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بهقومننشاطفكل،التجاريةاألعمالإمكاناتتحديدعلىوالشركاتاألشخاصمساعدةهيمهمتنا●
.ممكنةقيمناويجعلمهامنايعكس

نرىمااغالبً .لدينامميزةميزةوليس،منتجنامنيتجزأالكجزءالجودةونرىالجودةهيأولويتنا●

نفخرايجعلنموظفيناوالء.حياتنادورةفيموظفونايساهم.تامةومرونةللعمالءبناءةتعليقات
احقيقيةوبيئةلديناالتوزيعمنظمةفياختباراتناتجري● جذبسببهوجنابمنتالنهائيللتحكمتمام 

األوسطالشرقفياألفضلمننكونأنيمكنأننانعتقد.لمنتجاتناالعمالء

التوزيعبرامج
الزرین
أولًنظامًبثًعبرًاإلنترنت

رؤيتنا
نتاجإعلىوالقدرةالتسويقمفهومنتوقع
يرةالمتغاالتجاهاتلتحديدنظامنابرامج

شكلبمنتجاتناوتعزيزالناشئةواألسواق
.فعال

مهمتنا
اZarrinيكونأنيجب العمالءنحوموجه 

علىالمستقبليالنجاحيعتمد.باستمرار
منلأفضبشكلالعمالءاحتياجاتتلبية

المنافسين
اتمنتجلتوفيرباستمرارنسعىنحن●

لتركيزامع،تنافسيةوبأسعارالجودةعالية
.العمالءوخدمةالقيمةعلى
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إدارةًأوامرًالمسوقين
اتًالموافقةًعلىًالطلباتًعبرًاإلنترنتًمنًقبلًمديرًالمبيع

ورفضها

إدارةًالتوزيعًوالموزعين
ةًتحديدًالفواتيرًاليوميةًللتوزيعًوتقاريرًالتوزيعًاليومي
لفريقًالتوزيع

التخزينًوالخزينة
التخزينًوالتحكمًالمتقدمًفيًصناديقًالتوزيعًوالتوزيع

التوزيعبرامج
الوصولًعبرًاإلنترنت
ولًباستخدامًأحدثًالتسهيالتًعبرًاإلنترنتً،ًيمكنكًالوص

إلىًالمعلوماتًالتيًتحتاجهاًفيًأيًوقت
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{زيارة المبيعات }التسويق برامج 
إدارةًالطلباتًعبرًاإلنترنت

معلوماتًعنًأحدثًديونًالعمالء
يقومًالمسوقًباإلبالغًعنًاستفساراتً
الديونًللعمالءًعبرًاإلنترنت

معلوماتًاألسعارًوالمخزون
يعرفًالمسوقًسعرًالمنتجاتً
ومخزونًالبضائعًعبرًاإلنترنت

متوافقًمعًاألجهزةًاللوحيةًوالهواتفًالمحمولة
المسوقًعلىًالهواتفًالبرمجياتًتثبيتًيمكنً

المحمولةًواألجهزةًاللوحيةًواإلصداراتًالجديدةًمنً
Android متوافقة

زيارةًالجولةًحسبًالجدولًالزمني
يبيعًالمسوقًويزورًحسبًجدولًزيارةً

النظاممديرًالمبيعاتًالذيًيحددهًفيً

التسجيلًوالطلب
تعرفًعلىًمواقعًالعمالءمتصلًوغيرًمتصل

علىًالخريطة



5

رقمي فهرس
تقديمًوعرضًأفضلًللمنتجاتًمنًقبلًالمسوق

عرضًماركاتًمنتجاتً
Ashantion والسلع

إظهارًالفئات
سلةًالمنتجًالمفضلة

إنشاءًعالمةًتصنيفً
للبضائعمخصصةً

مسحًالباركودًمنًالمنتجات
معًالكمبيوترًاللوحيًأوً
الكاميراًالمحمولة



6

البرمجيات
اقتفاء أثر
مراقبةًالسياراتًوالبثًالمسوقين

تحديدًالعمالء
عرضًالزياراتًاليوميةًالناجحةً

علىًالخريطة

تقسيمًالخريطةًإلىًجهاتًتسويق
اعرضًنقاطًالبيعً،ًالًمبيعاتً،ًالًزياراتً

للعمالءًعلىًالخريطة

إظهارًالعمالءًالحاليينًوالمحتملين

ءًتعيينًالنقاطًوالرموزًالمرئيةًللعمال
علىًالخريطة

مراقبةًالسياراتًوالبثًالمسوقين

اعرضًحركةًآالتًالتوزيعً
والمسوقينًعبرًاإلنترنت
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المسوقيناقتفاء أثر 
تعرفًعلىًموقعًموظفيك

هلًالمسوقًقبلًالعميل؟
تسجيلًموقعًالعمالءًوتنسيقً

موقعًالمسوقين

أينًآلةًالتوزيع؟
إظهارًنقاطًحركةًالسيارةًعلىً

أساسًيومي

أينًالزبون؟
حددًالعمالءًمنًخاللًتثبيتهمً

علىًالخريطة

أينًالمسوق؟
جدولةً. تقديمًتقريرًفوري
المسوق
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تعلنًعنًوقتًومكانًتوزيعً
الفاتورةًعلىًالخريطة

تسجيلًوقتًتسليمًالفواتير

يمكنًللموزعًاالستعالمًعنًأحدثً
ديونًللعميلًواإلبالغًعنها

معلوماتًعنًأحدثًديونًالعمالء

طريقعناإليصالطباعةللموزًعيمكن
تسليمأثناءاإليصالوتسليمالمحمولةالطابعات
.اإليصالاستالمأوالبضائع

طباعةًفواتيرًالعمالءًأثناءًالتوزيع

التوزيع األمثل
التحكم في التشغيل

التتبعًالفوريًلفريقًالتوزيع

مهمةالالبيعنقاطجميعالمسوقيرسل،الفرعيالنظامهذافي
نفتص،المسوقبواسطةالنقاطإرسالوبعد،بدقةالشركةإلى

قييمتأجلومن،الهامةواالستراتيجيةالبيعنقاطجميعالشركة
عبتوزيقم.قراراتاتخاذيمكنهم،المشمولةالمناطقإمكانات
وآالتالمسوقينزياراتمسارواتبعالمسوقينبينالمناطق
اإلنترنتعبربهمالخاصةالتوزيع
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معلوماتًعنًأحدثًأسعارًالمنتجات
رًتقديمًأحدثًاألسعارًللعمالءًعب

اإلنترنتًوعلىًالفور

تقديمًالمعلوماتًوعرضًالصور
منتجاتًمختلفة

ورًقبلًالطلبً،ًيرىًالعميلًأوصافًوص
المنتجات

تسجيلًالفاتورةًعبرًاإلنترنت
يسجلًالعميلًطلبهًعبرًاإلنترنت
كةًويقومًفريقًالتوزيعًالتابعًللشر

بتوزيعًفواتيرًيومية

علىلوالحصو،الجديدةاألعمالفيتنافسيةميزةلتحقيق
بثالأومتجركإلىالوصولوإمكانيةلعمالئكالبرمجيات

.ساعة24مدارعلى
لباتهمطبإرساللعمالئكالعمالءمبيعاتالبرمجياتيسمح
.وقتأيفيمباشرةإليك

متجر على االنترنت
العميلالبرمجياتً

Next Slide
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الحصولًعلىًصورًوكتالوجاتً
Zarrinالمنتجاتًمنً

التحديثًالتلقائيًلسعرًالموقع

ةشبكعلىموقعوجودهوالعقدهذافيالمذيعينكبارمؤشراتأحد
معرمباشاتصالوجودوكذلكلشركتهمذاتيةسيرةلتقديماإلنترنت
مجببرنامتصلويبموقعوجودأنويبدو،اإلنترنتخاللمنالعمالء
تواجداليعدوالشركةتحديثعلىيساعدبهمالخاصوالمحاسبةالبث
لبحثامحركاتفيوالتنافساليومتنافسيةبيئةفياإلنترنتعبر

نظاماللهذاأخرىميزةاإلنترنتعبرالمبيعاتوتطويرالرؤيةلتحسين
.للبثالفرعي

متجر على االنترنت
موقع مبيعات متكامل
اجعلًعملكًعلىًاإلنترنت

Online

القدرةًعلىًسلةًالبضائعً
والمستودعاتًللموقعً

ربطًالموقعًبالجردر

القدرةًعلىًسلةًالبضائعً
والمستودعاتًللموقعً

تخصيصًموقعًالويب
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لوحة القيادة الزرین
ًعلىًبياناتًالرسمًالبياني اإلدارةًوالقراراتًالتنظيميةًبناء 

اجحةالنالمقاييسأحدالمبيعاتومؤسساتللمذيعينفوريتقييمإجراءيعد•
ظيميةالتنالثغراتالمتخصصةالوحدةهذهُتظهر.العمليةالتقاريروإعدادلإلدارة
هذهلىعبناءً قراراتالمديرينكبارويتخذالمطلوبةاألوقاتفيمناسبةبرؤية

وتنظيمهمشركتهمعمللتحسين،الرسوميةالمعلومات

،الويبعلىتعتمداألداةأنهيالنمطيةالوحدةهذهالستخدامالمهمةالنقطة•
مساحةخارًجمناإلنترنتعبرالمديرينإلىبالوصولللمديرينيسمحمما

.تنظيميةالالظروفلجميعفوريتحليلعلىالمديرونويحصل،للمديرينالشركة

ًعل , ىًِتقديمًمؤشراتًقياسيةًبناء 
KPI DU POINT 

تقييمًفريقًالمبيعاتًفيًالرسومًالبيانية
لنظامًالتقييمًالفوريًلعملياتًا

(رؤيةًعاليةًالمستوى)

درجةًللمنظمة360امتالكًرؤيةً
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البرمجياتمحاسبة مالية

القدرةًعلىًتحديدً
تفاصيلًالسباحةر

حساباتًعائمة
مراقبةًالمستودعاتً

وجردًالمستودعاتًعلىً
أساسًالصيغًالحسابيةً
يعالمناسبةًلشركاتًالتوز

مخزونًالمحاسبة

تقديمًجميعًالميزانيةً
العموميةًوتقاريرً
األرباحًوالخسائرًوفقاً 
للمبادئًالمحاسبية

تقاريرًمالية

إمكانيةًالتعريف
شجرةًحساب4ً

المستوى

الترميز
متعددًالمستويات

واالفتراضي
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الموزعيناپلیکیشن 
احصل على اإلنترنت على األجهزة اللوحية والهواتف المحمولة

سجلًشيكاتًالعمالء
يمكنًللموزعينًأوًالطالبًتسجيلًشيكاتًالعمالءًمعً
االستحقاقًوالمبلغًوبعدًالموافقةًعلىًوحدةًالمحاسبةً،ً
.الجلوسًفيًالنظامًوحسابًالعميل

طباعةًواستالمًاإليصاالتًللعميل
يمكنًللموزعًإبالغًالعمالءًبآخرًرصيدًمنً
خاللًاستالمًالدفعًالفوريًمنًالعميلًوطباعةً
اإليصال

إمكانيةًإصدارًفاتورةًاإلرجاعًمنًقبلًالموزًع
التحققًمنًخطوتينًلفواتيرًاإلرجاع

القدرةًعلىًالعثورًعلىًمواقعًالعمالءًمنًقبلًالسائقين
هًاألمثللًيمكنًللسائقينًاستخدامًالموقعًالمسجلًللعميللًألداءًالتوجيل

.googlemapوwazeًللعمالءً،ًويمكنهمًاستخدامًأدواتًهذاًالمجالًمثلً

01 03

02

04
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ضريبة االحتماالت

توفيرًمكاتبًالضرائب
وجودًجميعًالتقاريرًلكتابةًدفاترً
الضرائبًمنًقبلًمحاسبينًالشركة

تقاريرًالقيمةًالمضافة
إعداداتًحصريةًلمبيعاتًالقيمةً

ًعلىًالسلعًذاتًالقي مةًالمضافةًبناء 
المضافةًوالسلعًاإللزامية

TTMSالقوائمًالماليةًوتقاريرً
التقاريرً .Excelاحصلًعلىًمخرجاتً
مًالفصليةًالمطلوبةًلتقديمهاًفيًالنظ

المعتمدةًالضريبية

جدولةًالمسوق. تقديمًتقريرًفوري
Zarrinتسهلً أنشطتكًالضريبيةًبطريقةًالًتحتاجً

فيهاًإلىًالتعاقدًمعًمدققيًالضرائب
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التوزيع المباشر
متوافق مع الوضعيات والطابعات المحمولة

متوافقًمعًاألنظمةًمتعددةًالوظائفًالتيZarrinًبرنامجً•
ابعةًتمنعكًفيًنفسًالوقتًمنًالحصولًعلىًجهازًلوحيًوط
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البرمجياتراتب

يةتعريفًوتخصيصًالمتغيراتًالقانونيةًالسنو
إمكانيةًتحديدًمتغيراتًالراتبًالسنوي

تقديمًتقاريرًإجماليةًعنًالموظفين
التقاريرًالشهريةًوالسنويةًلمتغيراتًالتجميعی

احصلًعلىًمخرجاتًمنًالقائمةًالنشطةً
اًلتأمينًالضمانً لموظفيًالشركةًوأرسلًملف 
االجتماعي

إخراجًقائمةًتأمينًالعاملين

صلةًيحددًالمديرونًالصيغًالقانونيلةًالخا
بهمًلحسابًالرواتب

صيغةًحسابيةًمحددة

استخدمًالعديدًمنًالقسائمً
القانونيةًالقياسيةًوالمخصصة

طباعةًاإليصاالتًالقانونية
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المخزون
مخازنًدقيقةًمناسبةًلشركاتًالتوزيعًواإلنتاج

مًنظاالتحكمًالفوريًللمستودعًمنًقبلًأمينًالمستودعاتًووجودًأدواتًالتحكمًبالريالًوعددًمنًالمستودعاتًباستخدامًنوعًالمحاسبةًالدائمةًفيً
.زرينًيسمحًللعمالءًبتحديدًوإبالغًالعددًالدقيقًوالريالًالحقيقيًللمخزونًفيًأيًوقت

مناولةًالمستودعات
إمكانيةًالتخزينًاآللي

مستنداتًوإصدارً
التصحيحًالتلقائير

متنوعًتعريفً
السلعيةللوحداتً

يمكنكًتحديدًتغليفً
البضائعًإلىًأجلًغيرً

مسمى

حددًالمستودعاتً
السياراتًومخازنً

للبثًالمباشر

عًالتخزينًوتعريفًالبضائ
فيًفئاتًمحددةًمعً
وحداتًالبيعًوالتخزينً

المناسبة
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خزينة
إدارةًأموالًالشركاتًوالبنوك

01 02 03 04

تسجيلًالذممً•
المدينةًوالدائنة

الحصولًعلىًالشيكاتً
وتسجيلهاًمنًالجهاتً
ةالداخليةًوالخارجيةًللشرك

التحذيرًفيًالوقتً
المناسبًإلدارةًالشركةً
لتوفيرًالتمويلًالالزم

تقديمًالتقاريرًالالزمةًعنًاالختالفاتًبينًالحساباتًالمصرفيةًواألموالًوأدواتًالمعلوماتًالماليةًلتوفيرًالسيولة
اًالستالمًالمطالباتًوالوعودًالنهائيةًللعمالءً المستحقةالمستقبليةًوالمساعدةًفيًتحسينًأوضاعهاًوفق 

التحكمًفيًالحساب
كشوفًالمرتباتًوالبنوك
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إنتاج البرمجيات

وتوريلدًتحديدًصيغةًالتصنيعًللسللعًالمصلنعة
جًطلباتًالموادًالخلامًوتحديلدًتكلاليفًاإلنتلا

ا بطريقةًمحددةًمسبق 

تكلفة
بضائعًمصنعة

بناءًوأثرًعرضًتكلفةًالسلعًالمصنعةًأثناءًال
حسابًالتكاليفًالمباشرةًوغيرًالمباشرةًلل

ًكلًمنت جًإلىًتحديدًمراكزًاإلنتاجًالمختلفةًونقل
تاجًدوائرًإنتاجًمختلفةًوتحديدًمخرجاتًدوائرًاإلن

المنفصلة

01

03
02
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رسالة قصيرةإرسال 
التواصلًمعًالعمالء

يعدًإبالغًالعمالءًعنًالديونًوالشيكاتًالمرتجعةً،ًوكذلكًالتهانيًفيًأيامًخاصةًأوً
عروضًخاصةًإحدىًطرقًاالقترابًمنًالعميلًعبرًالرسائلًالقصيرةً،ًوالتيًيوفرهاً
Zarrin اًفيًشكلًلوحةًإنترنتًومودمًأجهزةً د.GSMأيض 

اإلعالنًعنًاإلعالناتًوأحدثً
مهرجاناتًالمبيعات

اإلخطارًبالعروضًالجديدة
إخطارًالعميلًبوقتًالبث
الوعيًبديونًالعمالء



21

رتتبعًالسوقًالفوري

عرضًجميعًنقاطًالزيارةًاليوميةً
منًقبلًالمسوقينًوالموزعيننً

راقبًأهدافًالمبيعات

رسمًتخطيطيًلتحقيقًاألهدافً
التنافسيةًوجداولًالمبيعاتً
اللمسوقينًيومياًوشهرياًوسنوي

معلوماتًعنًالفواتير
المسوقينًوصل

عرضًتفاصيلًأوامرًالتأكيدً
والرفضًمنًجهاتًالتسويق

ةحاجهوالمحمولالهاتفمبيعاتمديرعلىالبرمجياتوجودإن
قارنةموإجراء،المبيعاتبحالةالفورعلىالمبيعاتمديرُتبلغ

افأهدلتحقيقالمئويةالنسبةوقياسالشركةألهدافومراجعة
وجودخاللمنالمبيعاتلمديريممكنأمروهو،اليوميةالعمل
االلبرمجياتهذا

البرمجيات
مدير المبيعات
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الدراسة 
االستقصائية

تقييمًوتحليلًعبرًاإلنترنت

أسئلةًاالختيارًمنًمتعددً،ًإجاباتًقصيرةً،ًنوعية
إنشاءًنموذجًاستبيانًمتعددًاللغات

Android ًوiPhone ًوWindows ًوجميعًأنواع
Windowsمتصفحاتًالجوالًومتصفحً

والهواتفً Windowsمتوافقًمعًجميعًأنظمةًتشغيلً
والمواقعًاإللكترونيةاللوحيةًالمحمولةًواألجهزةً

المخططاتًالدائريةً،ًوجداولًالمعلوماتً،ًومقارنةً
إجاباتًاالستبيان

تحليلًالرسمًالبيانيً،ًإجاباتًاالستبيان

ومواقعًالويبًالبرمجياتًنشرًفيً
والشبكاتًاالجتماعية

سهولةًنشرًاالستبياناتًعبرًاإلنترنت
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محاسبة العمالت
التمويل المتقدم
حلًمتخصصًللعمالتًاألجنبيةًبدونًقيودًعلىًالعملةًوالبلد

تقريرًعنًاألرباحًوالخسائرًمن
النقدًاألجنبي

الميزانيةًالماليةًبالعمالتًاألجنبية
سجلًعمالتًمختلفةً
بمعدالتًتعادلًيوميةً

تحديدًالسعرًاليوميًلكلًعملة

يدعمًاللغاتًاإلنجليزيةًوالكردية
والعربيةًوالفارسيةًفيًوقتًواحد

متعددًاللغات
دورانًوفواتيرًعمالءًالصرفً
األجنبي

احسبًسعرًتكلفةًالعملة

صالمتخصالتوزيعوللمحاسبةالزرینبرنامج
تعاملتالتيوالشركاتالعالميةللشركاتمناسب

.أجنبيةدولمع
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أنهيالنمطيةالوحدةهذهالستخدامالمهمةالنقطة
للمديرينتسمحوالتي،الويبعلىتعتمداألداة

ديرينللمالشركةمساحةخارًجمناإلنترنتعبربالوصول
الظروفلجميعفوريتحليلعلىالمديرونويحصل،

.التنظيمية
ظيميةالتنوالفروعالماليةالسنواتمختلفاختيارعلىالقدرة•
درجة360وخسائرأرباحتقارير•
السلعةمجموع،والعمالءربحيةاألكثرالسلععلىقائمتقرير•

األوائلالعشرة

ذكاء األعمال
لوحة إدارة
احصلًعلىًأدواتًإعدادًتقاريرًأكثرًشموال ً
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نحنًنجمعًبينًخبرةًاإلدارةًاالحترافيةًوالبرامجًعاليةًالجودةًوننتج
م.أنظمةًبرمجياتًاحترافيةًفعالةًمنًحيثًالتكلفة

التوزيعبرامج
الزرین
خاصًلشركاتًالتوزيعًالساخنةًوالباردةًوعبرًاإلنترنت

+98 21 9100 9535
+98 21 6617 2751
+98 21 6617 2096
+98 21 6617 2219

info@zeringroup.com


