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چه وجود نرم افزاري جهت تعیین اینکه  شرکتهایی که براي خرید کاالهایشان نیاز به چند تامین کننده دارند

با توجه به این موضوع شرکت به .تامین کننده اي خریداري نمایند بسیار ضروري به نظر میرسد

  .تامین کنندگان نموده است که در زیر قابلیت هاي آن مشخص شده است

 

 کاالي مورد نیازانتخاب لیست تامین کنندگان در هنگام ثبت مجوز خرید با توجه به 

   .تبدیل مجوز خرید به یک یا چند فاکتور خرید برحسب تعداد تامین کنندگان
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شرکتهایی که براي خرید کاالهایشان نیاز به چند تامین کننده دارند

تامین کننده اي خریداري نمایند بسیار ضروري به نظر میرسدکاالیی را از چه 

تامین کنندگان نموده است که در زیر قابلیت هاي آن مشخص شده استسامان پیشرو اقدام به تهیه نرم افزار 

 .حساب ان تعریف تامین کنندگان در سطح نوع طرفامک

 .ه بندي در سطح تامین کنندگانامکان تعیین پارامترهاي دست

 .امکان تعیین پارامترهاي رتبه بندي در سطح کاال

 امتیاز دهی به پارامترهاي تامین کنندگان

 امتیاز دهی به پارامترهاي مربوط به کاالها

 .تعیین کاالهاي مربوط به هر تامین کننده

انتخاب لیست تامین کنندگان در هنگام ثبت مجوز خرید با توجه به 

تبدیل مجوز خرید به یک یا چند فاکتور خرید برحسب تعداد تامین کنندگان

       

  

شرکتهایی که براي خرید کاالهایشان نیاز به چند تامین کننده دارنددر 

کاالیی را از چه 

سامان پیشرو اقدام به تهیه نرم افزار 

 

امک •

امکان تعیین پارامترهاي دست •

امکان تعیین پارامترهاي رتبه بندي در سطح کاال •

امتیاز دهی به پارامترهاي تامین کنندگان •

امتیاز دهی به پارامترهاي مربوط به کاالها •

تعیین کاالهاي مربوط به هر تامین کننده •

انتخاب لیست تامین کنندگان در هنگام ثبت مجوز خرید با توجه به  •

تبدیل مجوز خرید به یک یا چند فاکتور خرید برحسب تعداد تامین کنندگان •
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