نرم افزار پخش مویرگی زرین
پیشرو در راهکارهای سازمانی فروش و توزیع
W W W. M Y Z A R I N . C O M
(داخلی )1

021-91009535

021-66172751

پخش مویرگی
زرین
جامعترین سیستم پخش انالین اینترنتی

ماموریت ما

چشم انداز ما

زرین باید پیوسته مشتری مدار باشد.

ما انتظار داریم مفهوم بازاریابی و توانایی

موفقیت آینده به این بستگی دارد که

تولید نرم افزار های سیستمی ما آنچنان
و

نیازهای مشتریان را بهتر از رقبا پاسخ

باشد که

دهد

بازارهای نو پدید را شناسایی کند و

روندهای

در

حال تغییر

● ما تالش می کنیم دائما محصوالت

محصوالت ما را به صورتی اثربخش ترویج

مرغوب ،با قیمت رقابتی ،با تاکید بر ارزش

نماید.

و خدمات به مشتریان ارائه کنیم.
● ماموریت زرین کمک به شما و تجارت شما می باشد .تا بوسیله آن پتانسیلهای تجاری شما
شناخته شود .همه ی فعالیتهای زرین  ،ماموریتها و اهداف شرکت را انعکاس می دهد و ارزشهای
ما آن را امکان پذیر میکند.
● اولویت ما کیفیت است و کیفیت را جزء الینفک محصول خود می دانیم نه وجه تمایز .شرکت زرین
بازخوردها و ایده های سازنده مشتریان را می بیند و انعطاف پذیری کامل داریم .مشتریان زرین
مشارکت کننده اصلی در چرخه زندگی تجاری ما هستند.وفاداری مشتریان باعث غرور و افتخار ماست.
● تستهای نرم افزار در سازمان پخش ما صورت میگیرد و محیطی کامال واقعی برای کنترل نهایی

محصول است که این امر یکی از دالیلی است که مشتریان به محصوالت ما جذب می شوند.
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ما باور و اعتقاد داریم که می توانیم جز برترینهای خاورمیانه باشیم.

پخش پایه مویرگی
دسترسی آنالین
با استفاده از اخرین امکانات انالین شما در هر زمان
میتوانید به اطالعات مورد نیازدسترسی پیدا کنید

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

انبارداری  ،خزانهداری
انبارگردانی یشرفته و کنترل صندوقهای توزیع و پخش
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اپلیکیشن

بازاریاب{فروش سرد}

سفارشات انالین را مدیریت کنید

اطالع از آخرین بدهی مشتریان
بازاریاب استعالم بدهی مشتریان را

انالین گزارش میگیرد

ثبت و اخذ سفارش
انالین و آفالین
سازگار با تبلت و موبایل

اپلیکیشن بازاریاب امکان نصب بر
روی گوشی موبایل و تبلت را دارد و

نسخه های جدید اندروید سازگار
هست
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اطالع از قیمت و موجودی
بازاریاب از قیمت محصوالت و

موجودی کاالها آنالین اطالع دارد

اطالع از مکان مشتریان
بر روی نقشه
تور ویزیت طبق برنامه

بازاریاب طبق برنامه ویزیت مدیر
فروش که در سیستم تعیین میکند
فروش و ویزیت را انجام میدهد

کاتالوگ دیجیتال
معرفی و نمایش بهتر محصوالت توسط بازاریاب

نمایش دستهبندی
سبدی محصوالت دلخواه
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نمایش برندهای محصوالت
و کاالهای اشانتیوندار

اسکن بارکد محصوالت با

ایجاد #هشتگ

دوربین تبلت یا موبایل

اختصاصی برای کاالها

نرم افزار اتوماسیون
ردیابی
کنترل ماشین و بازاریابان پخش

منطقهبندی نقشهی بازاریابان

مکانیابی مشتریان

نمایش نقاط فروش,عدم فروش,ویزیت

نمایش ویزیت های موفق روزانه
بر روی نقشه

و عدم ویزیت مشتریان بر روی نقشه

کنترل ماشین و بازاریابان پخش
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نمایش مشتری فعلی و احتمالی

نمایش حرکت ماشین های توزیع و

اختصاص نقاط و ایکونهای تصویری

بازاریابان به صورت انالین و افالین

به مشتریان بر روی نقشه

ردیابی بازاریابان
اطالع از مکان تیم فروش و توزیع

بازاریاب کجاست؟

مشتری کجاست؟

ماشین توزیع کجاست؟

آیا بازاریاب پیش مشتری هست؟

ارایه گزارش لحظه ای .

مکان یابی مشتریان به صورت

نمایش نقاط حرکتی ماشین به

ثبت مکان مشتریان و هماهنگی

پین گذاری روی نقشه

صورت روزانه

مکان بازاریابان

زمانبندی بازاریاب
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توزیع و پخش بهینه
کنترل پخش
ردیابی لحظهای تیم توزیع

در اين زير سيستم بازارياب تمام نقاط مهم فروش را به طور دقيق
به شرکت ارسال کرده و پس از ارسال نقاط توسط بازارياب ،شرکت
کليه نقاط مهم فروش و استراتژيک را طبقه بندي مي کند و در
جهت پتانسيل سنجي مناطق مورد پوشش مي توانند تصميماتي
را جهت توزيع مناطق در بين بازارياب ها انجام دهد و به صورت
آنالين مسير ويزيت بازاريابان و ماشين هاي توزيع خود را پيگيري

کنند

ثبت زمان تحویل فاکتورها
موزع زمان و مکان توزیع فاکتور را

بر روی نقشه اعالم میکند

اطالع از اخرین بدهی مشتری
موزع میتواند اخرین بدهی مشتری

را استعالم و گزارش بگیرد

چاپ صورتحساب مشتری در حین توزیع
موزع میتواند در حین تحویل کاال یا ثبت

دریافت وجه رسید آن را بوسیله چاپگر های
سیار چاپ نماید و رسید را تحویل نماید
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اپلیکیشن انالین
فروشگاه
اپلیکیشن مخصوص مشتریان

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

دادن اطالعات و ارایه عکسهای
مختلف محصوالت
مشتری قبل از سفارش توضیحات و
عکسهای محصوالت را مالحظه میکند

برای رسیدن به مزیت های رقابتی در کسب و کارهای نوین
داشتن یک اپلیکیشن کاربردی برای مشتریانتان و امکان
دسترسی  24ساعته به فروشگاه یا پخش شما است .
اپلیکیشن فروش مشتریان این امکان را برای مشتریان شما
دارد که مستقیما و بدون واسطه به شما سفارش خودشان
را در هر زمان ارسال کنند.

Next Slide

ثبت فاکتور به صورت انالین
مشتری به صورت انالین سفارش
خود را ثبت و تیم پخش شرکت
فاکتورهای روزانه را توزیع میکنند
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Online
بروزرسانی اتوماتیک قیمت وب سایت

فروشگاه اینترنتی

اخد تصاویر و کاتالوگ های
محصوالت از زرین

وب سایت یکپارچه فروش
تجارت خود را اینترنتی کنید
یکی از شاخص های پخش های پیشرو در این دهه داشتن وب سایتی

ارتباط وبسایت با موجودی انبار
امکان سبد گذاری کاال ها و
انبار ها برای وب سایت

جهت ارایه رزومه شرکتشان و همچنین داشتن ارتباط مستقیم با
مشتریان از طریق انالین  ،و به نظر میرسد داشتن یک وب سایت متصل
به نرم افزار پخش و حسابداری خود کمک به بروز شدن شرکت و در
دسترس قرار گرفتن انالین در فضای رقابتی امروزه و رقابت در موتورهای
جست و جو برای بهتر دیده شدن و توسعه فروش انالین یکی دیگر از

سفارشی سازی وب سایت
امکان سبد گذاری کاال ها و
انبار ها برای وب سایت
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مزایای این زیر سیستم برای پخش ها می باشد.

ارزیابی تیم فروش در نمودارها
ارایه شاخص های استاندارد بر
دو پانت KPIاساس

زرین داشبورد

داشتن دید  360درجه سازمانی
ارزیابی آنی از فرایندهای
سیستم (دید سطح باال)

مدیریت و تصمیم سازمانی درست بر اساس داده های نموداری
•

داشتن ارزیابی لحظه ای از شرکت های پخش و سازمان های فروش یکی از متریک های
موفق برای مدیریت و راهبری کاربردی است  .این ماژول تخصصی با دید مناسب در
زمانهای دلخواه شکاف های سازمانی را نمایان کرده و مدیران ارشد با گرفتن تصمیمات بر
اساس این اطالعات نموداری  ،در جهت ارتقای عملیاتی شرکت و سازمان خود اقدام
میکنند.

•

نکته ی مهم جهت استفاده از این ماژول  ،تحت وب بودن این ابزار می باشد که به مدیران
اجازه دسترسی آنالین خارج از فضای شرکت را به مدیران میدهد و مدیران با دسترسی
لحظه ای تحلیل کلیه شرایط سازمانی را بدست می اورند.
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نرم افزار حسابداری مالی
کدینگهای
چندسطحی
و پیشفرض

گزارشات مالی
ارایه کلیه گزارشات
ترازنامه ای و سود

امکان تعریف

وزیانی طبق اصول

 4سطحی درختواره

حسابداری

حسابهای شناور
امکان تعریف
تفصیلی های شناور

حسابها

حسابداری انبار
کنترل انبار و موجودی
انبارها بر اساس
فرمولهای محاسباتی
مناسب شرکتهای توزیع
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اپلیکیشن توزیع کنندگان و تحصیلداران
دریافت انالین در تبلت و موبایل

ثبت چکهای مشتریان
موزعین یا تحصیلداران میتوانند چکهای مشتریان را با
سررسید و مبلغ ثبت نمایند و پس از تایید واحد حسابداری
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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

01

03

امکان صدور فاکتور برگشتی توسط موز ع
تایید دو مرحله ای فاکتورهای برگشتی

آنها اطالع دهد
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امکان پیدا کردن لوکیشن مشتریان توسط رانندگان

رانندگان با استفاده از لوکیشن ثبتت شتده مشتتری میتواننتد مستیریابی

بهینه را برای مشتریان انجام دهند امکان استفاده از ابزارهای مطرح ایتن
حوزه همچون  wazeو  googlemapرا دارند
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امکانات مالیاتی
صورتهای مالی و گزارشات TTMS

گزارشات ارزش افزوده

ارایه دفاتر مالیاتی

دریافت خروجی اکسسی  .گزارشات

تنظیمات اختصاصی جهت ارزش

داشتن تمامی گزارشات جهت

فصلی مورد نیاز برای ارایه در سامانه

افزوده خرید و فروش بر اساس

تحریر دفاتر مالیاتی توسط

کاالهای معاف از ارزش افزوده و

حسابداران شرکت

های مورد تایید مالیات

کاالهای اجباری

زرین فعالیت های مالیاتی شما را آسان میکند به
شیوهای که نیازی به قرارداد با حسابرسان مالیاتی
نداشته باشید
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پخش گرم

سازگار با پوزها و پرینترهای سیار

•

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

•

دستگاه پوز بانکی بی نیاز میکند
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نرمافزار حقوق و دستمزد
چاپ فیش حقوقی
استفاده از چندین نمونه فیش
حقوقی استاندارد و سفارشی

خروجی لیست بیمه پرسنل

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

محاسبه فرمول محاسبه اختصاصی

مدیران فرمولهای حقوقی اختصاصی ختود
را جهت محاسبه حقوق تعریف میکنند

امکان تعیین متغییرهای سالیانه حقوق
تعریف و تخصیص متغییرهای حقوقی سالیانه
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گزارشات ماهیانه و سالیانه متغییرهای تجمیعی
ارایه گزارشات تجمیعی پرسنل

انبارداری

انبارداری دقیق مناسب شرکتهای پخش و تولیدی

تعریف متنوع واحد کاال

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

تعریف انبارهای دپو و
انبارکهای ماشین
برای پخش گرم

انبارگردانی

به صورت نامحدود
میتوانید واخدهای
بسته بندی کاال را
تعریف کنید

امکان انبارگردانی
اتوماتیک و صدور
اسناد اصالحی خودکار

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

مدیریت صندوقها و بانکهای شرکت

•

ثبت اسناد دریافتنی
و پرداختنی

04

03

هشدار به موقع به

اخذ و ثبت چک از

مدیریت شرکت برای

طرفهای داخلی و خارجی

تأمین منابع مالی الزم

02

شرکت

01

کنترل حساب
تنخواه گردان و بانکها

ارایه گزارشات الزم جهت مغایرتگیری حسابهای بانکی و صندوق و ابزارهایی جهت اطالع رسانی مالی برای تامین
نقدینگی آینده و کمک در بهبود شرایط آن با توجه به وصول مطالبات قطعی و وعدههای بدهکاران مشتریان
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نرمافزار تولید
01

تعیین فرمتول ستاخت بترای کاالهتای
تولیدی و تامین سفارشات مواد اولیه و
تعیین ستربارهای تولیتد بته صتورت از
پیش تعریف شده

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

بهای تمام شده
کاالهای تولیدی

مختلف تولید و تعیین خروجی دایره
های تولید مجزا
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02

ارایه بهای تمام شده کاال ها ی

03

تولیتتدی در جریتتان ستتاخت و
تاثیر هزینته هتای مستتقیم و
غیر مستقیم جهت محاسبه

پنل پیامک
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

اطالع از آفرهای جدید

اطالع از بدهی مشتریان

جشنواره های فروش

پخش

اعالم اطالعیه ها و اخرین
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اطالع مشتری ار بار ارسالی

اطالع از فاکتورهای
واصله بازاریابان
نمایش جزییات سفارشاتی

اپلیکیشن
مدیر فروش

تاییدی و ردیابی بازاریابان

ردیابی لحظه ای بازاریان
نمایش کلیه نقاط ویزیتی روزانه
توسط بازاریابان و موزعین

داشتن یک اپلیکیشن روی موبایل مدیر فروش نیازی است که
مدیر فروشان را به صورت لحظه ای از وضعیت فروش اگاه میکند
و داشتن مقایسه و بررسی اهداف شرکت و همچنین اندازه گیری
درصد تحقق اهداف فعالیتی روزانه می باشد که با داشتن این
اپلیکیشن برای مدیران فروش میسر است.

رصد اهداف فروش
نمودارهای تحقق اهداف و
جداول رقابتی فروش بازرایبان
روزانه  ،ماهانه و ساالنه
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ایجاد فرم پرسشنامه چند زبانه

طرح سواالت چند گزینه ای ،کوتاه پاسخ  ،کیفی

تحلیل نموداری  ،پاسخهای پرسشنامه

نظرسنجی

نمودارهای کلوچهای  ،جداول اطالعاتی  ،مقایسه

پاسخهای پرسشنامه

انتشار آسان پرسشنامه در فضای آنالین
انتشار در اپلیکیشن و وب سیات و
شبکه های اجتماعی

سازگار با همه پلتفرمهای ویندوز ،موبایل ،تبلت  ،وبسایت
اندروید،ایفون،ویندوز،انواع مرورگرهای
موبایلی و ویندوزی
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آنالین ارزیابی و تحلیل کنید

تراز نامه مالی ارزی

تعیین نرخ روزانه هر ارز

گزارش سود و زیان ناشی از

ثبت ارز های مختلف با نرخ

تسعیر ارزها

چند زبانه

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

حسابداری ارزی
مالی پیشرفته

برابری روزانه

محاسبه قیمت تمام شده ارزی
گردش مالی و صورت حساب

راهکاری تخصصی ارزی بدون محدودیت ارز و کشور

مشتریان ارزی

نرم افزار حسابداری و پخش تخصصی ارزی زرین
برای شرکت های بین المللی و شرکت هایی که
مراودات تجاری با خارج از کشور را دارند مناسب
است.
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هوش تجاری
داشبورد مدیریتی
جامع تر از ابزارهای گزارش ساز،گزارش بگیرید

نکته ی مهم جهت استفاده از این ماژول  ،تحت وب
بودن این ابزار می باشد که به مدیران اجازه دسترسی
آنالین خارج از فضای شرکت را به مدیران میدهد و
مدیران با دسترسی لحظه ای تحلیل کلیه شرایط سازمانی
را بدست می اورند.
• قابلیت انتخاب سال های مالی و شعبه های مختلف سازمانی

• گزارشات  360درجه سود و زیان
• گزارش بر اساس پر سود ترین کاالها،مشتریان،گروه کاالها
Top Ten
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مشاوره رایگان
جهت معرفی بیشتر و ارایه
دمو با ما تماس بگیرید ...
واحد فروش(داخلی )1
info@myzarin.com
www.myzarin.com

021 91009535
021 66172751

021 66172096
021 66172219
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