران، ثب ــرارداد پیمان ــیو ق ــه آرش ــی ب دسترس
انــواع پیمــان هــای خریــد و فــروش و صــدور 
ــار، از نیازهــای  ــه کاال از انب صــورت وضعیــت و حوال
ــت  ــد تح ــه بای ــت ک ــی اس ــش بازرگان ــی بخ اساس
ــزار  ــرم اف ــرد. ن ــرار گی ــا ق ــد قرارداده ــرل واح کنت
ــار،  ــی، انب ــا واحدهــای مال ــاط ب ــد در ارتب قــرارداد بای
ــه  ــد بودج ــا بتوان ــد ت ــی باش ــه داری و بازرگان خزان
ــرل  ــط را کنت ــات و کســورات مرتب قراردادهــا و اضاف
کنــد. نــرم افــزار قراردادهــای آرین سیســتم بــا 
تعریــف قراردادهــای خریــد، فــروش و پیمــان، ضمــن 
کنتــرل بودجــه ســازمانی و ضمانــت نامــه هــا، کلیــه 
ــرارداد را  ــش ق ــه بخ ــا ب ــا و الحاقیه ه ــه ه اصالحی

ــد.   ــی ده ــز پوشــش م نی

خدمات پس از فروش

مهمتریـن عاملـی کـه عملکـرد یـک سـازمان را در 
قبـال مشـتری مـورد قضـاوت قـرار مـی دهـد خدمات 
پـس از فـروش محصـول اسـت. دسـتیابی بـه حداکثر 
مقـدار شـاخص CLV یـا افزایـش ارزش عمر مشـتری 
از طریـق افزایـش خدمـات رسـانی بعد از فـروش کاال 
یـا محصول به مشـتری اسـت. نـرم افـزار خدمات پس 
از فـروش آریـن سیسـتم امـکان تعریف سرویسـکاران 
و بسـتن قـرارداد را فراهـم مـی کنـد. همچنیـن صدور 
برگـه خدمات پـس از فـروش و گارانتی، بـرآورد هزینه 
تعمیـرات بـر اسـاس نـرخ ارز و نـوع کاال و تعریف نوع 
تعمیـرگاه از دیگـر امکانـات سیسـتم خدمـات پـس از 

فـروش آرین اسـت. 
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تحویــل محصــول در زمــان و مــکان مناســب بــرای 
اجــرای صحیــح عملیــات بازاریابــی از نیازهــای 
ــه  ــزاری ک ــرم اف ــی اســت. ن اساســی حــوزه بازرگان

ــا  ــان کار ب ــی جری ــظ یکپارچگ ــن حف ــد ضم بتوان
ــار  ــت، اعتب ــت و پرداخ ــار و دریاف ــای انب ــش ه بخ
راهــکار  عنــوان  بــه  کنــد  کنتــرل  را  متمرکــز 
ــع  ــزار توزی ــرم اف ــت. ن ــرح اس ــی مط ــژه بازاریاب وی
ــرم پخــش مویرگــی  ــن سیســتم، در ف مویرگــی آری
بــر اســاس اطالعــات بارنامــه، مشــخصات تحویــل 
ــل  ــی و تحوی ــکان ردیاب ــه ام ــده و وســیله نقلی گیرن
کاال را بــا اســتفاده از ابزارهــای موقعیــت یــاب 
ــت و  ــای ویزی ــرم ه ــف ف ــد. تعری ــم می کن فراه
ــروش، از  ــنل ف ــخصات پرس ــفارش گیری و مش س
ــرم افــزار پخــش مویرگــی آریــن  ــات ن دیگــر امکان
ــح راهکارهــا و سیاســت هــای  ــرای اجــرای صحی ب

ــت.  ــروش اس ــد ف کارآم

فرآینـد  بـودن  بـر  زمـان  و  گمـرک  از  کاال  عبـور 
عـدم  مشـکل  بـا  را  هـا  سـازمان  کاال،  ترخیـص 
فرآینـد  بـه  بخشـیدن  برنامه ریـزی جهـت سـرعت 

ترخیـص، روبرو کرده اسـت. شـرکت هـای بازرگانی 
بایـد از نرم افـزاری اسـتفاده کننـد که ضمن تسـهیل 
برقـراری  و  کاری  هـای  فعالیـت  ترخیـص،  فرآینـد 
ارتبـاط بـا دفاتـر دیگـر را بصـورت آنالیـن و کامـال 

مکانیـزه پیـش ببـرد. 
نـرم افـزار ترخیص کاالی آرین سیسـتم، سـند حمل 
کاال بـر اسـاس مشـخصات کاال و شـماره بارنامـه را 
ایجـاد کـرده و بـا برنامه ریـزی زمـان بنـدی بـرای 
کاالهـای در حـال ترخیـص و ترخیص شـده، فاکتور 

ترخیـص کاال را صـادر می کنـد. 

توزیع مویرگی

ترخیص کاال
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ــری  ــرای پیگی ــتریان ب ــه مش ــاط یکپارچ ــظ ارتب حف
ــی  ــای اصل ــاز ه ــی از نی ــد مال ــا واح ــات، ب سفارش
ــال  ــزار پرت ــرم اف ــت. ن ــی اس ــرکت های بازرگان ش
مشــتریان بایــد بتوانــد بــا تعریــف کاربــری بــرای هــر 
ــر اســاس ســالیق  ــکان انتخــاب کاال ب مشــتری، ام

ــد.  ــم کن ــر مشــتری را فراه ه
ــا  ــتم، ب ــن سیس ــتریان آری ــال مش ــزار پرت ــرم اف ن
ایجــاد حســاب کاربــری بــرای هــر مشــتری توســط 
شــرکت پردازنــده، دسترســی هــای الزم جهــت ثبــت 
ســفارش فــروش و دریافــت گزارشــات را بــه مشــتری 
ــن ترتیــب سفارشــات ثبــت شــده  ــه ای مــی دهــد. ب
مشــتریان بــه کارشناســان بخــش بازرگانــی رســیده و 
حوالــه فــروش بــه آدرس مشــتری ارســال می گــردد. 

پرتال مشتریان
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مناقصه و مزایده

مستندســازی برگــزاری مناقصــات و مزایــدات در بخــش بازرگانــی از ضروریــات ایــن واحــد در ســازمان هاســت. 
یــک نــرم افــزار بازرگانــی بــرای تکمیــل آرشــیو اطالعــات ایــن بخــش، بایــد بتوانــد بــا حفــظ یکپارچگــی بــا واحد 
قــرارداد هــا، اســناد مناقصــه را صــادر و اعضــای شــرکت کننــده در مناقصــات را شناســایی و مشــخصات آن هــا را 
ثبــت کنــد. نــرم افــزار مناقصــه و مزایــده آریــن سیســتم بــا تعریــف اســناد مناقصــه بــر اســاس موضوع، کمیســیون 
معامــالت، ارزیابــی فنــی تامیــن کننــدگان و بازگشــایی پاکــت هــای مناقصــه، اقــدام بــه شناســایی پیمانــکاران، 
اعضــای کمیســیون هــا و هیئــت هــا مــی کنــد. همچنیــن امــکان ثبــت اســناد مربــوط بــه بازگشــایی پاکــت های 

الــف، ب و ج در نــرم افــزار مناقصــه آریــن سیســتم وجــود دارد. 
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