پارس رویال

معرفی شرکت و محصوالت
این مستند در خصوص معرفی شرکت و محصوالت شرکت پارس رویال تهیه گردیده است .بدیهی است که آشنایی کامل با این
مجموعه از طریق جلسات دیداری و برگزاری جلسات نمایش (دمو) امکان پذیر است

تاریخچه
تاسیس شرکت پارس رویال از سال  ۱۳۷۳پایه ریزی گردید  ،این شرکت به همت مدیریت عامل آن آقای دکتر پیروز سلطانی
و به کمک تعدادی از بزرگان صنعت پخش و متخصصین امور مالی و حسابداری  ،با هدف تزریق تکنولوژی به شرکت هایی که
به صورت تخصصی فروش و توزیع کاال را در الیه های مختلف (فروشگاه های مستقل ،فروشگاه های زنجیره ای ،شرکت های
توزیع و شرکت های بازرگانی) ایران به ثبت رسید .امروز ،پارس رویال یکی از شرکتهای نرم افزاری فعال و پویای بخش خصوصی
کشور است؛ پارس رویال با بهره گیری از افراد زبده و متخصصین کشور بعنوان سرمایه انسانی در مجموعه های تولید نرم افزار،
مالی ،فرآیند سازی ،منابع انسانی ،آموزش ،استقرار ،پشتیبانی و گسترش تجارت با تجربه ارائه خدمت به شرکتهای مختلف و
متعدد به مدد تجربه چندین ساله خود در صنعت نرم افزار ایران چشم به افق های بلند پیش رو دوخته است.
امروز شرکت پارس رویال مفتخر است که بعنوان پیشگام ارائه خدمات نرم افزارهای یکپارچه ابری ( )duolcو همچنین محصوالت
گوناگون پاسخگوی نیاز آینده تجارت ،تولید ،صنعت و پخش باشد .تجربه پارس رویال در ارائه راهکارهای جامع مالی ،فروش،
تولید و بهای تمام شده ،سیستم های اطالعات مدیریت ،فن آوری تولید نرم افزارهای صنعتی و شخصی و نرم افزارهای مربوط
به هوش تجاری نظیر داشبوردهای مدیریتی واز همه مهمتر اجرای پروژه های اختصاصی هوش تجاری مسیر پیش رو را برای
این شرکت هموار نموده است.

فهرست محصوالت پارس رویال
محصوالت شرکت پارس رویال بر اساس سایز سازمان های مشتریان و نیز حوزه های عملیاتی متغیر است .بر اساس سایز مشتری
محصوالت زیر قابل ارایه است :


سلوشن  : SLویژه ی سازمان های کوچک



سلوشن  : CSویژه ی سازمان های متوسط



سلوشن  : Jویژه ی سازمان های بزرگ

سازمان های کوچک سازمان هایی هستند که مانند یک فروشگاه ،تعداد کاربر کم و عملیات ساده و محدودی دارد .برای این
سازمان ها سادگی نرم افزار و نداشتن کنترل های دست و پاگیر از اولویت برخوردار است .در این نوع سازمان ها  2الی  ۳کاربر
سازمان های متوسط سازمان هایی هستند که تعداد  ۱0تا  50کاربر دارند و در یک تا  2مکان فیزیکی مستقر هستند .این
سازمان ها فعالیت های گوناگون توسط افراد مختلف انجام میشود .این افراد در کنار هم به اداره ی سازمان می پردازند و این
امکان را دارند که از نزدیک و با گفتگو موضوعات فرایندی را جلو ببرند .در این حوزه سیستم نرم افزاری تابع تصمیمات اشخاص
خواهد بود.
سازمان های بزرگ دارای پراکندگی جغرافیایی هستند .مانند یک شرکت بزرگ توزیع در شهرهای مختلف و یا فروشگاه های
متعدد یک فروشگاه زنجیره ای.

بر اساس فعالیت های مشتری بخش ها و یا ماجول های زیر قابل استفاده توسط سازمان های یاد شده است :
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زیرسیستم اتوماسیون اداری
زیر سیستم عمومی
زیر سیستم خرید
زیر سیستم انبار
زیر سیستم خزانه داری
زیرسیستم فروش و حسابداری فروش
زیر سیستم پخش و توزیع
زیر سیستم منابع انسانی
زیر سیستم برنامه ریزی تولید
زیر سیستم حسابداری و دفتر داری
زیر سیستم اموال
زیر سیستم پیامک رسان
زیر سیستم نقشه
زیر سیستم فروشگاه
زیر سیستم عملیات آنالین
زیر سیستم هوش تجاری

 )۱زیر سیستم اتوماسیون اداری :
اتوماسیون اداری زیر ساختی است که بر مبنای آن سازمان می توان کلیه ی فرایند های اجرایی را دنبال کند .امکانات این
ماجول عبارت است از :


داشبوردهای مدیریتی



ثبت و ضبط نامه های داخلی ،دریافت و ارسال نامه و درخواست



ثبت دستورهای اجرای کار و مدیریت وپیگیری آنها



ثبت کارها و نظارت بر اجرای آنها



دریافت گزارشات ساخت کاربر



تقویم و سررسید کاربر

 )2زیر سیستم عمومی
در زیر سیستم عمومی کلیه ی اطالعات الزم و مشترک در سرتاسر زیر سیستم ها تعریف می شوند .ای اطالعات شامل موارد زیر می
شوند :


کاربران (تعریف حوزهای کاری و دسترسی ها ،این نرم افزار محدودیتی از نظر تعداد کاربر ندارد)



ارزها (چند ارزی بودن سیستم از ویژگی های برجسته ی نرم افزار سلوشن است)



تقویم های کاری



شرکت ها (در این نرم افرار می توان چندین شرکت را همزمان مدیریت کرد)



زبان ها و دیکشنری ها (نرم افزار سلوشن قابلیت اجرای چند زبانه را داراست)



سرویس ها و کاالها



کنترل وقایع (بررسی تمام عملیات انجام شده توسط کاربران در سیستم  ،حال و گذشته)



انتقال و انتشار اطالعات و نیز پشتیبان گیری های الزم

 )3زیر سیستم خرید
زیر سیستم خرید نرم افزار سلوشن زیرسیستمی بسیار قدرتمند برای مدیریت فرایند های تدارک و تامین کاال به صورت داخلی و یا
خارجی است .به گونه ای که واردات کاالها با روش های مختلف نیز توسط همین نرم افزار مدیریت میشود .بخش های این نرم افزار
عبارت است از :
ثبت و ضبط درخواست های تامین
ثبت و ضبط سفارشات خرید
ایجاد و پیگیری محموله های دریافتی
ثبت فاکتورهای خرید کاال و سرویس
برنامه ریزی خرید برای خرید های مشابه و دوره ای

 )4زیر سیستم انبارش کاال
زیر سیستم خرید نرم افزار سلوشن زیرسیستمی بسیار قدرتمند برای مدیریت فرایند های تدارک و تامین کاال به صورت داخلی و یا
خارجی است .به گونه ای که واردات کاالها با روش های مختلف نیز توسط همین نرم افزار مدیریت میشود .بخش های این نرم افزار
عبارت است از :


ثبت و ضبط درخواست های تامین



ثبت و ضبط سفارشات خرید



ایجاد و پیگیری محموله های دریافتی



ثبت فاکتورهای خرید کاال و سرویس



برنامه ریزی خرید برای خرید های مشابه و دوره ای

 )5زیر سیستم دریافت و پرداخت
زیر سیستم دریافت و پرداخت حدود  90درصد عملیات یک سازمان را پوشش میدهد .سیستم سلوشن با دارا بودن زیر سیستم کامل و
منعطف خزانه داری به خوبی نقش میانی بین تمامی زیر سیستم ها را بازی میکند .امکانات این نرم افزار عبارت است از :


مدیریت درخواست های تامین وجه و صدور چک



ثبت کلیه ی عملیات دریافت و پرداخت



پیگیری عملیات بعدی اسناد دریافتنی و پرداختنی



ثبت و ضبط کلیه ی منابع و مصارف سازمان



تهیه ی مغایرت های بانکی



برنامه ریزی خرید برای خرید های مشابه و دوره ای

 )6زیر سیستم فروش و حسابداری فروش
زیر سیستم فروش در حوزه ی عملیات مهمترین بخش یک نرم افزار جامع می باشد .کلیه ی درآمدهای سازمان از طریق این زیر سیستم
تامین میشود .امکانات کلی کم نظیر این نرم افزار به شرح زیر است :


ثبت پرونده ی کلیه ی مشتریان



پشتیبانی از فرایند های فروش سرد ،گرم ،مویرگی ،قرارداد و نمایندگی



پشتیبانی از کلیه ی قوانین توسعه ی فروش (تخفیفات و جوایز)



اجرای جشنواره های فروش



مدیریت مسیرهای فروش



مدیریت اهداف فروش در سطوح جغرافیا ،سازمان فروش ،سازمان مشتری و کاالها



فرایند کامل فروش از سفارش تا تسویه ی کامل



فرایند کامل برگشت از فروش از مجوز برگشتی تا تسویه ی کامل



مدیریت چک های برگشتی



مدیریت اسناد باز



وبسیاری امکان الزم و جذاب دیگر

 )7زیر سیستم پخش و توزیع
زیر سیستم توزیع کامل کننده ی عملیات فروش سازمان است .با توجه به توان مندی این زیر سیستم سازمان ها با آسودگی عملیات
فروش را توسعه خواهند داد ،امکانات این نرم افزار عبارت است از :


معرفی کلیه ی عوامل و ماشین های پخش



مدیریت وزن ها و حجم های ماشین های توزیع



مدیریت بهره وری ماشین های توزیع



بسته بندی سفارشات بر اساس منطقه ی جغرافیا



هم خوانی با نرم افزار  GISو نقشه

 )8سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی:
یکی از قدرتمندترین و پیشرو ترین نرم افزار به روز حقوق دستمزد و پرسنلی کشور که دارای سریعترین و دقیق ترین نظام
پشتیبانی و به صورت یکپارچه در اتباط با سیستم های فروش ،پخش ،حسابداری ،خزانه داری ،انبارداری ،تبلت ،موبایل و نقشه
کار میکند تا دقیق ترین و به روزترین اطالعات را دریافت و محاسبات الزم را انجام دهد.
از ویژگی های سیستم حقوق دستمزد پرسنلی به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:
محاسبه بیمه و مالیات  ،تهیه و ارسال فایل مکانیزه
محاسبه حقوق دستمزد متناسب با فرمول حقوقی سازمان شما ودولت
محاسبه پورسانت سازمانه ای فروش ،پخش ،مالی و  ...متناسب با موارد مورد نظر سازمان به صورت پلکانی ،متناسب با فعالیت
و راندمان
تعریف انواع حکم های سازمانی ،قراردادی ،مالیاتی و محاسبات مرتبط با آنها
تولید انواع گزارشات مورد نظر کاربران

 )9سیستم تولید و برنامه ریزی تولید:
سیستم تولید شرکت پارس رویال به عنوان بخشی از مجموعه سیستم های یکپارچه در کنار سایر سیستم ها کنترل مواد
اولیه ،کاالی تولید شده ،مراحل کار ،بهای تمام شده و سایر موارد دخیل در تولید را ثبت ،کنترل ،تحت نظر و محاسبه
مینماید.
شرکت پارس رویال با اختصاصی سازی و بومی سازی کردن تک تک مراحل فرآیند قادر است سیستمی کامال اختصاصی
متناسب با روال منحصر به فرد سازمان شما ارایه نماید.
از دیگر مزایای سیستم تولید شرکت پارس رویال افزایش بهره وری سازمان به دلیل یکپارچگی با سیستم های کنترل تحویل
مواد ،خرید ،انبار ،بهای تمام شده و  ...تا اخرین سطح و همینطور پایش و کنترل فرایند تولید در راستای افزایش بهره وری
سازمان میباشد.


صدور خودکار درخواست خرید مواد اولیه و کاال



صدور برگه های کار تولید بر مبنای سفارش تولید



امکان ثبت اطالعات مرتبط با پرسنل



امکان دسترسی الیه ای به گزارشات و اطالعات



کنترل مکانیزه فرآیند تولید



ارتباط با حسابداری صنعتی



تعریف و کنترل فرمولهای تولید



ارتباط  PREبا کلیه سیستم های سازمان (حسابداری ،خرید ،انبار ،فروش ،خزانه و غیره)

 )۱0سیستم اموال :
سیستم اموال تمامی اموال منقول ،غیر منقول و نا مشهود را که به نحوی در امور جاری و مالی شرکت دخیل هستند ثبت و
در جریال محاسبات مالی لحاظ مینماید.
از وظایف این سیستم نگهداری اطالعات امین اموال ،طبقات اموال ،ارتباطات سازمانی ،اطالعات محل نگهداری ،تعیین
روشهای پالک گذاری ،مدیریت نقل و انتقال اموال ،محاسبه استهالک ،ثبت و محاسبه اموال اسقاطی  ،حادثه دیده ها و به
فروش رسیده ها
این نرم افزار قادر به ثبت و اجرای مصوبات داخلی و مرتبط با امور اقتصادی و دارایی و همچنین نگهداری اطالعات جاری و
سوابق را دارا میباشد.

 )۱۱سیستم حسابداری:
سیستم حسابداری جامع که قادر است فرآیند های مالی شرکت یا شرکت های مشتری را به صورت کامال جداگانه و یا صورت
کامال یکپارچه با دیگر سیستم های نرم افزاری اجرا کند از امکانات ویژه نرم افزارهای حسابداری فوق میتوان به موارد ذیل
اشاره نمود:


سیستم مالی  9سطحی



ارایه تراز کل ،تراز حساب ها ،مراکز حساب به صورت روزانه



صدور خودکاراسناد از زیر سیستمها



گزارش آمار جامع مالی با قابلیت ساخت کاربر و ساخت فرمتهای الگو



قابلیت اتصال به سیستم تولید و حسابداری صنعتی



تهیه گزارشات مختلف کنترلی ،عملیاتی و مدیریتی مالی برای یک یا چند سال مالی



سطع دسترسی های چند سطحی ( از دیتا بیس تا کاربری) با قابلیت مشاهده ،کار تحت زمان و مکان



قابلیت یکپارچگی با تمامی سیستم ها برای کنترل دقیق وضعیت شرکت و ارایه گزارشات دقیق مالی



قابلیت ساخت و ارسال گزارشات مالیاتی



قابلیت اتصال به سیستم سیناپس و محب بانکداری الکترونیک برای مشاهده و ثبت در لحظه تراکنش



کنترل ارتباطی جامع و دقیق حسابهای مشتریان با فاکتور های مشتریان



قابلیت افزودن گزارشات اختصاصی



گزارشات عملکرد عوامل

 )۱2پیامک رسان:
پل ارتباطی سازمان و مشتریان ،پرسنل سازمان و طرف حسابها و  ...مبتنی بر ارسال اس ام اس جهت اطالع رسانی خودکار
و موردی رویداد ها.
از جمله کارکردهای این نرم افزار می توان به ارسال پیامک به مشتریان ،پرسنل داخلی ،مدیران  ،تامین کنندگان و  ...اشاره
نمود.
امکان ارسال پیامک تبلیغاتی و انبوه نیز از دیگر مزایای این نرم افزار می باشد

 ) ۱۳سیستم نظارت و رسیدگی بر عملیات نیروها و تجهیزات خارج از سازمان مبتنی بر نقشه.
نرم افزار فوق قادر است با دریافت اطالعات و مختصات جغرافیایی بازاریابان و توزیع کنندگان و خطای کار پرسنل را از نظر
زمانی و مکانی مشخص نموده و نمایش دهد.
این سیستم دارای امکانات و ویژگی های منحصر به فرد ذیل می باشد:


جامع ترین سیستم کنترل توزیع و پخش LVA



پاسخ به دغدغه های شما tiriTlrF ira gnikcarT tellF



انتخاب و حرکت بر روی نقشه



ویرایش و حذف الیه های اطالعاتی بر روی نقشه



امکان محدوده بندی



امکانات گزارش گیری سریع و ویژه



مطلع بودن از وضعیت فروش ،کاال و مطالبات



ارتباط نزدیک این سیستم یا الباقی سیستم ها



ارسال پیامک بنا به سیاست سازمان پخش



یکپارچگی با تمامی محصوالت پارس رویال



مشاهده عکس ها بر روی نقاط

 )14زیر سیستم فروشگاه
راهکار جامع فروشگاهی با هدف تسهیل امور فروش و کمک به فروشگاه های بزرگ و فروشندگان خرده فروشی برای
مدیریت و امنیت کسب و کار آنها ،تولید شده است .یکی از ویژگی های مهم و منحصر به فرد این نرم افزار  ،الیه ای بودن آن
است؛ الیه اول با دسترسی محدود در اختیار فروشنده و کاربر سیستم و الیه دوم که شامل تمامی اطالعات فروشگاه و مدیریت
است ،در اختیار مدیر سازمان فروشگاهی قرار می گیرد .از دیگر ویژگی های این راهکار این است که می توان نرم افزار را
متناسب با نیاز مشتری و کسب و کارها پیاده سازی نمود
الیه اول:


به علت جدا بودن این الیه از الیه مدیریت فروشگاه ،شکل ظاهری سیستم بسیار ساده طراحی شده است.



فروش کاال ،دریافت مبلغ ،ثبت مرجوعی ،سیستم سفارش گیری با قابلیت ارتباط با دستگاه پوز



قابلیت تهیه گزارشهای الزم بر اساس شرایط و نیازهای مختلف



امکان تخفیف درصدی و عددی بر روی هر فاکتور



مشاهده فاکتورهای جاری و تسویه شده بر روی سیستم



بستن صندوق پایان روزکاری صندوق دار و گزارش صندوق به طور کامل



امکان تعریف کاالی جدید به سهولت توسط کاربر



منطبق بر انواع روش های فروش (عکس  ،بارکد ،کد کاال و )...



قابلیت جستجو بر اساس تمام اطالعات موجود



تسهیل وامنیت در روش پرداخت و کاهش خطای انسانی



محدود کردن دسترسی کاربران متفاوت براساس نقش تعریف شده برای آنها توسط مدیر سازمان فروشگاهی

الیه دوم:
سیستم حسابداری ،اموال ،خزانه داری ،پرسنلی ،حقوق دستمزد ،فروش ،خرید ،دبیرخانه

 )۱5زیر سیستم عملیات آنالین
نرم افزار(آنالین و آفالین) ویژه تیم های مختلف فروش از جمله  .۱:توزیع و پخش  .2فروش سرد و گرم  .۳موزعین  .4بازاریابی،
تحقیقات بازار  ،مرچندایزر  .5عکس برداری با قابلیت ثبت در نقطه ،مشاهده بر روی نقشه و گزارش پذیر
از امکانات ویژه نرم افزار های فوق میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
نرم افزار فوق با ویژگی حذف کاغذ از سیستم و به حداقل رساندن خطاهای انسانی با توجه به قابلیت همه جا -همه وقت
در صورت وجود و یا نصب بارکدخوان این نرم افزار قابلیت پیگیری و تبدیل اطالعات بارکد محصوالت
سفارش آنالین ،برگشت از فروش و برگشت از توزیع از محل مشتری را دارد


تعریف مشتری جدید با قابلیت نقطه گذاری



امکان مشاهده تخفیفات ،جوایز و ممانعت های مشتری در صورت تغییر نحوه پرداخت و سفارش



امکان مشاهده خط ویزیت و ارتباط با سیستم نقشه جهت امور کنترلی



گزارش ساز برای شخص کاربر تبلت و گزارش ساز سرپرستی و مدیریتی



امکان ارسال عکس به ستاد با اطالعات مکان ،زمان ،مشتری مرتبط با شخص کاربر



امکان سفارش گیری با استفاده از آلبوم عکس



مشاهده وضعیت سفارشات  ،فاکتورهای باز و وضعیت بستانکاری ،بدهکاری و اعتباری مشتریان در هنگام
سفارشگیری



قابلیت مشاهده موجودی کاال



قابلیت انتقال اطالعات و کار به صورت آنالین و آفالین



ثبت کلیه امور مرتبط با فروش در لحظه



چاپ انواع رسید و درخواست



تعیین سطوح چند الیه دسترسی

 )۱6پروژه هوش تجاری:
پروژه ی هوش تجاری این شرکت برای هر مشتری پس از جلسات متعدد کارشناسی طراحی و اجرا میشود .یکی از مهمترین
ویژگیهای این سیستم قابلیت یکسان سازی خروجی سیستم های مختلف به صورت هم زبان و یک شکل برای هلدینگ هایی
میباشد که نرم افزارهای مختلفی استفاده میکنند.
امکانات پروژه هوش تجاری می تواند شامل کلیه موارد ذیل یا بخشهایی جداگانه بنا به وضعیت و نیاز سازمان شما باشد:








VieaaiFaar aiFi
sinleaaW aiFi
بررسی و کنترل عملیات در زیر سیستم های PAgO
elSlnW ylkanaFS
VaWaiealiFaar
LrieSWaW tiWclF
بررسی دوام موجودی



بررسی مشتریان جدید ،ازدست رفته و بازگشتی



بررسی میانگین مدت تسویه و مدت سررسید گزارش گیری بر اساس تاریخ شمس ،میالدی و قمری



افزایش سرعت گزارش گیری

قابلیت های انحصاری
قابلیت های انحصاری موجود قابل ارایه توسط پارس رویال:


قابلیت فرآیند محوری



گزارش سازهایی برای سازمان شما



اختصاصی سازی محصوالت بر اساس فرآیند های شما



قابلیت یکپارچگی منحصر به فرد



الیه های مختلف امنیتی در سرورها ،ابر اطالعاتی ،یو آی



سالهای مالی متفاوت برای شرکت های مختلف و شعب



سیستم پیاده ساز ویژه تخفیفات ،جوایز و اعمال دستورات مدریتی



تعدد شعبه در یک ستاد



تراز مالی روزانه



گزارش لحظه ای و آنالین مدیریتی



هوشمند سازی سازمان



پیشبینی آینده فروش ،خرید و جریانات انبار



مالحظه آنالین نقاط حضور ناوگان



قابلیت کنترل کلیه منابع ،هزینه ها ،بدهی هاو ...



ارسال به اکسل در تمام سیستم ها موجود میباشد

همچنین موارد ذیل در ارتباط با سیستم های شرکت پارس رویال قابل توجه میباشد:


تمامی سیستم ها قابلیت گزارش ساز ساخت کار بر را دارا میباشند



قدرت ،دقت و سرعت عمل از ویژگی های سازمان پشتیبانی میباشد



بنا به خواست شما امکان اختصاصی سازی نرم افزار وجود دارد



وظیفه ما فروش فرآیند است



فرآیند محور کردن سازمان شما در پروسه استقرار انجام خواهد شد



یکی از تخصص های ما پیاده سازی در حین کار سازمان شما و بدون توقف میباشد

برخی مشتریان پارس رویال (مهم ترین برند)



شرکت فومن شیمی



شرکت طبیعت زنده (سینره)



شرکت کاج طالیی(سان استار)



شرکت نام نیک (کیک آشنا)



شرکت دی تو دی (ویتامول)



شرکت رویال پیشگام شرق (هیمالیا ،داو ،فاکس)...



شرکت کاپریس (کاپریس)



شرکت الستیک پیرلی (پیرلی)



فروشگاه زنجیره ای لیندو



فروشگاه زنجیره ای هرمس



فروشگاه های بالنو



شرکت فیلتر سرکان



فروشگاه های سرکان



شرکت کارسان پخش (روغن موتور گالف)



شرکت روغن موتور ترن



شرکت لیان



شرکت بوران



شرکت راسن درمان (جانسون و جانسون ،چیکو ،جی اس کی)



شرکت هنر اول



شرکت لبنی 9595



شرکت نسیم تجارت



شرکت نسیم صادرات



شرکت راشد (سیگار وینستون)



شرکت عدالت سهند (سیگار ایکس )۳



شرکت تهران گوار (جو جو)



شرکت خوان پارسی



شرکت ستاره ی ارومیه



شرکت دارویی نیکان



شرکت دارویی یکتا



شرکت مای بی بی



شرکت تمیز



شرکت پارس آزما طب (سریتا)



.........

برای اطالعات بیشتر و تماس به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
/http://parsroyal.net

