
  



  

 رزومه شرکت نرم افزاری زرین

 با هدف طراحی و پیاده سازی  1378شرکت مهندسی زرین در سال
پخش با مدیریت عاملی  سیستم های جامع مالی و حسابداری

دکتر زرینه تاسیس گردید .هدف از طراحی سیستم در ابتدا شرکت 
های پخش مواد غذایی خود مجموعه بوده و با توسعه امکانات 
سیستم نرم افزار از قابلیت و کارایی متناسب شرکتهای پخش و 
فروش مویرگی چابک را برخوردار شد . با توسعه ی زیر ساخت نرم 

یستم عامل آندروید نیز زیر سیستم های الزم برای فروش افزار به س
گرم و سرد مبتنی بر تبلت و موبایل را برای شرکت های مویرگی 

 ارائه داد .
 ما مسائل بازار را از پشت سنگر ها درک نموده ایم نه از پشت میز

و دید ما همان دیدگاه شما است ما دوش به دوش شما مدیریت 
 ایم.گرد شما بودهکرده ایم و همکار و شا 

 مهمترین هدف زرین پیمایش و تحلیل کلیه نیازهای پخش
مویرگی هست و مجموعه بصورت تخصصی صنعت پخش را مورد 
هدف قرارداده و امیدواریم با ارائه جدیدترین تکنولوزیهای روز در 

 زمینه پخش تمامی نیازهای این صنعت را پوشش دهد.
 سال در زمینه پخش مویرگی  18اکنون مفتخریم با تجربه بیش از

یکی از بهترین و جامع ترین سیستم ها را برای مشتریان ارائه 
فعالیت های بین المللی و داخلی زرین باعث ارائه تکنولوژی .دهیم

 های جدید پخش و ابزارهای جهانی به شما است.
 ما  شما را به استفاده از جامع ترین راهکار  نرم افزاری شرکت های

 مویرگی دعوت می کنیم.موفق پخش 
 
 

 کلیک فرمایید  ما دربارهلطفا برای مطالعه بیشتر روی 

 واحد فروش 

 اپس،واتملگراشماره ت
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 پخش تخصصی انبارداری .1
 حسابداری پخش .2
 هدف گذاری فروش .3
 جوایز و اشانتیون .4
 حقوق و دستمزد پرسنل .5
 و مسیربندیتور ویزیت  .6
 سیستم پیام کوتاه  .7
 فاکتورهای سفارشی برای هر شرکت .8
 انه داریزخ .9
 مدیریت توزیع روزانه .11
 تخفیفات  متنوع سیاستهای .11
 رویکرد ویژه فرآید مرجوع کاال .12
 بازاریاب، سرپرست فروش، مدیر فروشمحسابه تخصصی پورسانت  .13
 پیگیری مطالبات و وجه مانده های مشتری .14
 گزارشات تحلیلی فروش  .15
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 اپس ،واتملگراشماره ت

 پخش مویرگی زرین پایهامکانات نرم افزار 

 



   

 

صدور فاکتورها و درخواست هاي مشتري به صورت آنالين و  .1
 آفالين

و حسابهاي مربوط به  آگاهي از موجودي ها،کاالهاي جديد .2
 مشتري

 استعالم انالین اعتبار و ریز حسابداری مشتری .3
 نمایش گرافیکی کاتالوگ محصوالت .4
 اخذ امضای دیجیتالی مشتری .5
 نزد مشتریچاپ فاکتور لحظه ای  .6
 فروش بر طبق ویزیت پخش .7
 ارایه صورت حساب به مشتری  .8
 دسترسی به تور ویزیت تعریف شده  .9
 امکان جست و جو مشتری براساس فیلترهای نام ، ادرس ، تلفن  .11

 

مشارکت بازاريابان در راستای کمک به حسابداران در جهت صدور فاکتورها 
آفالين و آگاهي از و در خواست هاي مشتريان به صورت آنالين و 

موجودي ها، کاالها و حسابهاي مربوط به مشتريان، مانده صورتهاي مالي 
از ویژگی های این نرم افزار است؛ سرعت انتقاالت اطالعات  برخی انها

بازاريابان به شرکت و کاهش اشتباهات و از بين بردن فاصله مکاني براي 
برای مشاهده  .استشرکت هاي توزيع برخي از اهداف اين نرم افزار 

 کلیک کنید. نجایااطالعات بیشتر 

 واحد فروش 

 اپس ،واتملگراشماره ت

 سفارش گیری ویزیتورامکانات نرم افزار 
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 ثبت سفارش مشتری به صورت مستقیم .1
 نی توسط خود مشتریآارسال و صدور فاکتور به شرکت بصورت  .2
 پر فروش ترین و جدیدترین محصوالت نمایش  .3
 ارایه کاالهای پیشنهادی ویژه )هات آفر( .4
 گزارش سوابق خرید مشتری .5
 سفارش توسط مشتریامکان ثبت زمان دقیق ارسال  .6
 اخذ امضای دیجیتالی .7
 سفارش  از طریق کاتالوگ و عکس محصوالت .8
 آگاهی مشتری از  اطالعات فنی ، تعداد در بسته ، قیمت هر کاال  .9
 سترسی سریع مشتریان به شرکت د .11
 امکان  ارسال نوتیفیکیشن به موبایل مشتری  .11
 امکان ویرایش سفارش توسط مشتری قبل از راسال نهایی  .12
 ثبت وضعیت تسویه و نحوه ی پرداخت توسط مشتری  .13
 شبیه سازی یک فروشگاه و پخش آنالین برای مشتری .14
 افزودن  توضیحات مشتری  همراه با ارسال آنالین سفارش .15
 ذخیره فاکتور سفارشی در موبایل مشتری   .16

 

 کنید. کیکلاطالعات بیشتر اینجا  مشاهده برای
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 دریافت آنی موزع یا ویزیتور از مشتری  .1

 چاپ صورتحساب توسط پرینترکمری از پشتیبانی  .2

 به اشتراک گذاری عکس صورتحساب از طریق بلوتوث و تلگرام  .3

 لداران یصندوق داری اختصاصی برای توزیع کنندگان و تحص .4

 نمایش حرکت ماشین های توزیع و بازاریابان به صورت انالین .5

 دو مرحله ای دریافتی ها تایید  .6

 صرفه جویی در وقت حسابدار جهت ثبت اسناد دریافتی روزانه .7

 بدار به صورت تجمیعی گزارش روزانه برای موزع و همچنین حسا .8

 کنترل آسان دریافتی های روزانه مشتری  .9

 کاهش اشتباهات موزع و حسابداری .11

 امکان ثبت چک و حواله ، پوز بانکی و تخفیفات  .11

 امکان ثبت و صدور فاکتور برگشتی و ضایعات .12

موزع با ثبت دقیق رخدادهای مالی روزانه پیش مشتری در اين زير سيستم 
داقل میرسد و همچنین با ارایه گزارشات دقیق امکان اشتباهات وی به ح

محاسبه روزانه در تنها چند دقیقه امکان پذیر است و موزعین و رانندگان 
در سریعترین زمان ممکن اطالعات دقیق را به حسابداری ارایه میدهد و 
حسابداری تنها با تایید این اسناد آنها را به اسناد مالی تاثیر گذار روی 

تری تبدیل میکند و حسابداران روی مطالبات مشتری بیشتر حساب مش
 .غیر از ثبت میگردد فعالیت کنترل  وقت میگذارند و زمان آنها صرف

 کنید. کیکلاطالعات بیشتر اینجا  مشاهده برای .

 واحد فروش 

 ملگراشماره ت

 واحد فروش 

 اپس ،واتملگراشماره ت

 اتوماسیون فروش مبتنی بر نقشه امکانات نرم افزار

 
 موزع دریافت و پرداخت–پخش گرم امکانات نرم افزار 
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 اسناد مرتبط در سایر سیستم ها 
امکان مشاهده تراز افتتاحیه  و تراز آزمایشی و تراز اختتامیه به  .17

 صورت مجزا و همزمان
 امکان مشاهده گزارشات سود و زیان در هر لحظه  .18
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 روی نقشه
 

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 

و استراتژيک را طبقه بندي مي کند و در جهت پتانسيل سنجي فروش 
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

 

 کنید. کیکلبرای مشاهده اطالعات بیشتر اینجا  .
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شتریان خود در ایران و خارج از ب شرکت زرین به م شیوه های مختلف  ه 
کشور سرویس می دهد که با توجه به اهمیت پشتیبانی در حوزه ی نرم افزاری توضیحات آن 

 :جهت اطالع مشتریان شرح داده می شود

 استقرار اولیه سیستم
شود که یکی از .1 ستقرار اولیه انجام می شتیبانی در بخش ا شکل پ شن اولین  سان کار ا

متخصص در حوزه پخش و همچنین مسلط به نرم افزار برای استقرار به محل شرکت 
مشتری اعزام میشود و نصب و آموزش سیستم را به افراد ذی صالح مشتری انجام 

 . دهدمی
د شوپس از نصب و آموزش ، فیلم آموزشی جلسه آموزشی که در همان روز ضبط می .2

 .میشودحویل داده ، در پایان جلسه به مشتری ت
شد و  .3 شنده میبا شرکت فرو شناس بر عهده  کلیه هزینه های ایاب و ذهاب بار اول کار

 .برای بار اول هیچ گونه هزینه ای غیر از فاکتور از مشتری اخذ نمیگردد

 مواد آموزشی

شامل  .4 شد ، و کاربران با  helpکلیه فرم های نرم افزار و بخش های آن  شی میبا آموز
ین فایل های آموزشی به بخش های مختلف سیستم بصورت خودآموز استفاده از ا

سیستم پخش ، بصورت الکترونیکی در  می توانند آموزش ببینند . این کتابچه کار با 
 اختیار مشتری است .

ضرورت ا .5 شود تا در حین  شده و آموزش داده می صب  مکانات نرم افزاری تیم ویور ن
در  به سیستم مشتری دسترسی داشته باشندبتوانند کارشناسان پشتیبانی در لحظه 

صووورت برخورد اشووکاالت نرم افزاری مهندسووین پشووتیبانی در لحظه به سوویسووتم 
 مشتریان از طریق اینترنت می توانند متصل شوند.

 ارتباطات پشتیبانی

کانت اسوووکای  و تلگرام شووورکت نیز جهت ارتباطات تلفنی و اینترنتی در اختیار ا  .6
شرایط خاص از این کانال ها نیز جهت کاربران نرم افزاری ق صورت  رار میگیرد که در 
 ارتباط استفاده کنند .

های پشووتیبانی و همچنین موبایل اختصوواصووی پشووتیبانی جهت سوورویس به خط .7
 .مشتریان در اختیار مشتریان قرار میگیرد

پشووتیبانی و ورژن های جدید ) کلیه نرم افزارهای خریداری شووده ( در وب سووایت  .8
اختیار مشووتری قرار میگیرد .با پیوسووتن به نرم افزار زرین سووایت زرین در 

شووما عضوووکانال مشووتریان زرین میگردید و از آخرین اخبار این حوزه و 
 .همچنین امکانات جدید نرم افزاری بهره مند خواهید شد
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 شیوه استقرار و پشتیبانی پس از فروش
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