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نرم افزار فروش و پخش مویرگی

گــروه بنــدی نامحــدود کاال، کــم شــدن فاصلــه ســفارش تا 

ــت از مشــکالت  ــه عرصــه رقاب پخــش محصــول و ورود ب

ــت.  ــع اس ــش توزی ــب و کار در بخ ــران کس ــی مدی اصل

ــروش و  ــش ســرعت ف ــث افزای ــد باع ــه بتوان ــکاری ک راه

کنتــرل عملیــات توزیــع باشــد در ایــن بخــش مــورد نیــاز 

اســت. دسترســی لحظــه ای بــه موجــودی، مانــده حســاب، 

آمــار فــروش و اعتبــارات اعطایــی از ویژگــی هــای اصلــی 

ــرم افــزار پخــش مویرگــی آریــن سیســتم اســت کــه در  ن

ــات  ــرل عملی ــروش، کنت ــا ســرعت بخشــی در ف ــت ب نهای

توزیــع و وصــول، ســهم کســب و کار شــما از بــازار را 

افزایــش مــی دهــد.
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ویژگیهای نرم افزار فروش و پخش مویرگی
• امتیاز گروه بندی نامحدود پلکانی کاال

• محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته
• بر اساس الگوی مورد نظر امکان محاسبه پورسانت مامور پخش و ویزیتور

• تعیین فرمول قیمت فروش کاال برای طرف حساب
• ثبت عملکرد روزانه کارکنان برای فعالیت های توزیع، ویزیت، تحویل و وصول

• تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش دارایی به صورت نموداری
• یکپارچگی با عملکرد ماژول لجستیک )انبار-تدارکات(

• در فاکتور فروش اختصاص درصد تخفیف جهت هر طرف حساب
• براساس میانگین کاال، امکان محاسبه اتوماتیک تاریخ تسویه در فاکتور فروش

• گزارش فروش و برگشت از فروش به تفکیک تاریخ، خریدار، کاال و ...
• گزارش خرید و برگشت از خرید به تفکیک تاریخ، فروشنده، کاال و ...

• تعریف الگوی تخفیف برای انواع کاال و اختصاص به هر مشتری
• تعیین سقف اعتبار نسیه، چک های شخصی و غیر شخصی برای طرف حساب

• تبدیل اتوماتیک سفارش به حواله
• امکان ثبت چک در زمان صدور فاکتور با امکان ارتباط با سیستم چک و بانک

• راس گیری تسویه فاکتورها با توجه به تاریخ و مبلغ فاکتورها
• تهیه لیست و گزارشات خروجی پخش

• یکپارچگی کامل با ماژول های حوزه مالی، حسابداری و دریافت و پرداخت
• اختصاص چند قیمت فروش برای یک کاال

• امکان وزن دهی و محاسبه اتوماتیک عوامل ارزش گذاری
• تعیین هم زمان واحد شمارش سنجش وزنی و حجمی

• تعریف ماشین های حمل و نقل و تخصیص مشخصات راننده
• امکان تنظیم آالرم تاریخ مصرف کاال، وصول چک و ...

• تنظیم و نمایش مشتریان موجود در لیست سیاه
• امکان دسته بندی کاال به همراه تصویر و سایر اطالعات جهت ارائه به مشتری

• ثبت و صدور فاکتور سفارش با اعمال کنترل های داخلی الزم به صورت آنالین و آفالین
• مشاهده مشتریان توزیع شده و توزیع نشده با ثبت دالیل عدم توزیع جهت آنالیز اطالعات
• ثبت و ارسال زمان و موقعیت توزیع به همراه اطالعات کامل فاکتور به سرور مرکزی و ...

مشخصات فنی نرم افزار 
فروش و پخش مویرگی

C#.NET زبان برنامه نویسی •
Object Oriented روش برنامه نویسی •

SQL Server 2017 پایگاه داده •
Windows Server 2019 محیط اجرایی سرور •

win7 / win10 محیط اجرایی کاربران •
Microsoft IIS 10  وب سرور •

https , api پروتکل •
  CRYSTAL REPORT اســتفاده از نــرم افزارهــای •
Stimulsoft ، Fast report جهت تهیه گزارشــات
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مزایای مجموعه نرم افزارهای 
آریـن سیستم

• قابلیــت اســتفاده بــه صــورت ســینگل و شــبکه بــدون 
ــداد کاربران ــت تع محدودی

ــه صــورت  • قابلیــت پشــتیبانی از طریــق مــودم ب
برخــط )آنالیــن(

ــزار  ــرم اف ــات ن ــه امکان ــی ب ــطوح دسترس ــن س • تعیی
ــتم ــر سیس ــط مدی ــران توس ــرای کارب ب

ــت و  ــط ســاده جهــت تســریع در ثب • اســتفاده از محی
ــات ــگیری از اطالع گزارش

• امکان استفاده نرم افزارها از راه دور
• امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان

)HOLDING  BASE( امکان استفاده به صورت •
• Convert اطالعات از سایر نرم افزارها

• یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها
• پشــتیبانی رایــگان تــا 6 مــاه پــس از فــروش و نصــب
• نصــب و آمــورش نــرم افزارهــای آریــن سیســتم بــه 

صــورت رایــگان

• خدمات و پشتیبانی تا 10 سال پس از فروش و نصب

سازمان فروش آرین سیستم
 43027-021

چارت مجموعه نرم افزارهای یکپارچه
آرین سیستم

خزانه داری
)دریافت و پرداخت(

ردیابی کاال 
و محصول

فروش و
حسابداری فروش

برنامه ریزی
تولید و مواد

بودجه و
گزارشات

بهای تمام شده

حسابداری مالی

حقوق و دستمزد

انبار و
حسابداری انبار

انبار و
دارایی ثابت

خرید و تدارکات

اطالعات خرید کاال
جهت تسویه بدهی

ارسال اسناد حسابداری انبار 
و اطالعات مصرف مواد

ارسال اسناد
حسابداری فروش

اطالعات نرخ 
استاندارد مواد، 
دستمزد و سرباز

اطالعات پرداخت های 
ماهیانه حقوق پرسنل

ارسال اسناد حسابداری 
حقوق و دستمزد

اطالعات هزینه های 
سربار، دستمزد و مواد

اسناد حسابداری 
بهای تمام شده

ارسال اسناد استهالک و 
هزینه استهالک دارایی ها

اطالعات ردیابی و مشخصه های 
شناسایی محصول

ارسال اطالعات دستور 
تحویل و حواله فروش

Bom اطالعات
و تولید و تحویل 

ایستگاه های کاری

اطالعات خرید کاال

درخواست خرید کاال

اطالعات قراردادهای پیمانکاران

ارسال اسناد حسابداری

اطالعات واقعی
نرخ و مصرف مواد
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تهـــران، خیابـان خرمشهـــر )آپادانـا( 
ــم  ــان شش ــی، خیاب ــان عربعل خیاب
پــالک 66 ، ســاختمان آرین سیســتم

021 - 43027
www.ar iansystem.net

http://www.ariansystem.net
http://www.ariansystem.net

