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زيرين للبرمجيات المتكاملة
نظام التوزيع عبر اإلنترنت األكثر شموال

رسالتنا

رؤيتنا

شركة زيرين يجب ان تتركز على خدمة العمالء دائما و النجاح

منننلالمتوقننعلانلم هننوملالتسننويقلو

في المستقبل يعتمد على توفير احتياجات العمالء بشكل

امكانيةلانتاجلالبرمجياتللتقوملبتحديدل

افضل قياسا مع المنافسين.

االتجاهننننننناتلالمت ينننننننرةلو االسنننننننوا ل

نحن نحاول ان نعرض منتجاتنا بافضل جودة و بسعر

الناشنننننتةلولتنننننرويجلمنتجاتننننننالبشنننننكلل

تنافسي تاكيدا على القيم وخدمة العمالء.

مباشر.

● مهمة الشرکة هي مساعدتكم و تعامل معكم حتي تجعل امكانياتكم في التجارة معروفة.

يعكس جميع انشطتنا مهمة الشركة و اهدافها و يجعل قيمنا ممكنة.
● اولویتنا هي الجودة و نعتبر الجودة جزءاً ال يتجزأ من منتجاتنا .تستقبل شركة زيرين بمرونة
كاملة كافة ردود االفعال من الزبائن و ايضا اي فكرة بناء .زبائننا هم المساهمون الرئيسيون في
أعمالنا و والئهم الينا يجعلنا فخورين.
● يتم إجراء اختبارات برامج نظام التوزيع الخاصة بنا و إنها األساس الحقيقي للتحكم النهائي في
المنتج و هذا أحد أسباب نجاحنا في جذب العمالء.
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نحن نعتقد أننا يمكن أن نكون أحد افضل الشرکات في الشرق األوسط.

برنامج التصنيع

للمصنعات الكبيرة
تحديددددد

دددديية التصددددنيع لل ددددلع

المصددنعة وتوريددد البيددات المددوا

الخددددام وتحديددددد الناقددددات العامددددة
لإلنتاج بطريقة محد ة م بقا

ال عر النهائي

تحديد مراكز اإلنتاج المختلاة ونقل
كل منتج إلى وائر إنتاج مختلاة
وتحديد مخرجات وائر اإلنتاج المناصلة
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ال لع المصنعة

تددوفير تكلاددة ال ددلع المنتجددة أ ندداء

البناء وتأ ير التكاليف المباشرة وغيدر
المباشرة لح ابها

برمجيةلمحاسبةلمالية
التقارير
المالية

مراكز التكلاة

إمكانية تحديد
التاا يل
العائمة
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میزانیه

اهتالکات
اند ار
األ ول و
الممتلكات

شجرة
الح ابات

النقدية والبنوك
إ ارة الح ابات النقدية والمصرفية للشركة

ت جيل الم تندات

عد الت عير
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الربح والخ ارة

الم تحقة القبض
استبدال العمالت المختلاة
االستالم والدفع بعمالت مختلاة

تقريرالدفعلولاإلستالملولمصاريفل
تقريرلتسعيرلالعمالت المختل ةل
تقريرلرصيدلالصندو لبشكللالمن صلل
عرضلجميعلمستحقاتلالموردينلولالعمالء

والم تندات المدفوعة
التحكم في الح اب سلاة وبنوك

برنامج شؤون الموظاين
للرواتب

اباعة قائمة الرواتب
استخدام العديد من فیش

تقويم العمل (حضور الموظاين)
إمكانية الت جيل من التواجد

وجهاز أياب عبر اإلنترنت وافالین

الدفع القياسي و المخصص

تحديد ح اب األجور والرواتب الخا ة
يحددد المددديرون الصددين القانونيددة
الخا ة بهم لح اب الرواتب

إمكانية تحديد متييرات الراتب ال نوي
تحديد وتخصيص المتييرات القانونية ال نوية
والشهرية واألسبوعية واليومية
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تحديد التحوالت المختلاة

التقارير الشهرية وال نوية للمتييرات المجموعة
تقديم تقارير الموظاين اإلجمالية  ،واإلبالغ عن
المكافآت  ،واإلبالغ عن اليرامات  ،والميا رة

نظام المشتريات
تحليل بضائع الم تو عات
مراقبة المخزون

إمكانية أرشيو جميع معلومات الشراء

أمر شراء باربعة لغتين

تسجيل حساب جميع المشتریات

تحديد الحدود الجمركية

تسجيل وحساب صكوك الدفع

تحديد تكلفة السعر
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ت جيل وتقديم الطلبات

تقارير الذكية للمشتریات
تقرير حجم الخصومات والشراء النقدي
تقارير ذكية عن تكلفة سعر الشراء

عرض الشراء التلقائي

التخزین
تخزین قیق و مناسب لشرکات التصنیع و الناط

تحديد شتي وحدة البضائع
تخزين وفي فئات
خاصة مع وحدات
خاصة للبيع و التخزين

تحديد تخزين و
مستودعات و تخزين
السيارات للتوزيع

تحديد بضائع

بامكانك أن تحدد وحدات
تحديد المنتجات بشكل غير
محدد

سیطرة سریعة علی التخزین من جانب الم تو ع و وجو مراقبة القیمة و عد المخزون
إستخدام أنواع محاسبات ائمية في النظام زيرین
هذا التطبیق به إمکانیة التخزین و إ ارة المخزون باألربعة الليات من إي مکان في العالم
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إ ارة المخزون
إمكانية تخزين تلقائي
إصالحية تلقائية
و إصدار مستمسكات

تطبيق

معلومات عن الاواتیرالم وقین
معاینة تاا یل الطلبات
المؤیدة و إقتااء أ ر الم وقین

مخططلتحقيقلاألهدافلولالطاوالت

مدیر المبیعات

المبيعاتلالتنافسيةلللمسوقينليوميالو
شهريالولسنويا

إقتااء أ ر مدیرین علی الاور

مع تثبیت التطبیق علی الهاتف یجعل
بامکان کل مدیرین المبیعات یعلم
حالة
المبیعات في أي وقت ممکن و أیضا
بإمکانهم بحث أهداف الشرکة و
قیاس تحقق األهداف الیومیة و هذا
یمکن بتثبیت هذا التطبیق
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مراقبة أهداف المبيعات

مشاهدة جمیع األماکن یومیا یزوره

الم وقین و الموزعین

تقييم فريق المبيعات في البیانات الرسومیة

توفيرلمؤشراتلقياسيةلاعتمادالعلي
 KPIالتنظيمي

مشهدلبزاويةل 360درجة
تحليللسريعلعمليةلالنظامل
(مشهدلمن األعلي)
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لوحة المعلومات للمدير رئي ي
األ ارة و أخذ القرار الصحيح بناء علي البيانات الرسومية

يكون تحليل سريع واحد من المعلمات األساسي لألدارة الشركة بشكل ناجح.
تكشف هذه الوحدة اإلختصاصية مع مشهد
مناسب عن فجوة التنظيمية في الوقت المطلوب و فسوف يستطيعون المديرون
األعلي بأخذ القرار بناء على هذه
البيانات الرسومية أن يجعلون شركتهم و تنظيمهم تتقدم.
مالحظة هامة في استخدام هذه الوحدة هي أمكانية استخدامها في المواقع
اإلنترنت التي تعطي السماح للمديرين
بوصولهم إليها خارج من الشركة و بتحليل جميع ظروف التنظيمية بشكل سريع

ذكاء األعمال
مهام أدارة
حصللعلي التقاريرلأكثرلشموال
إرسال التقاریر بشکل تلقائي الی المدیرین بدون حاجة الی شخص یدیر
موقعک علی التليرام و مواقع إلکتروني أخری و أعطاء الار ة
للمدیرین الحصول علی اإلنترنت خارج من الشرکة و بامکانهم مراقبة
جمیع الظروف التنظيمية.
تقاریر أعتما ا علی البضائع و الزبائن و المنتجات  top tenأکثر ربیحة
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تطبیق الت ویق(فروش سر )
ا ارة الطلبات عبر اإلنترنت
تحصيللالمعلوماتلعلي آخرلدينلللزبائن

معلوماتلعنلاألسعارلولجردلالمخزون

المسو يرسللتقاريرلحوللدينل
الزبائنلعبر اإلنترنت

المسو يعلملاألسعار ولجردالمخزونلعبر
اإلنترنت

تسجيللالطلباتلعبرلاإلنترنتلو غيرلمتصل
يتسقلمعلالهواتفلولحواسيبلاللوحية
بإمكانكلتثبيت تطبيقلالمسو لعليلالهواتف
ولحواسيبلاللوحيةلولهولمتوافقلمعلالهواتف
الحديثةلذيلأنظمةلأندرويد
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معلوماتلعنلمواقعلالزبائنلعلي الخريطة

جولةلولزيارةلحسبلالجدوللالزمني
حسبلالجدوللالزمني يحددلالمسو لجولة
مديريلالمبيعاتلفي النظاملوليقوملبالبيعلوالزيارة.

كتالوج الرقمية
تعريف و عرض المنتجات من جانب المسوق بشكل أفضل

فئات المنتجات في السلة

بشكل المطلوب

مسح باركود المنتجات
بالهاتف و الحاسوب اللوحي
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عرض العالمات التجارية المنتجات
و المنتجات ذي عينة المنتج

عرض المنتجات مع جائزه و المنتجات
الخاصة مع سعر خاص

برمجية أتمتة الت ويق
ال یطرة الکاملة علی اسواق الهدف

تقسيملالمناطقلللمسوقينلعليلالخريطة
عرض مواقع م وقة و غير الم وقة و مواقع مزورة و غير مزورة علي الخريطة

تحديدلالموقعلالزبائنل
عرض ت ويقات الموفقة علي الخريطة يوميا

تحليللنمولالعالمةلالتجارية ولبيع المنتجات
عرض نقل الشاحنات التوزيع و الم وقين عبر النترنت

عرض العمالءلالحاليين ولالعمالءلالمحتملين
إختصاص موقع و أيقونات بصرية للزبائن علي الخريطة و تحليل ن بة اختراق ال وق
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إقتفاء أثر الم وقين
معلومات عن مواقع فئة التسويق و التوزيع

ما هو موقع الم وق؟
عرضلتقاريرلفيلالوقت
ولتوقيتلالمسو ل
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ما هو موقع العميل؟
أخننذلمعلومنناتلعنننلموقننعل
العمننننالءلبشننننكللشننننبكي
عليلالخريطةل

ما هو موقع سيارات النقل
للت ويق و التوزيع؟
عننننننننرضلمواقننننننننعلحركنننننننناتل
سياراتلالنقللبشكلليومي

هل الم وق عند العميل؟
تسجيللموقعلالزبائنلولتنسيقل
مواقعلالمسوقين

التوزيع األمثل

السيطرة علي التوزيع
إقتفاء أثر فئة المسوقين في الوقت
المسو عبر هذا النظام يرسل جميع مواقع التسويق
المهمة بشكل دقيق الي الشركة وهي الشركة تقوم
بتصنيف جميع مواقع التسويق و بإمكانها أخذ القرار
بالنسبة المواقع التي حصلت علي ت طيتها لتحليل
إمكانية التسويق بها و متابعة مسار المسوقين
وسياراتها خالل التوزيع

تسجيل وقت توصيل الفواتير
الموزعليعلنلعنلالوقتلوموقعل
توزيعلال واتير على الخريطة

معلومات عن ديون الزبائن األخيرة
يمكنلللموزعلأنليعلملوليرسللديون
الزبائنلاألخيرةل
طباعة فواتير الحساب العمالء خالل التوزيع
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أمكانيةلالطباعةلولاستالملإيصاللالشراءلخاللل
توصيللالبضائعلأولتسجيللأستالملالنقودل

معلومات عن أحدث األسعار
إرساللأحدثلاألسعار اليلالزبائنلعبرل
اإلنترنتلعليلال ورل

مظهر جانبي للزبائن علي اإلنترنت
تطبيق خاص للزبائن

و من الضروري ان يحدد تطبيق أجرائي للزبائن للحصول
علي مزايا تنافسية في التجارة الحديثة و ألمكان الحصول
علي المنتجات و الخدمات أثنا  ۲۴ساعة.
الزبائن مع استخدام تطبيق التسويق بإمكانهم إرسال
طلباتهم مباشرة و دون اي واسطة في أسرع وقت.

تلقي المعلومات والصور عن المنتجات
العميننننننلليشنننننناهدلمعلومنننننناتلولصننننننور
المنتجاتلقبللتسجيللطلبهل

كشف حساب الزبائن بيد أنفسهم
العميل يقوم بتسجيل طلبه بيد أن سه
ويقوم ال تة التوزيع بتوزيع فواتيره اليومية
و هو يشاهد ميزان حساباته علي ال ور
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Online

التسويق عبر اإلنترنت
موقع مبيعات متكامل

استالملالكتالوجل
ولالصورللشركةلزرين

تقوم بالتجارة عبر االنترنت

اتصال الموقع بجرد المخزون
إمكانيةلوضعلالوثيقةلعلىلالموقع

أحد مؤشرات التوزيع الرائدة في هذا العقد هو إيجاد
موقع لتقديم سيرة الذاتية لشركتك وإيضا إتصال
مباشر بزبائنك عبر اإلنترنت .و من الواضح إيجاد الموقع

متصل برمجية التوزيع و المحاسبة

يساعد تحديث

إمكانية تخصيص الموقع

شركتك و إمكانية للزبائن الوصول إليها عبر اإلنترنت و

إمكانيةلوضعلالوثيقةلعلىلالموقع

يتم رؤيتها في جو تنافسي في هذا العصر علي محركات

البحث و تطوير المبيعات عبر اإلنترنت و هذا جميعا من
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ميزات هذا النظام ال رعي..

تطبيق الموزعين و جامع اإليرادات
إستالم على الهواتف و الحواسيب اللوحية عبر اإلنترنت

ت جیل شيكات الزبائن
إمکانیة التج ل شیکات الزبائن مع فترة االستحقاق و ال عر من
جانب الموزعین أو جامع اإلیرا ات و هذا یتم بعد تأکیدات من جانب
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وحدة المحاسبة وضعت في النظام و ح اب الزبائن

و ول اباعة فورية و إستالم فاتورة للزبائن
و ول اباعة فورية و إستالم فاتورة للزبائن
ر يد ح ابهم

إمکانیة إ دار الااتورة المرتجعة من جانب الموزع
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03

04

تأکید الاواتیر المرتجعة في مرحلتین

امکانیة کشف موقع الزبائن من جانب ال ائقین
ال ائقون ی دتطیعون یجددون موقدع العمدالء مدع أسدتخدام الموقدع
المثبت عبر المواقع او التطبیقات  wazeو .google map
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التوزيع (الساخن))
متوافق مع أجهزة نقطة البيع المتجولة

•

تکون برمجیة زرین متوافقة مع نظامات
متعد ة المهام التي تينیک عن الحاجة إلى
أن يكون لديك حاسوب اللوحي أو الهاتف
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استشارة مجانية
للمزید من المعلومات و التعارف
علینا اتصلوا بنا...
وحدة المبيعات (ا)+964
info@zeringroup.com

www.ar.zeringroup.com

0770 0027 164
0770 0027 192
0750 030 1196
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