SOLUTION MOBILE
راهکاری همراه
برای عوامل یک توزیع موثر

Solution Mobile
شرکت های پخش بزرگ برای گسترش سازمانهای خود  ،با توجه به حجم تراکنش های باالی روزانه نیاز به ابزارهای قدرتمند در
اداره ی نیروهای فروش خود دارند .همچنین مدیریت انبارها این روزها با اتکای مستقل به سیستم های مدیریت انباردار میسر
نمیباشد.
شرکت های پخش برای جلو گیری از مشکالتی مانند خطای انسانی در ثبت سفارش مشتریان ،اتالف زمان در انتقال سفارش
مشتریان به سیستم مرکزی ،عدم دسترسی ویزیتور به وضعیت اعتباری مشتریان ،اتالف کاغذ در زمان سفارش گیری و مشکالتی
نظیر آن ،به سیستم های جدید روی آورده و بهترین آنها دستگاه های  PDAبرای پخش می باشد.
در خصوص تکنولوژی  PDAیا دستیارهای جیبی می توانید در بالگ سایت پارس رویال
بیشتر مطالعه فرمایید ،اما این ابزارهای صنعتی با نرم افزارهای یکپارچه با سیستم های
مرکزی میتواند مشکالت زیادی را از روی دوش انبارداران و مدیران فروش و ویزیتورها
بردارد.
شرکت پارس رویال با شناخت بازار پخش و نیازهای آن ،همراه با تیم مجرب خود موفق
به طراحی و تولید نرم افزار

Mobile

 Solutionشده است .این نرم افزار توانسته است

ابزاری تخصصی برای مدیریت انبار و فروش با امکان یکپارچگی با نرم افزار

Solution CS

بشود.
این ب سته ی نرم افزاری شامل مجموعه ای کوچک اما کامل و مناسب برای مامورین
پخش  ،ویزیتور ها و مامورین وصول مطالبات است .راهکار اصلی این نرم افزار رویکرد
نوینی در امر تسهیل و بروز رسانی ارتباط عامالن پخش و فروش به نرم افزارمرکزی در
دفتر اصلی  Back-Officeمی باشد .عطف به مطالب یاد شده وبا توجه به محدودیت های
فراوان سخت افزاری  ،شرکت پارس رویال معماری جدیدی برای این دستگاه ها تعریف
کرده است تا مصرف کنندگان به راحتی و با اطمینان خاطر از این تکنولوژی در تیم
پخش خود استفاده نمایند.

از ویژگیهای این نرم افزار می توان به توانایی های زیر اشاره نمود:










نرم افزار سلوشن موبایل با امکان خوانایی بارکد های محصوالت توسط  Barcode Scannerمی تواند اطالعات بارکد را
تبدیل نموده و قابلیت های پیگیری و تبدیل اطالعات را به آسانی فراهم آورد .همانگونه که میدانید ،بارکد ها نوعی
نمایش تصویری اطالعات برای مجزا نمودن محصوالت هستند که در صورت وجود اسکنر بارکد(ماشین بزخوان
اطالعات) درقطعه ی سخت افزاری ،در بسته ی نرم افزاری قابل یتپیگیری و تبدیل اطالعات محصوالت اسکن شده را
فراهم می آورند.
پشتیبانی کامل از فرآیندهای فروش گرم و آنی ()Cash Van
نمایش لیست مشتریان
امکان ثبت سفارش همراه با امضای مشتری
امکان ثبت تخفیفات و کاالهای مرجوعی
امکان مشاهده عملکرد مشتری
امکان مشاهده اعتبارات مشتری
سیستم مناسب برای نظرسنجی از مشتریان

برای مدیریت انبارها نیز می توان از دستگاه های  PDAاستفاد ه نمود .از کاربردهای این دستگاه ها ،اتوماسیون سیستم بندی
است که می تواند از خطای عوامل انسانی جلوگیری نماید .همچنین برای پیدا کردن ردیف و جای درست کاالها در انبارهای
بزرگ می توان از این دستگاه به عنوان راهنما استفاده نمود.
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مشخصات فنی محصول :


زبان برنامه نویسی :



امکان ایجاد ارتباط بین مراکز مختلف یک سازمان و یا انتقال و یکسان سازی اطالعات
( )Replicationاز شعب به مرکز امکان تبدیل اطالعات از سیستم پیشین به سیستم Solution



قابلیت پردازش اطالعات در حجم بسیار زیاد

VISUAL STUDIO



یک پارچه گی برنامه ها و به اشتراک گذاری داده ها با یکدیگر



استفاده کاربری ساده :انجام کلیه امور با استفاده از صفحه کلید ،امکان تعریف میزکار،کلید میانبر و غیره



امکان تهیه نسخه پشتیبان اتوماتیک و یا دستی



امکان مشاهده ورود و خروج کاربران در سیستم



امکان مشاهده تمامی عملیات انجام شده توسط کاربران




امکان ذخیره سازی گزارشات درقالب  Excel،XML ،Textو ...
امکان تعریف متناسب و متفاوت سطوح دسترسی برای کاربران مختلف




امکان تنظیم سازی فرم ها به دلخواه کاربر
امکان گزارش گیری دلخواه در هر یک از برنامه ها ()Report Generator



راهنمای  Onlineکاربران در سیستم

شرکت پارس رویال هم اکنون با توجه به رشد تکنولوژی در دنیا و معرفی دستگاه های هوشمندی مانند  Tabletها  ،تیم تولید
خود را به گسترش امکانات نرم افزار بر روی سیستم عامل اندروید گماشته است.
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