
    

 ١  www.behpishro.com

  

 23ند/ی - سامان ()'رو رایا 
  ;:ش 7و45ی

      

  

www.behpishro.com 

 

23ند/ی - سامان ()'رو رایا  <ر=>

;:ش 7و45یBم ا@?ار 

 ٣١٠١٥٩: F <GHماره

  

 

 

http://www.behpishro.com
http://www.behpishro.com


    

 ٢  www.behpishro.com

  

توافقات الزم را با خریدار انجام داده و  پیش از ارسال کاال

پخش لوازم آرایشی و هاي  توان شرکت عنوان نمونه می

وزیع، در نهایت با تسویه و پس از ت گردد می

، مقدار قطعی فروش را مشخص در زمان تحویل کاال

به هر یک از عوامل ر این سیستم د .بردرا نام 

شود، سپس مسیر پخش و  پخش در هر مسیر، مقداري از کاال که به صورت تقریبی برآورد شده است داده می

توزیع هریک از عوامل مشخص شده و عامل فروش،  در همان محل فروش توافق الزم را صورت داده و کاالي 

هاي گوناگونی وجود دارد که برنامه  ت  تحویل کاال و ارایه فاکتور روش

توان تلفیقی از این دو روش را در برنامه پیشرو پیاده 

  Hot Saleبرگرداندن کاالها از روش گیرد ولی توزیع و

صورت پذیرد، همچنین نرم افزار  پیشرو به شکلی طراحی شده است که مشتریانی که داراي مرکز پخش و 

خواهند هنگامی که کاالیی به نقطه سفارش رسید به صورت اتوماتیک ثبت سفارش 

ور کلی بین شعب و مراکز پخش ارتباط برقرار باشد، بتوانند از این نرم افزار به 

  :توان به موارد زیر اشاره نمود

      

  

www.behpishro.com 

  :زیر صورت می گیردروش پخش مویرگی در سیستم پیشرو به دو صورت 

  )فروش سرد(روش ثبت سفارش 

پیش از ارسال کاالاست که ی یها شرکت از پخش مویرگی مناسباین روش 

عنوان نمونه می به . نمایند مقدار کاالي فروخته شده و رقم آن را مشخص می

می آغازاز ثبت سفارش مشتري در سیستم  این روش .را نام بردبهداشتی 

  .فاکتور مشتري و گزارشات مربوط به این روش به پایان میرسد

Hot sale  )فروش گرم (  

در زمان تحویل کاالاست که  ییها شرکتاز پخش مویرگی مناسب این روش 

را نام  پخش لبنیات هاي شرکت توان به عنوان نمونه می. نمایند

پخش در هر مسیر، مقداري از کاال که به صورت تقریبی برآورد شده است داده می

توزیع هریک از عوامل مشخص شده و عامل فروش،  در همان محل فروش توافق الزم را صورت داده و کاالي 

ت  تحویل کاال و ارایه فاکتور روشجه. دهد مورد نیاز خریدار را تحویل می

  .باشد ها می پیشرو قادر به انجام همه این روش

توان تلفیقی از این دو روش را در برنامه پیشرو پیاده  آنچه که در برنامه پیشرو اهمیت دارد این است که می

گیرد ولی توزیع ونمود به این معنی که در ابتدا ثبت سفارش صورت 

صورت پذیرد، همچنین نرم افزار  پیشرو به شکلی طراحی شده است که مشتریانی که داراي مرکز پخش و 

خواهند هنگامی که کاالیی به نقطه سفارش رسید به صورت اتوماتیک ثبت سفارش  چندین شعبه هستند و می

ور کلی بین شعب و مراکز پخش ارتباط برقرار باشد، بتوانند از این نرم افزار به در مرکز پخش ثبت شود و بط

  .صورت کامل استفاده نمایند

توان به موارد زیر اشاره نمود پخش مویرگی پیشرو می نرم افزار از مزایاي عمده 

 کاهش خطاي انسانی در انجام محاسبات و تحویل کاالها

 محاسبات فروشتسریع فرآیند صدور فاکتور و 

  

روش پخش مویرگی در سیستم پیشرو به دو صورت 

روش ثبت سفارش 

این روش 

مقدار کاالي فروخته شده و رقم آن را مشخص می

بهداشتی 

فاکتور مشتري و گزارشات مربوط به این روش به پایان میرسد

روش

این روش 

نمایند می

پخش در هر مسیر، مقداري از کاال که به صورت تقریبی برآورد شده است داده می

توزیع هریک از عوامل مشخص شده و عامل فروش،  در همان محل فروش توافق الزم را صورت داده و کاالي 

مورد نیاز خریدار را تحویل می

پیشرو قادر به انجام همه این روش

آنچه که در برنامه پیشرو اهمیت دارد این است که می

نمود به این معنی که در ابتدا ثبت سفارش صورت 

صورت پذیرد، همچنین نرم افزار  پیشرو به شکلی طراحی شده است که مشتریانی که داراي مرکز پخش و 

چندین شعبه هستند و می

در مرکز پخش ثبت شود و بط

صورت کامل استفاده نمایند

از مزایاي عمده 

کاهش خطاي انسانی در انجام محاسبات و تحویل کاالها •

تسریع فرآیند صدور فاکتور و  •

http://www.behpishro.com
http://www.behpishro.com


    

 ٣  www.behpishro.com

با توجه به اطالعات گذشته مشتري و قوانین اعمالی از 

  …)مانده حساب و

پایان توزیع و ور تسویه حساب عاملین فروش پس از 

زمانی و گزارشات ترکیبی عملکرد مربوط به 

 اي و گزارشات متنوع نموداري از عملکرد فروش

  برنامه

 توزیع کاالنواحی و تخصیص آن به طرف حساب جهت 

  اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طرف حساب

هاي غیر شخصی و مبلغ هر فقره چک براي طرف 

  ف حسابامکان اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طر
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 هاي فروش توانایی اعمال سقف مبلغ براي فاکتور

با توجه به اطالعات گذشته مشتري و قوانین اعمالی از (اعمال قوانین براي نحوه تسویه حساب با مشتري 

مانده حساب و ،تاریخ چک ،مبلغ چک ،سوي شرکت براي میزان نقد

ور تسویه حساب عاملین فروش پس از صدور انواع گزارشات از سیستم مرکزي جهت انجام ام

  روز کاري

زمانی و گزارشات ترکیبی عملکرد مربوط به ، ریالی -تعدادي(گرفتن گزارشات عملکرد ویزیتور  توانایی

 )ویزیتور

اي و گزارشات متنوع نموداري از عملکرد فروش امکان گرفتن گزارشات مقایسه

برنامهههاي مختلف توسط خود قابلیت دسته بندي مشتریان به گرو

  :باشد مشخصات تکمیلی سیستم پخش پیشرو به شرح ذیل می

  امکان تعیین نقطه سفارش درسطح کاال

  تعیین چهار قیمت فروش و دو قیمت خرید براي هر کاال

  هاي تجاري بندي طرف حساب تعریف و دسته

نواحی و تخصیص آن به طرف حساب جهت کدینگ تعریف شهر، منطقه و 

  امکان تعیین فرمول قیمت فروش کاال براي طرف حساب 

اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طرف حساب

هاي غیر شخصی و مبلغ هر فقره چک براي طرف  هاي شخصی و چک تعیین سقف جهت اعتبار نسیه، چک

 حساب 

امکان اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طر

  تعیین درصد پورسانت عاملین فروش

 ثبت سفارش 

  امکان تبدیل اتوماتیک سفارش به حواله

  انتقال انبار به انبار کاال

  

توانایی اعمال سقف مبلغ براي فاکتور •

اعمال قوانین براي نحوه تسویه حساب با مشتري  •

سوي شرکت براي میزان نقد

صدور انواع گزارشات از سیستم مرکزي جهت انجام ام •

روز کاري

توانایی •

ویزیتور

امکان گرفتن گزارشات مقایسه •

قابلیت دسته بندي مشتریان به گرو •

مشخصات تکمیلی سیستم پخش پیشرو به شرح ذیل می

امکان تعیین نقطه سفارش درسطح کاال •

تعیین چهار قیمت فروش و دو قیمت خرید براي هر کاال •

تعریف و دسته •

تعریف شهر، منطقه و  •

امکان تعیین فرمول قیمت فروش کاال براي طرف حساب  •

اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طرف حساب •

تعیین سقف جهت اعتبار نسیه، چک •

حساب 

امکان اختصاص درصد تخفیف ثابت در فاکتور فروش جهت هر طر •

تعیین درصد پورسانت عاملین فروش •

ثبت سفارش  •

امکان تبدیل اتوماتیک سفارش به حواله •

انتقال انبار به انبار کاال •
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امکان تعیین نحوه بارگیري کاالها براساس ناحیه طرف حساب و ظرفیت حمل خودرو وتوزیع کاالها در 

  جهت کنترل نحوه بارگیري و پخش کاال

  امکان تعیین تخفیف به صورت نقدي یا درصدي در سطح اقالم فاکتور فروش

  ثبت فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خرید و فاکتور برگشت از فروش

  سازي گردش کار مورد نظر شما در سیستم

  ارتباط کامل با سیستم چک و بانک و امکان ثبت چک درزمان صدور فاکتورها

  ها با امکان استفاده از فیلترهاي مختلف

  ...تاریخ، کاال، خریدار و 

  ...هاي مختلف خرید و برگشت از خرید به تفکیک تاریخ، کاال، فروشنده و 
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امکان تعیین نحوه بارگیري کاالها براساس ناحیه طرف حساب و ظرفیت حمل خودرو وتوزیع کاالها در 

  نواحی مشخص شده

جهت کنترل نحوه بارگیري و پخش کاال ،)توزیع(امکان تعیین خالصه مسیر خروج کاال

امکان تعیین تخفیف به صورت نقدي یا درصدي در سطح اقالم فاکتور فروش

ثبت فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خرید و فاکتور برگشت از فروش

سازي گردش کار مورد نظر شما در سیستم پذیري باال جهت پیاده انعطاف

  ص جوایز فروش براي مشتریانامکان تعیین و تخصی

ارتباط کامل با سیستم چک و بانک و امکان ثبت چک درزمان صدور فاکتورها

ها با امکان استفاده از فیلترهاي مختلف هاي متنوع از خرید و فروش و برگشتی گزارش

  صورت نموداريهاي خرید و فروش بهگزارش

تاریخ، کاال، خریدار و هاي مختلف فروش و برگشت از فروش به تفکیک گزارش

هاي مختلف خرید و برگشت از خرید به تفکیک تاریخ، کاال، فروشنده و گزارش

  هاي فصلی خرید و فروش داراییامکان تهیه گزارش

 گزارش پورسانت عوامل فروش و مقایسه هاي مختلف

  

امکان تعیین نحوه بارگیري کاالها براساس ناحیه طرف حساب و ظرفیت حمل خودرو وتوزیع کاالها در  •

نواحی مشخص شده

امکان تعیین خالصه مسیر خروج کاال •

امکان تعیین تخفیف به صورت نقدي یا درصدي در سطح اقالم فاکتور فروش •

ثبت فاکتور خرید، فاکتور فروش، فاکتور برگشت از خرید و فاکتور برگشت از فروش •

انعطاف •

امکان تعیین و تخصی •

ارتباط کامل با سیستم چک و بانک و امکان ثبت چک درزمان صدور فاکتورها •

گزارش •

گزارش •

گزارش •

گزارش •

امکان تهیه گزارش •

گزارش پورسانت عوامل فروش و مقایسه هاي مختلف •
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