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اشمتجاریهایپتانسیلآنبوسیلهتا.باشدمیشماتجارتوشمابهکمکزرینماموریت●
هایارزشودهدمیانعکاسراشرکتاهدافوهاماموریت،زرینفعالیتهاییهمه.شودشناخته

.کندمیپذیرامکانراآنما
زرینکتشر.تمایزوجهنهدانیممیخودمحصولالینفکجزءراکیفیتواستکیفیتمااولویت●

زرینمشتریان.داریمکاملپذیریانعطافوبیندمیرامشتریانسازندههایایدهوبازخوردها
.ماستافتخاروغرورباعثمشتریانوفاداری.هستندماتجاریزندگیچرخهدراصلیکنندهمشارکت

یینهاکنترلبرایواقعیکامالمحیطیوگیردمیصورتماپخشسازماندرافزارنرمهایتست●
.شوندمیجذبمامحصوالتبهمشتریانکهاستدالیلیازیکیامراینکهاستمحصول

.باشیمخاورمیانههایبرترینجزتوانیممیکهداریماعتقادوباورما

پخش مویرگی
زرین
جامعترین سیستم پخش انالین اینترنتی

چشم انداز ما

اییتوانوبازاریابیمفهومداریمانتظارما
انآنچنماسیستمیهایافزارنرمتولید
وتغییرحالدرروندهایکهباشد

وکندشناساییراپدیدنوبازارهای
ویجتراثربخشصورتیبهرامامحصوالت

.نماید

ماموریت ما
.باشدمدارمشتریپیوستهبایدزرین

هکداردبستگیاینبهآیندهموفقیت
پاسخرقباازبهتررامشتریاننیازهای

دهد
محصوالتدائماکنیممیتالشما●

ارزشربتاکیدبارقابتی،قیمتبامرغوب،
.کنیمارائهمشتریانبهخدماتو
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مدیریت سفارشات بازاریابان
تایید و رد سفارشات انالین توسط مدیر فروش

مدیریت توزیع و موزعین
تعیین فاکتورهای روزانه جهت توزیع ، گزارشات روزانه 
توزیع جهت تیم پخش

داریانبارداری ، خزانه
انبارگردانی یشرفته و کنترل صندوقهای توزیع و پخش

مویرگی پخش پایه
دسترسی آنالین

با استفاده از اخرین امکانات انالین شما در هر زمان 
میتوانید به اطالعات مورد نیازدسترسی پیدا کنید
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{فروش سرد}بازاریاباپلیکیشن 
سفارشات انالین را مدیریت کنید

اطالع از آخرین بدهی مشتریان
بازاریاب استعالم بدهی مشتریان را 
انالین گزارش میگیرد

اطالع از قیمت و موجودی 
بازاریاب از قیمت محصوالت و 

موجودی کاالها آنالین اطالع دارد 

سازگار با تبلت و موبایل
ر اپلیکیشن بازاریاب امکان نصب ب

روی گوشی موبایل و تبلت را دارد و 
نسخه های جدید اندروید سازگار 
هست 

تور ویزیت طبق برنامه 
بازاریاب طبق برنامه ویزیت مدیر 
د فروش که در سیستم تعیین میکن
فروش و ویزیت را انجام میدهد

ثبت و اخذ سفارش
اطالع از مکان مشتریانانالین و آفالین

بر روی نقشه
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دیجیتال کاتالوگ
معرفی و نمایش بهتر محصوالت توسط بازاریاب

نمایش برندهای محصوالت 
دارو کاالهای اشانتیون

بندینمایش دسته
سبدی محصوالت دلخواه

هشتگ   #ایجاد 
اختصاصی برای کاالها

اسکن بارکد محصوالت با 
دوربین تبلت یا موبایل
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نرم افزار اتوماسیون
ردیابی
کنترل ماشین و بازاریابان پخش

یابی مشتریانمکان
نمایش ویزیت های موفق روزانه 

بر روی نقشه

ی بازاریابانبندی نقشهمنطقه
ویزیت ,عدم فروش,نمایش نقاط فروش

و عدم ویزیت مشتریان بر روی نقشه

نمایش مشتری فعلی و احتمالی

اختصاص نقاط و ایکونهای تصویری 
به مشتریان بر روی نقشه

کنترل ماشین و بازاریابان پخش

نمایش حرکت ماشین های توزیع و 
بازاریابان به صورت انالین و افالین
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بازاریابانردیابی 
اطالع از مکان تیم فروش و توزیع

آیا بازاریاب پیش مشتری هست؟
ثبت مکان مشتریان و هماهنگی 

مکان بازاریابان

ماشین توزیع کجاست؟
نمایش نقاط حرکتی ماشین به 

صورت روزانه

مشتری کجاست؟
مکان یابی مشتریان به صورت 

پین گذاری روی نقشه

بازاریاب کجاست؟
. ارایه گزارش لحظه ای 
زمانبندی بازاریاب 
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موزع زمان و مکان توزیع فاکتور را 
بر روی نقشه اعالم میکند

ثبت زمان تحویل فاکتورها

موزع میتواند اخرین بدهی مشتری 
را استعالم و گزارش بگیرد

اطالع از اخرین بدهی مشتری

ثبتیاکاالتحویلحیندرمیتواندموزع 
هایچاپگربوسیلهراآنرسیدوجهدریافت

نمایدتحویلرارسیدونمایدچاپسیار

چاپ صورتحساب مشتری در حین توزیع

توزیع و پخش بهینه
کنترل پخش

ی تیم توزیعاردیابی لحظه

قيقدطوربهرافروشمهمنقاطتمامبازاريابسيستمزيرايندر
رکتشبازارياب،توسطنقاطارسالازپسوکردهارسالشرکتبه

دروکندميبنديطبقهرااستراتژيکوفروشمهمنقاطکليه
يماتيتصمتوانندميپوششموردمناطقسنجيپتانسيلجهت

صورتبهودهدانجامهابازارياببيندرمناطقتوزيعجهترا
يگيريپراخودتوزيعهايماشينوبازاريابانويزيتمسيرآنالين

کنند



9

اطالع از اخرین قیمتهای محصوالت
ریان ارایه بروزترین قیمتها به مشت
به صورت انالین و لحظه ای

هایدادن اطالعات و ارایه عکس
مختلف محصوالت

مشتری قبل از سفارش توضیحات و
دعکسهای محصوالت را مالحظه میکن

ثبت فاکتور به صورت انالین 
مشتری به صورت انالین سفارش 
خود را ثبت و تیم پخش شرکت 
فاکتورهای روزانه را توزیع میکنند

یننوکارهایوکسبدررقابتیهایمزیتبهرسیدنبرای
امکانومشتریانتانبرایکاربردیاپلیکیشنیکداشتن

.استشماپخشیافروشگاهبهساعته24دسترسی
شماانمشتریبرایراامکاناینمشتریانفروشاپلیکیشن

انخودشسفارششمابهواسطهبدونومستقیماکهدارد
.کنندارسالزمانهردررا

اپلیکیشن انالین
فروشگاه

ناپلیکیشن مخصوص مشتریا

Next Slide
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اخد تصاویر و کاتالوگ های 
محصوالت از زرین

بروزرسانی اتوماتیک قیمت وب سایت

سایتیوبداشتندههایندرپیشروهایپخشهایشاخصازیکی
بامستقیمارتباطداشتنهمچنینوشرکتشانرزومهارایهجهت

تصلمسایتوبیکداشتنمیرسدنظربهو،انالینطریقازمشتریان
دروشرکتشدنبروزبهکمکخودحسابداریوپخشافزارنرمبه

ورهایموتدررقابتوامروزهرقابتیفضایدرانالینگرفتنقراردسترس
ازردیگیکیانالینفروشتوسعهوشدندیدهبهتربرایجووجست
.باشدمیهاپخشبرایسیستمزیراینمزایای

فروشگاه اینترنتی
وب سایت یکپارچه فروش
تجارت خود را اینترنتی کنید

Online

امکان سبد گذاری کاال ها و 
انبار ها برای وب سایت 

سایت با موجودی انبارارتباط وب

امکان سبد گذاری کاال ها و 
انبار ها برای وب سایت 

سفارشی سازی  وب سایت



11

داشبورد زرین
مدیریت و تصمیم سازمانی درست بر اساس داده های نموداری 

هایمتریکازیکیفروشهایسازمانوپخشهایشرکتازایلحظهارزیابیداشتن•
درمناسبدیدباتخصصیماژولاین.استکاربردیراهبریومدیریتبرایموفق

برتصمیماتگرفتنباارشدمدیرانوکردهنمایانراسازمانیهایشکافدلخواهزمانهای
اقدامخودسازمانوشرکتعملیاتیارتقایجهتدر،نموداریاطالعاتایناساس
.میکنند

یرانمدبهکهباشدمیابزاراینبودنوبتحت،ماژولاینازاستفادهجهتمهمینکته•
یدسترسبامدیرانومیدهدمدیرانبهراشرکتفضایازخارج آنالیندسترسیاجازه
.اورندمیبدستراسازمانیشرایطکلیهتحلیلایلحظه

ارایه شاخص های استاندارد بر 
دو پانت KPIاساس 

ارزیابی تیم فروش در نمودارها
ارزیابی آنی از فرایندهای 

(  دید سطح باال)سیستم 

درجه سازمانی360داشتن دید 
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حسابداری مالی نرم افزار

امکان تعریف 
رتفصیلی های شناو

حسابهای شناور
کنترل انبار و موجودی 

انبارها بر اساس 
فرمولهای محاسباتی 
مناسب شرکتهای توزیع

حسابداری انبار

ارایه کلیه گزارشات 
ترازنامه ای و سود 
وزیانی طبق اصول 

حسابداری

مالی گزارشات 

امکان تعریف
سطحی درختواره 4

حسابها

هایکدینگ
چندسطحی 

فرضو پیش
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توزیع کنندگان و تحصیلداراناپلیکیشن 
دریافت انالین در تبلت و موبایل

های مشتریانثبت چک
موزعین یا تحصیلداران میتوانند چکهای مشتریان را با 
سررسید و مبلغ ثبت نمایند و پس از تایید واحد حسابداری 
در سیستم و حساب مشتری می نشیند

چاپ انی دریافتی و ارایه رسید به مشتری
موزع با دریافت انی وجه از مشتری و چاپ 
رسید میتواند اخرین مانده مشتریان را به 
آنها اطالع دهد

امکان صدور فاکتور برگشتی توسط موزع 
تایید دو مرحله ای فاکتورهای برگشتی

امکان پیدا کردن لوکیشن مشتریان توسط رانندگان 
یریابی رانندگان با استفاده از لوکیشن ثبتت شتده مشتتری میتواننتد مست

یتن بهینه را برای مشتریان انجام دهند امکان استفاده از ابزارهای مطرح ا
را دارندgooglemapو wazeحوزه همچون 

01 03

02

04
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مالیاتی امکانات

ارایه دفاتر مالیاتی
داشتن تمامی گزارشات جهت 
تحریر دفاتر مالیاتی توسط 
حسابداران شرکت

گزارشات ارزش افزوده
تنظیمات اختصاصی جهت ارزش 
افزوده خرید و فروش بر اساس 
کاالهای معاف از ارزش افزوده و 
کاالهای اجباری

TTMSصورتهای مالی و گزارشات 
گزارشات . دریافت خروجی اکسسی 

فصلی مورد نیاز  برای ارایه در سامانه 
های مورد تایید مالیات 

زرین فعالیت های مالیاتی شما را آسان میکند به 
ای که نیازی به قرارداد با حسابرسان مالیاتی شیوه

نداشته باشید
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پخش گرم
سازگار با پوزها و پرینترهای سیار

که سیستم های چند کاره نرم افزار زرین سازگار با •
همزمان شما را از داشتن تبلت ، پرینتر و 

دستگاه پوز بانکی بی نیاز میکند•
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حقوق و دستمزد افزارنرم

تعریف و تخصیص متغییرهای حقوقی سالیانه
امکان تعیین متغییرهای سالیانه حقوق

ارایه گزارشات تجمیعی پرسنل 
گزارشات ماهیانه و سالیانه متغییرهای تجمیعی

گرفتن خروجی از لیست فعال پرسنل شرکت
و ارایه فایل جهت بیمه تامین اجتماعی

خروجی لیست بیمه پرسنل

د مدیران فرمولهای حقوقی اختصاصی ختو
را جهت محاسبه حقوق تعریف میکنند

محاسبه فرمول محاسبه اختصاصی

استفاده از چندین نمونه فیش 
حقوقی استاندارد و سفارشی

چاپ فیش حقوقی
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انبارداری
های پخش و تولیدیانبارداری دقیق مناسب شرکت

دار و داشتن ابزارهای کنترل ریالی و تعدادی انبار بواسطه ی استفاده از نوع حسابداری دایمی در سیستم زرین این کنتزل لحظه ای انبار توسط انبار
امکان را به مشتریان میدهد که در هر لحظه تعداد و لایر دقیقی کاالی موجودی را شناسایی و گزارش بگیرند

انبارگردانی
امکان انبارگردانی 
اتوماتیک و صدور 

اسناد اصالحی خودکار

تعریف متنوع واحد کاال

به صورت نامحدود 
میتوانید واخدهای 
بسته بندی کاال را 

تعریف کنید

تعریف انبارهای دپو و 
های ماشین انبارک

برای پخش گرم

انبارداری و تعریف کاالها 
در دسته بندی های 
خاص با واحدهای 
مناسب فروش و 

انبارداری
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داریخزانه
ها و بانکهای شرکتمدیریت صندوق

01 02 03 04

نی ثبت اسناد دریافت•
و پرداختنی

اخذ و ثبت چک از 
طرف های داخلی و خارجی 
شرکت

هشدار به موقع به 
مدیریت شرکت برای 
تأمین منابع مالی الزم

گیری حسابهای بانکی و صندوق و ابزارهایی جهت اطالع رسانی مالی برای تامین ارایه گزارشات الزم جهت مغایرت
های بدهکاران مشتریاننقدینگی آینده و کمک در بهبود شرایط آن با توجه به وصول مطالبات قطعی و وعده

کنترل حساب
تنخواه گردان  و بانکها
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تولید افزارنرم

تعیین فرمتول ستاخت بترای کاالهتای 
یه و تولیدی و تامین سفارشات مواد اول

ز تعیین ستربارهای تولیتد بته صتورت ا
پیش تعریف شده

بهای تمام شده
کاالهای تولیدی

ارایه بهای تمام شده کاال ها ی
تولیتتدی در جریتتان ستتاخت و 
تاثیر هزینته هتای مستتقیم و

غیر مستقیم جهت محاسبه 

تقال تعیین مراکز مختلف تولیدی و ان
هر یک از محصوالت به دایره های 

ره مختلف تولید و تعیین خروجی دای
های تولید مجزا 

01

03
02
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پیامک پنل 
ارتباط با مشتریان

اطالع مشتریان از بدهی ، چکهای برگشتی و همچنین تبریک ایام خاص یا آفرهای 
خاص یکی از راههای نزدیک به مشتری از طریق پیامک است که زرین هم به شکل 
پنل اینترنتی و جی اس ام مودم سخت افزاری این امکان را فراهم میکند

اعالم اطالعیه ها و  اخرین 
جشنواره های فروش

اطالع از آفرهای جدید
اطالع مشتری ار بار ارسالی 
پخش

اطالع از بدهی مشتریان
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ردیابی لحظه ای بازاریان

ه نمایش کلیه نقاط ویزیتی روزان
توسط بازاریابان و موزعین 

رصد اهداف فروش

نمودارهای تحقق اهداف و 
جداول رقابتی فروش بازرایبان 

روزانه ، ماهانه و ساالنه

اطالع از فاکتورهای
واصله بازاریابان

نمایش جزییات سفارشاتی 
تاییدی و ردیابی بازاریابان

کهاستنیازیفروشمدیرموبایلرویاپلیکیشنیکداشتن
ندمیکاگاهفروشوضعیتازایلحظهصورتبهرافروشانمدیر

ریگیاندازههمچنینوشرکتاهدافبررسیومقایسهداشتنو
نایداشتنباکهباشدمیروزانهفعالیتیاهدافتحققدرصد

.استمیسرفروشمدیرانبرایاپلیکیشن

اپلیکیشن
مدیر فروش
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نظرسنجی

آنالین ارزیابی و تحلیل کنید

طرح سواالت چند گزینه ای ،کوتاه پاسخ ، کیفی
ایجاد فرم پرسشنامه چند زبانه

اندروید،ایفون،ویندوز،انواع مرورگرهای 
موبایلی و ویندوزی

سازگار با همه پلتفرمهای ویندوز، موبایل، تبلت ، وبسایت 

ای ، جداول اطالعاتی ، مقایسه نمودارهای کلوچه
پاسخهای پرسشنامه

تحلیل نموداری ، پاسخهای پرسشنامه

انتشار در اپلیکیشن و وب سیات و 
شبکه های اجتماعی 

انتشار آسان پرسشنامه در فضای آنالین



23

حسابداری ارزی
مالی پیشرفته
راهکاری تخصصی ارزی بدون محدودیت ارز و کشور

گزارش سود و زیان ناشی از 
تسعیر ارزها

تراز نامه مالی ارزی
ثبت ارز های مختلف با نرخ 
برابری روزانه 

تعیین نرخ روزانه هر ارز

زبانهای انگلیسی ، کردی ، عربی و
فارسی را همزمان ساپورت میکند

چند زبانه 
گردش مالی و صورت حساب 
مشتریان ارزی

محاسبه قیمت تمام شده ارزی

نزریارزیتخصصیپخشوحسابداریافزارنرم
هکهاییشرکتوالمللیبینهایشرکتبرای

مناسبدارندراکشورازخارج باتجاریمراودات
.است
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وبتحت،ماژولاینازاستفادهجهتمهمینکته
یدسترساجازهمدیرانبهکهباشدمیابزاراینبودن

ومیدهدمدیرانبهراشرکتفضایازخارج آنالین
ازمانیسشرایطکلیهتحلیلایلحظهدسترسیبامدیران

.اورندمیبدسترا

انیسازممختلفهایشعبهومالیهایسالانتخابقابلیت•
زیانوسوددرجه360گزارشات•
االهاککاالها،مشتریان،گروهترینسودپراساسبرگزارش•

Top Ten

هوش تجاری
داشبورد مدیریتی

جامع تر از ابزارهای گزارش ساز،گزارش بگیرید



25

جهت معرفی بیشتر و ارایه 
...دمو با ما تماس بگیرید 

مشاوره رایگان

info@myzarin.com91009535021
66172751021
66172096021
66172219021

www.myzarin.com

(  1داخلی )واحد فروش


