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فنــاوران تـــوسـعه
صفحه2 :

بخش اول :مقدمه
اتفاقی که در خیلی از فروشگاه های برند در خارج از کشور از چندین سال پیش تا کنون رخ داده ،در چند سال
اخیر در کشور ما نیز به وفور دیده می شود و آن زنجیره ای شدن فروشگاه های تک شعبه در سطح یک شهر و یا
گسترش آن در سایر شهرها می باشد .واقعیت این است که جدای از بحث برندسازی چند شعبه شدن یک فروشگاه
مزایای زیادی در حوزه تأمین کاال ،کاهش انبار کاال ،ساده سازی خرید مشتری با مراجعه به نزدیکترین شعبه ،تغییر
و جایگزینی نیروی انسانی ،تامین نقدینگی و ...دارد که الزمهی دستیابی به این مزایا وجود یک بستر ارتباطی
مناسب ،سریع و ایمن بین تمامی شعب می باشد.
نرم افزارهای تحت وب بهترین تکنولوژی ارائه شده در سطح دنیا برای ایجاد ارتباط بین شعب یک فروشگاه
زنجیرهای می باشن د که به مدیریت مجموعه این امکان را می دهد تا با دسترسی به هنگام و بدون تالقی زمانی از
مزایای عمده ذیل بهرهمند شود:
کنترل لحظهای موجودی فروشگاهها و پایین آوردن میزان انبار کاالی پشتیبان
تجمیع اطالعات فروش مشتریان در هنگام خرید از شعب مختلف
بررسی تحلیلی میزان فروش یک کاال در شعب مختلف برای تصمیم گیری در هنگام تامین کاال
تعریف مشخصات کاال یک بار در کل سیستم
کنترل ورود و خروج کارکنان در شعب مختلف به صورت لحظهای
اطالع به موقع از کسر موجودی تمامی شعب و خرید به هنگام
امکان اتصال به سامانه پیامک و ایمیل و تلگرام و ارسال پیام اتومات در هنگام اتفاق های خاص
آگاهی از فروش لحظهای فروشگاهها
امکان خرید کاال از یک شعبه و مرجوع کاال به شعبهی دیگر
تجزیه و تحلیل فروش یک کاال در شعب مختلف و انتقال کاالی کم فروش در یک شعبه به شعبه ی دیگر
تعریف کارت های امتیاز ،کارت خرید مبلغ دار یا درصدی قابل استفاده در کل شعب
دسترسی به کل سیستم در هر زمان و مکان از طریق موبایل ،تبلت یا کامپیوتر
و...
نرم افزارهای  ERPنسل بعدی نرم افزارهای  MISهستند .در نرم افزارهای  MISزیر سیستمهای همچون خرید،
فروش ،حسابداری ،خزانه داری ،منابع انسانی و ...به صورت جزیره هایی عمل میکردند که اطالعات بین آنان رد و
بدل می شد .در نرم افزارهای  ERPکه حدود  10سال است جایگزین  MISها در دنیا شدهاند تمامی زیرسیستم
ها در یک دیتابیس عمل می کنند و اطالعات به لحظه و به صورت همزمان در کل زیرسیستم ها ثبت می گردد .به
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عنوان نمونه در هنگامی که یک فروش صورت می گیرد و در زیرسیستم فروش ثبت می گردد ،اطالعات این فروش
در قالب سند حسابداری به صورت همزمان در زیرسیستم حسابداری نیز ثبت می شود و اگر در این فاصله خریدی
صورت گرفته باشد که بهای تمام شده را تحت تاثیر قرار دهد این تاثیر در فروش و سودی که سیستم محاسبه می
کند کامالً به هنگام اثر خود را نشان می دهد.
طرح حاضر پیشنهاد یک تحول نرم افزاری در مجموعه با پیاده سازی یک سیستم  ERPتحت وب با عنوان «وب
حساب» می باشد.
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بخش دوم :اهداف طرح
در صورت پیاده سازی این سیستم در مجموعه به اهداف ذیل نایل می شویم:
 -1ثبت به هنگام تمامی اسناد حسابداری توسط سیستم و کاهش عملیات ثبت مالی
 -2تجمیع اطالعات مشتریان به طوریکه سابقه خرید مشتری در هریک از شعب در تمامی شعب قابل رویت
باشد.
 -3کاهش انبار کاالی پشتیبان
 -4تهیه گزارش های مدیریتی متنوع از خرید ،فروش ،انبار ،مشتریان و  ...در یک سیستم و به صورت مقایسه
ای بین شعب
 -5عدم نیاز به فروش کاال به فروشگاه و انتقال کاال از یک فروشگاه به فروشگاه دیگر
 -6امکان اجرای سیستم  CRMیکسان در تمامی شعب به وسیلهی کارت های امتیاز به طوری که مشتری
بتواند از یک شعبه امتیاز را کسب کرده و در شعبه دیگر خرج کند.
 -7امکان کنترل لحظهای ورود و خروج منابع انسانی و سیستم حقوق و دستمزد و مرخصی و ...آنالین
 -8امکان راه اندازی فروشگاه آنالین متصل به سیستم داخلی به طوریکه موجودی و قیمت فروشگاه آنالین
به یک یا چند تا از شعب کامالً متصل باشد.
 -9امکان تهیه ی گزارش های مالی اعم از ترازنامه آزمایشی ،صورت سود و زیان و ...به صورت لحظهای برای
کل سیستم و همچنین برای هر شعبه به صورت مستقل
 -10اتصال به وب سرویس ابزارهایی چون سامانه پیامک ،ایمیل ،تلگرام و ...برای تعریف ارسالهای اتومات در
زمان اتفاق های خاص.
 -11گزارش های متنوع از فروش ساعتی فروشگاه ها ،فروش تعدادی یا ریالی بر اساس مشخصات کاال و...
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بخش سوم :وب حساب در یک نگاه

ویژگی ها:
 -1تحت وب بودن (دسترسی در هر مکان و در هر زمان ،عدم نیاز به نصب و سیستم عامل مشخص ،قابلیت
دسترسی از تمامی نرم افزارها و ابزارهای متصل به اینترنت)
 -2بهنگام بودن ثبت تمامی اطالعات و گزارشات لحظهای مانند :بهای تمام شده تولید ،خرید مشتریان در
هریک از شعب ،موجودی لحظه ای انبارها گزارش حضور و غیاب منابع انسانی ،اتوماسیون اداری و...
 -3یکپارچه بودن ( )ERPبه این معنا که تمامی اطالعات تولید ،خرید ،فروش ،انبار ،منابع انسانی ،اتوماسیون
اداری ،خدمات پس از فروش ،فروشگاه اینترنتی و  CRMبه صورت یکپارچه و در لحظه ثبت می گردد.
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 -4گسترده بودن نسبت وسعت سازمان :به این معنا که امکان تعریف شرکت های مستقل ،شعبه های مختلف،
کاربرها و کارمندان مختلف بدون محدودیت تعداد و افزایش هزینه نرم افزار در سیستم پیش بینی شده
است.
 -5اتصال به وب سرویس ها :امکان اتصال به هر مجموعهای که وب سرویس ارائه کند اعم از سامانه پیامک،
ایمیل ،سایت ، voip ،بانک و ...به راحتی وجود دارد.
 -6امنیت بسیار باال :سرور روی سیستم عامل لینوکس راه اندازی می شود که امنیت آن در مقایسه با ویندوز
به مراتب باالتر است .دیتابیس  MySQLمی باشد و با تعریف فایروال های مشخص امنیت مورد نیاز
سازمان های بزرگ پیش بینی شده است.
 -7پشتیبانی کل زیر سیستمها توسط سیستم حسابداری قدرتمند  6سطحی با  3تفصیل شناور که امکان
تعریف مراکز هزینه و همچنین تعریف محصوالت به عنوان تفصیل شناور را به صورت لحظهای فراهم می
آورد.
 -8قابلیت کار همزمان به صورت چند زبانه ( )multi languageو تعریف واحدهای ارزی مختلف و استفاده
همزمان کاربرها از سه تقویم میالدی ،شمسی و قمری برای شرکت هایی در سطح بین المللی
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بخش چهارم :شرح بخشی از امکانات نرم افزار
مجموعه وب حساب برای سازمان هایی در سطح متوسط و بزرگ (از نظر تعداد کاربران) طراحی شده است و شامل
بخش های مختلفی است که بنا به نیاز مشتریان قابل اجرا در کنار یکدیگر است .برای آشنایی با محیط نرم افزار به
عنوان نمونه تصاویری از بخش های مختلف آن و بخشی از امکانات ارائه میشود .بدیهی است ارائه اطالعات تفصیلی
امکانات وسیع نرم افزار تنها با حضور کارشناسان ما و ارائه آنالین امکان پذیر است:

 -1فروش
تعریف تعداد نامحدود مشتری با مشخصات کامال سفارش (تاریخ تولد ،تاریخ ازدواج ،تلفن ،موبایل،
آدرس و)...

تعریف تعداد نامحدود شعب برای هر مشتری (با امکان منطقه بندی ،گروه بندی و انتخاب فروشگاه
ایجاد کننده مشتری و )...
صدور پیش فاکتور (قابلیت صدور سفارش بر اساس پیش فاکتور در مرحله بعد)
صدور سفارش (قابلیت صدور بر اساس پیش فاکتور)
تأیید سفارشات فروش با ثبت زمان تایید
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تحویل (قابلیت صدور بر اساس سفارش)
جداسازی صدور فاکتور و تحویل اجناس
صدور فاکتور (با قابلیت لینک پرداخت و قابلیت صدور بر اساس تحویل)
ثبت اطالعات باربری و زمان تحویل به مشتری
ثبت فاکتور های مرجوعی بر اساس فاکتور صادر شده و یا به صورت دستی
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صدور تحویل مستقیم ( بدون ثبت سفارش)
صدور فاکتور مستقیم (دون ثبت تحویل)
صدور فاکتور گروهی برای بیشتر از یک تحویل
تعریف قالب تحویل و فاکتور (برای سفارشات مشابه و تکراری) که از طریق عالمت گذاری استعالم
سفارش فروش هم امکان پذیر است.
قابلیت تغییر مدارک فروش بر اساس تغییرات در هر یک از مراحل پیش فاکتور ،سفارش ،تحویل و
فاکتور.
لینک به چاپ بعد از هر ورودی
لینک به چاپ دراستعالمات
قابلیت اضافه و کم کردن توضیحات در مدارک فروش در هر مرحله و چاپ مدارک با توضیحات
چند خطی
تعریف نقاط فروش برای مدیریت بهتر فروش نقدی
تعیین حساب نقد پیش فرض نقطه فروش و اینکه آیا نقطه فروش امکان فروش غیرنقد داشته باشد
و امکان رندکردن پای فاکتور قابل تنظیم است.
گروهبندی مشتریان برای مدیریت بهتر شعب مشتری
قابلیت صدور خودکار فاکتور هایی که در بازه های زمانی تکرار می شوند.
قابلیت تعریف مرکز هزینه و تقسیم بندی برای تحویل اجناس فروخته شده و صدور فاکتور.
قابلیت تعریف نامحدود هزینه های حمل و نقل و شرکت های متفاوت حمل و نقل و ثبت هزینه
روی مدارک فروش.
تغییر فرم چاپ
ثبت دریافت ها به صورت گروهی و تکی
تخصیص بهنگام پرداخت های مشتری به فاکتورهای مختلف
تعریف نامحدود مناطق فروش
تعریف نامحدود انواع شرایط فروش (فهرست قیمت های متفاوت برای مشتریان متفاوت)
تعریف نامحدود ویزیتورها و فروشنده ها ،تعریف درصد دستمزد بر اساس فروش و بر اساس سقف
فروش و درصد چند مرحله ای.
امکان تعریف تارگت فروش و جریمه مرجوعی به صورت متنوع و پلکانی
تارگت و نقطه فروش ویزیتور برای محاسبات درصد فروش ،گزارش ویزیتور
امکان ادغام پورسانت های پلکانی
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امکان تعریف پورسانت پایه ،پورسانت بر اساس دسته کاال ،پورسانت بر اساس کاال و پورسانت بر
اساس مشتری
گزارشات جامع از پورسانت های فروشندگان در بازه زمانی انتخابی
تعریف نامحدود شرکت های حمل و نقل
تعریف تخفیف های زمان دار با قوانین مختلف بر اساس کاال ،دسته کاال یا مقدار ریالی خرید یا
اسامی مشتری برای یک شعبه یا شعب انتخابی به صورت تخفیف نقدی ،تخفیف کاالیی یا درصد
تخفیف با امکان اولویت بندی در شروط هر قانون تخفیف و امکان ورود اطالعات با فایل اکسل
امکان صدور کارت اشتراک جدید همزمان با صدور فاکتور
تعریف اعتبار برای مشتریان
امکان آپلود اقالم فاکتور با فایل اکسل
نمایش وضعیت مالی مشتری (مقدار ریالی و تعداد فاکتورهای تسویه نشده ،تعداد چک های وصول
نشده و )...در هنگام انتخاب شخص صدور فاکتور
امکان تخفیف دستی توسط صندوق به صورت درصدی یا ریالی هم در ردیف کاالهای فاکتور و هم
پای فاکتور
امکان رند کردن رقم فاکتور به  500یا  1000و قابلیت انتخاب این امکان برای نقاط فروش مختلف
به صورت متفاوت
امکان تعریف تخفیف پیش فرض برای مشتری خاص
امکان صدور فاکتور در یک شعبه و تحویل کاال به مشتری از شعبه دیگر
پرینت فاکتور هشت سانت با مشخصات مورد درخواست مشتری (لوگو ،آدرس همان شعبه و تلفن
همان شعبه و)...

نمودارهای گزارشی فروشی به صورت خطی و میله ای در بازه زمانی مشخص شامل :گزارش میزان
فروش ساعتی فروشگاه ها ،گزارش میزان فروش فروشنده ها ،گزارش میزان فروش به تفکیک ماه
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به عنوان نمونه نمودار فروش ساعتی انبارها را در یک بازه زمانی انتخابی در زیر مشاهده می کنید:

نمودار فروش فروشندگان در یک دوره زمانی مشخص:
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نمونه ای از صفحه صندوق فروشگاهی:

 -2خرید
تعریف تعداد نامحدود فروشنده ها و عرضه کننده ها
صدور سفارش خرید
صدور رسید بار و صدور دریافت بار کمتر از سفارش:

فاکتور عرضه کننده همراه اقالم دریافت شده و اقالم دفتر کل
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لیست قیمت عرضه کننده
هزینه های سربار در قیمت های خرید
قیمتهای خرید تا  6رقم اعشار
مشاهده سفارش های فروش با ارزهای مختلف (ریال ،دالر و )...در کنار یکدیگر و اطالع رسانی سفارش هایی که
تاریخ تحویل آن گذشته (با رنگ قرمز)

مشاهده وضعیت یک سفارش خرید (اقالم ،دریافت هایی که در انبار انجام شده و)...

تعریف نامحدود شرایط متفاوت پرداخت
فاکتورهای مرجوعی عرضه کننده دریک بازه خاص
لینک انجام مرجوعی در استعالم عرضه کننده
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صفحه14 :
تخصیص بهنگام پرداخت های به عرضه کننده به فاکتورهای باز وی در حین پرداخت

ضمیمه کردن مدارک
امکان ثبت خریدهای ارزی و پرداخت ارزی و ثبت اسناد تسهیل نرخ ارز به صورت سیستمی

 -3انبار و کاال
تعریف تعداد نامحدود کاال ،خدمات و مواد اولیه (انبارشده و نشده)
امکان تعریف اقالم با فایل اکسل
تعریف و گروه بندی کاال ،خدمات و مواد اولیه
تعریف نامحدود انبارهای کاال و مکان خدمات
قابلیت تعریف لیست قیمتهای متفاوت و به ارزهای مختلف
قابلیت ایجاد تغییرات در تمامی موارد
قابلیت انتقال کاال بین انبار ها ،فروشگاه ها و خطوط تولید
تعریف سطح سفارش مجدد برای هر کاال (قابلیت اعالم و اخطار به وسیله ایمیل در صورت رد شدن از حد)
امکان اعالم کسری و نیاز انبارها جهت تهیه و جابجایی
بخش انبارگردانی پیشرفته
محاسبه اتوماتیک میانگین قیمت مواد الزم اقالم از تحویل و سفارش کار
محاسبه اتوماتیک و تعریف نامحدود انواع قیمتها بر اساس قیمت فروش پایه و ارز مبنای سیستم
محاسبه اتوماتیک قیمتهای تمام شده جدید بر اساس تغییر هزینه های کاالی موجود( .قیمتها به دو رقم اعشار
رند میشوند)
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صفحه15 :
تعریف کاال با امکانات پیشرفته:

تعریف ارقام اعشار بر اساس واحد اندازه گیری کاال.
تعریف بسته های اقالم برای خرید و فروش سریع
تعریف درختواره کد محصول و ساخت کد بر اساس خواسته های مشتری
تعریف انواع اسامی و کدهای متنوع برای یک کاالی خاص
شیوه ی نوین تگ گذاری کاالی و جستجوی پویا بر اساس آخرین متد جستجوی کاال
امکان مشاهده موجودی و فروش لحظه ای تمامی فروشگاه ها
امکان تخصیص کدهای مختلف به یک کاال
امکان متوازن کردن موجودی تمامی فروشگاه ها جهت جلوگیری از انباشت کاال در یک مغازه یا انبار خاص
تسهیل در بروزرسانی قیمت ها با توجه به نواسانات متعدد بازار (افزایش و کاهش قیمت به صورت ریالی و درصدی
روی کاال ،دسته کاال و یا کل کاالها
گزارش کاالی موجود در انبارهای مختلف بر اساس مشخصات پویا
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صفحه16 :

تعریف دسته ای کاال بر اساس مشخصات پویا

تولید بارکد بر اساس اطالعات مورد درخواست و تنظیمات مربوطه برای پرینت روی لیبل:

|مشهد | بلوارهاشمیه |نبش هاشمیه| 6برج آبان پالزا| واحد| 403
| تلــفن| +985131987 :

فنــاوران تـــوسـعه
صفحه17 :

 -4مراکز هزینه
امکان تعریف دو سطح مرکز هزینه (سطوح  5و  6حسابداری کامال شناور)
تعریف مراکز هزینه به عنوان:
 oپروژه
 oمراکز هزینه بر
 oبخش ها
 oدفتر دارائی(دفتر کل میتواند برای چندین سال متوالی انتخاب شود)
 oیا تعریف های دیگر
تراز حساب در نمایش مراکز هزینه
تاریخ موعد مقرر مراکز هزینه و پیگیری مخارج
به عنوان نمونه تصویری از بخش استعالم ابعاد در ذیل آمده است:
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صفحه18 :

 -5خزانه داری
تعریف نامحدود حساب خزانه و بانک با ارز های مختلف
ثبت دریافت و پرداخت با جزئیات مربوط
قابلیت تعریف ارزهای متفاوت
ثبت نرخ ارز در تاریخ های مربوط (تاریخچه)
استعالمات و گزارش های بانکی و خزانه
تطبیق حساب بانکی
امکان دریافت و پرداخت چک ،به حساب خواباندن ،خرج کردن و برگشت زدن چک
ثبت تاریخ انجام عملیات چک (خواباندن به حساب ،خرج کردن و)...
امکان تخصیص یک پرداخت به چند حساب معین مجزا
امکان رأس گیری چک ها

امکان گزارش گردش حساب های بانکی به صورت ترکیبی
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صفحه19 :

 -6مدیریت مالی (حسابداری و دفترکل)
تعریف حساب ها در سه سطح گروه ،کل و معین بدون محدودیت در اندازه کدینگ هریک از قسمت ها
تقسیم بندی حساب های تفصیل قابل مشاهده برای افراد مختلف
یکپارچکی و یکتایی حساب تفصیل بدون نیاز به تعریف مجدد در تمامی زیرسیستم ها اعم از فروش ،خرید ،تولید،
انبار و منابع انسانی
ثبت به هنگام اسناد حسابداری تمامی قسمت ها در سیستم مالی
امکانات ویرایش ،تجمیع و مرتب سازی اسناد و ثبت دائم آن ها
گزارشات حسابداری
گزارش تراز تفکیک شده
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صفحه20 :

ثبت دفتر روزانه دستی با قابلیت در نظر گرفتن مراکز هزینه
ثبت سند دستی ترکیبی (ریالی و ارزی) که سیستم به ارز مبنا سند می زند اما نمایش ارزی دارد
قابلیت ثبت بودجه مجزا برای هر مراکز هزینه
بودجه بندی
ارائه گزارشات و استعالمات با جزئیات الزم
استعالم از دفتر روزانه همراه نمایش تغییرات ورودی های دفتر روزانه به همراه ثبت نام کاربر تغییر دهنده
امکان کپی سند
گزارش بدهکاران و طلبکاران به صورت خالصه
گزارشات
ارائه تمامی گزارشات استاندارد در دو فرمت استاندارد پی دی اف و اکسل
گزارشات دفتر کل همراه با جدا سازی بر اساس مراکز هزینه
قابلیت انتخاب بازه زمانی در چندین سال مالی
قابلیت چاپ و ایمیل خودکار مدارک در فرمها و با آرم شرکت به مشتریان
قابیت ثبت لینک پرداخت الکترونیکی در فاکتور ها.
ارائه گزارش ترازهای عرضه کننده ها و مشتری ها و ترازهای بسته نشده
ارائه گزارشات گرافیکی مختلف.
امکان ارائه گزارش به صورت انواع نموارها
به عنوان نمونه تصویری از بخش مانده تفصیل ها در ذیل آمده است:
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صفحه21 :

 -7اتوماسیون اداری
امکان ارسال نامه آزاد در سازمان با انتخاب گیرنده اصلی و گیرنده یا گیرنده های رونوشت

امکان تعریف تمامی روال ها و فرم های سازمانی مبتنی بر ایزو و ارسال فرم ها توسط همه یا بخشی از افراد سازمان
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صفحه22 :

امکان گروه بندی مخاطبین و محدودیت در ارتباطات افراد مختلف سازمان در هریک از گروه ها و تعیین دسترسی
هر گروه به فرم هایی خاص

تعریف کاربر واحد در استفاده از تمامی زیر سیستم ها و اتوماسیون
تعریف چارت سازمانی جهت مشخص نمودن روابط سازمانی
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صفحه23 :
امکان تعریف جانشین گیرنده نامه و امکان رونوشت برای یک یا چند نفر به صورت همزمان
امکان گزارشات میانگین مدت زمان پاسخگویی هر کاربر به نامه های رسیده
ام کان اتصال اتوماسیون به تمامی زیرسیستم ها و ارتباط بین آن ها .بطور مثال عطف یک نامه به سفارش فروش و
یا درخواست مشتری و یا پرداخت در خزانه داری بر اساس نامه درخواست وام در اتوماسیون
امکان تعریف انواع فرم ها (نامحدود) با مشخصات سازمان و تعیین روال گردش فرم در سازمان با قابلیت تعیین
جانشین و رونوشت

امکان پیوست کردن هرگونه مدرک دیجیتال (عکس ،متن ،صدا ،فیلم و )...به یک نامه
قابلیت پیگیری نامه های ارسالی و تعیین وضعیت جاری نامه
به عنوان نمونه تصاویری از بخش ایجاد فرم آزاد و فرم تعریف شده از قبل در ذیل آمده است:

 -8منابع انسانی
امکان تعریف ساختار سازمان به صورت درختی و مرتبط کردن سمت افراد با نام کاربری
امکان تعریف بینهایت کارمند با مشخصات کامل و تشکیل پرونده های پرسنلی دیجیتال با پیوست مدارک
امکان تعریف بینهایت شیفت کاری
قابلیت تعیین انواع عدم حضور مانند انواع مرخصی ،مأموریت و ...و تعیین شرایط دستمزدی هرکدام
امکان تعریف تقویم تعطیالت سالیانه متناسب با شرایط سازمان
امکان تعریف انواع بیمه و شرایط سهم کارمند و کارفرما
امکان تعریف انواع مزایا و تخصیص مبالغ منحصر به فرد هر کارمند
امکان تعریف قرارداد های مختلف برای هر کارمند بر مبنای شیفت کاری ،بیمه ،مزایا و...
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صفحه24 :
امکان ثبت درخواست های مرخصی توسط کارمندان با نام کاربری خودشان و تایید مرخصی توسط فرد مافوق در
چارت سازمانی
مشاهده ورود و خروج لحظه ای کارمندان به تفکیک روز و شخص

امکان صدر فیش حقوقی در بازه زمانی مشخص به صورت مستقیم در سیستم حسابداری و با توجه به قوانین تعریف
شده
امکان ارائه فیش حقوقی آنالین برای کاربران همزمان با صدور و امکان پرینت فیش
امکان مشاهده ساعت ورود و خروج هر شخص توسط خودش با دسترسی محدود:
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صفحه25 :

امکان اتصال با دستگاه حضور و غیاب و کارت خوان جهت ثبت ورود و خروج افراد در سیستم به صورت اتومات

 -9مدیریت ارتباط با مشتری
ثبت تمامی تماس های ورودی و خروجی با امکان ارتباط با  VOIPو استفاده از مکالمات ضبط شده

ثبت دستور تماس برای تماس گیرنده های شرکت

تعریف افرادی که در سازمان مسئول تماس با مشتریان هستند
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صفحه26 :
امکان عطف نامه های اتوماسیون به تماس های انجام شده و  VOIPو پیگیری درخواست مشتریان
امکان تماس کاربر با مشتری از طریق یک کلیک در نرم افزار وب حساب و عدم نمایش شماره تلفن مشتری برای
کاربر
پنل کنترل تمامی تماس های تلفنی بر اساس داخلی های هر فرد و زمان و شماره تماس
امکان تعریف دستور تماس مشتری بر اساس اتفاقات سیستم (نظیر فاکتور مشتری ،ارسال کاال و)...
روبات تماس گیرنده خودکار با اتصال به وب سرویس ها (نظیر ارسال خودکار  smsیا پیام تلگرام بر اساس اتفاقات
سیستم)

امک ان تعریف هرگونه تماس اعم از تلفن ،قرار حضوری ،ارسال هدیه و ...و امکان دستور اجرای تماس و پیگیری
امکان مشاهده گذشته و ارتباطات تماس های انجام شده بر اساس مستندسازی های انجام شده
تعریف کارت هدیه و استفاده آن در فروشگاه ها و سیستم فروش در هنگام پرداخت مشتری
سیستم وفاداری مشتریان بر اساس گروه بندی مشتریان با توجه به میزان خرید و امکانات ویژه برای مشتریان برتر
امتیازدهی به گروه های مشتریان بر اساس گروه مشتری و میزان خرید با تاریخ انقضاء مجزا برای هر امتیاز
امکان برگزاری حراج برای مشتریان عضو با استفاده از تخصیص امتیاز به مشتریان برای استفاده در مدت محدود
امکان اعطای امتیاز به عنوان هدیه به مشتریان به بهانه های تولد و سالگرد ازدواج روز مادر و...
امکان استفاده مشترک از یک کارت اشتراک برای مشتریان متعدد در جهت ذخیره امتیازها (سیستم تبلیغ مشتریان
برای سازمان)
امکان اتصال به سیستم فروشگاه آنالین و استفاده از امتیازات در فروشگاه آنالین مانند تمامی فروشگاه های سیستم
امکان اطالع از مقدار امتیاز و تاریخ انقضاء آن ها از طریق دریافت  smsاز مشتریان
سیستم پاسخگویی خودکار بر اساس دریافت  smsاز مشتریان جهت هریک از وضعیت های مشتریان در سیستم با
توجه به آنالین و تحت وب بودن سیستم
تعریف کارت هدیه درصدی یا مبلغی با قابلیت ثبت یا عدم ثبت سند مالی (جهت فروش بن های خرید سازمانی)
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صفحه27 :

گزارشات متنوع کارت های امتیاز
گزارشات متنوع بن کارت ها
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صفحه28 :

 -10فروشگاه آنالین

بهنگام سازی موجودی کاال با انبارهای تعریف شده در سیستم (موجودی واقعی)
امکان ارائه مجموع موجودی انبارها در فروشگاه اینترنتی
یکسان سازی بهنگام قیمت کاال در فروشگاه آنالین و برنامه نرم افزار مرکزی
ارسال مشتریان از نرم افزار فعلی به فروشگاه آنالین
ارسال مشتریان ثبت شده در فروشگاه آنالین به سیستم نرم افزار مجموعه
ارسال سفارشات خرید از فروشگاه آنالین به سیستم نرم افزار مجموعه
بهنگام کردن اطالعات فاکتورهای ارسال شده از نرم افزار مجموعه به فروشگاه آنالین
قابلیت اتصال تعداد نامحدود تصاویر برای هر محصول ،تغییر اندازه ی خودکار و بهینه سازی تصویر
قابلیت اعالم حراج و فروش فوق العاده
تعریف بن و کوپن های تخفیف
برخورداری از درگاه های پرداخت اینترنتی بانک سامان ،ملت ،ملی ،پاسارگاد و پارسیان
امکان پرداخت از طریق درگاه های خارجی نظیر PayPal
تغییر اندازه بر اساس کامپیوتر ،تبلت و موبایل ()Responsive
قابلیت اجرای همزمان سیستم به سه زبان فارسی ،انگلیسی و عربی
امکان محاسبه هزینه حمل بنا به مسافت و مکان مشتری
ارتباط با شبکه های اجتماعی و ارسال و دریافت اطالعات به آن ها نظیر فیس بوک و توییتر
ارسال خبرنامه به مشترکین سایت جهت اطالعیه ها ،خریدها ،حراج ها ،تبریک تولد و...
ارسال  smsبه مشتریان بر اساس خرید یا ارسال کاال یا...
سطوح دسترسی مختلف برای کارمندان فروشگاه اینترنتی
ثبت نظرات و گفتگوی کاربران برای محصوالت
امکان ارائه مجموع موجودی انبارها در فروشگاه اینترنتی
اعالم قیمت بهنگام کل سیستم در فروشگاه اینترنتی
امکان تعریف کاربر در فروشگاه اینترنتی جهت فروش با تعرفه کلی فروشی
قابلیت دسته بندی کاال و جستجوی پیشرفته
تعداد نامحدود شاخه ها و زیر شاخه ها

|مشهد | بلوارهاشمیه |نبش هاشمیه| 6برج آبان پالزا| واحد| 403
| تلــفن| +985131987 :

فنــاوران تـــوسـعه
صفحه29 :
تعداد نامحدود محصوالت
روشهای پرداخت مختلف
استفاده از  URLهای آشنا ()Friendly URLs / Permalinks
بهینه سازی جهت موتورهای جستجو ()SEO
تعیین سطوح دسترسی کاربران به بخش مدیریت ( )ACLو اعمال آن به کاربران
استفاده از رمزگذاری SSL
قالب گرافیکی ،کامال قابل تغییر
تعداد نامحدود ارز
تعداد نامحدود زبانها و گویشها
سیستم مدیریت محتوا
برنامه وفادار سازی مشتریان
برنامه ی بازاریابی
قراردادن مشتریان در گروههای مختلف ،و اعمال مقادیر مختلف تخفیف به هر گروه
تعیین مالیات براساس استان ،کشور ،هردو ،مناطق جغرافیایی یا بدون مالیات
استخراج تماسهای خبرنامه ،جهت ارسال نامه های گروهی
تعداد نامحدود خصوصیات محصوالت
ایجاد لیست های انتخاب ویژگی محصوالت ،و تغییر قیمت و وزن محصول ،بسته به ویژگیهای انتخاب شده
و...

 -11پوز فروشگاهی
امکان نصب ماژول تحت ویندوز جهت انجام عملیات فروش در هنگام قطع بودن اینترنت
توضیح اینکه با توجه به عدم امکان تاخیر در عملیات فروش فروشگاه ها یک ماژول تحت ویندوز که اطالعات کاالها
را در خود ذخیره دارد مورد استفاده قرار می گیرد تا عملیات فروش در هنگامی قطع بودن سرور یا اینترنت بدون وقفه
انجام شده و فاکتور پرینت گردد .پس از وصل شدن اینترنت این نرم افزار به صورت خودکار اطالعات خود را با مرکز
تبادل می کند.
برای فروشگاه هایی که صف مشتری دارند و سرعت کاربری اهمیت باالیی دارد ماژول تحت ویندوز کارایی زیادی دارد.
به عنوان نمونه تصویری از پوز فروشگاهی در ذیل آمده است:
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 -12تنظیمات
سطوح دسترسی
قابلیت تعریف تعداد نامحدود سال مالی.
قابلیت تعریف و تنظیم متنوع دسترسی کاربر ها
قابلیت تعریف تعداد نامحدود کاربر با سطوح دسترسی مختلف
قابلیت برگشت پذیری هر عملیات
قابلیت چاپ مجدد هر عملیات
قابلیت تهیه نسخه پشتیبانی و ترمیم اطالعات
تعریف انواع مالیات ها برای کاال و خدمات متفاوت
نمایش جدول برای انتخاب تاریخ در کنار تمام ورودی ها به همراه شماره هفته
عالمت گذاری عملیات دفتر کل با کاربر مربوط
تعریف و تنظیم کامل مالیات خدمات و اجناس
تعریف و گروه بندی انواع مالیات خدمات و اجناس
تعریف مالیات خدمات و اجناسی که مالیات آنها در قیمت محاسبه شده است
تعریف مجزای مالیات خدمات و اجناس برای هرمشتری ،هر عرضه کننده یا کاال
گزارش ها و استعالم مالیات خدمات و اجناس و ارائه جزئیات و وردی و خروجی
پشتیبانی کامل ارزهای مختلف
نگهداری تاریخچه نرخ ارز
قابلیت تعریف حسابهای خزانه ،بانکی  ،مشتری  ،عرضه کننده با ارزهای مختلف
زبانها
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قابلیت استفاده همزمان به زبان های انگلیسی و عربی برای شعب خارجی شرکت
امکانات نرم افزاری
نمایش ساده جدول انتخاب تاریخ به همراه شماره هفته
طراحی شده بر اساس طراحی  ( Ajaxبدون نیاز به بازفراخوانی صفحه در تغییرات اعمال شده)
قابلیت خروجی پی دی اف پیشرفته
کلیدهای میانبر در منو ها  ،فلش های راهنما در منو
امکان گروهی کردن لیست ها
قابلیت مرتب کردن صفحه های بانک اطالعات در استعالمها
فرم چاپ در فرمتهای بلند(قابلیت پشت ورو)
و جود یک فیلد غیر فعال در بیشتر جدولهای برای عالمت گذاری یک حساب به عنوان غیر فعال
قابلیت نمایش لینک ها به صورت گرافیک به جای متن در جدولهای
قابلیت استفاده از تاریخ آخرین مدرک در مدارک بعد
محاسبه کارمزد بانکی در پرداخت مشتری و عرضه کننده
گزارش انجام عملیات ها بر اساس کاربر مربوطه
اطالعات فنی سیستم:
سرور :لینوکس
زبان برنامه نویسیPHP :
دیتابیسMySQL :

بخش پنجم :توضیح بیشتر طرح CRM
این طرح در چهار بخش قابل اجراست:

 -1کارت های امتیاز
در این طرح مگنت کارت هایی با نام مجموعه در سه طرح نقره ای ،طالیی و پالتونیوم چاپ می شود و در
فروشگاه های مجموعه دستگاه های کارت خوان در کنار سیستم فروش قرار می گیرد .در صورت صالحدید
مدیریت با خرید دستگاه چاپ روی کارت پی وی سی می توان نام ،نام خانوادگی و تاریخ انقضای کارت را
روی هر کارت به صورت اختصاصی چاپ کرد و در هنگام خرید به مشتری تحویل داد و یا به آدرس وی
فرستاد.
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کارت برنزی برای مشتریانی است که خرید آنان در هر ماه کمتر از مثالً  20.000.000ریال است ،کارت طالیی
برای مشتریانی است که در یک ماه خرید آنان بیشتر از  20.000.000ریال باشد و کمتر از 50.000.000
ریال و کارت پالتونیوم برای مشتریانی است که خرید آنان در یک ماه بیشتر  50.000.000ریال باشد .در
ضمن ممکن است مدیریت مجموعه بنا بر عنوان اجتماعی افراد بدون در نظر گرفتن میزان خرید (مثالً اگر
شخص مورد نظر شهردار باشد یا رئیس بانک یا )...از همان ابتدا به فرد کارت طالیی یا پالتونیوم واگذار نماید.
تذکر :کلیه اعداد ذکر شده در این بخش به صورت فرضی بوده و با نظر مدیریت قابل تنظیم است.
برای هریک از کارت ها می توان مزیت هایی تعریف کرد .مثالً به صورت زیر:
کارت برنزی :دارنده این کارت به ازای هر  10.000.000ریال خرید  50امتیاز کسب می کند که هر امتیاز
معادل  10.000ریال است و شخص از روز بعد از کسب امتیاز تا مدت  60روز امکان استفاده از این امتیاز را
دارد .در ضمن شخص می تواند کارت خود را به شخص دیگری بدهد تا او از امتیاز وی استفاده کند( .با این
کار مشتری برای مجموعه مشتری جدید می آورد)
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کارت طالیی :دارنده این کارت  %3تخفیف در هنگام خرید دارد و ضمناً به ازای هر  50.000.000ریال خرید
 500امتیاز کسب می کند و شخص از روز بعد از کسب امتیاز تا مدت  30روز امکان استفاده از این امتیاز را
دارد .در ضمن شخص می تواند کارت خود را به شخص دیگری بدهد تا او از امتیاز وی استفاده کند.
کارت پالتونیوم :دارنده این کارت  %5تخفیف در هنگام خرید دارد و ضمناً به ازای هر  50.000.000ریال
خرید  600امتیاز کسب می کند و شخص از روز بعد از کسب امتیاز تا مدت  60روز امکان استفاده از این
امتیاز را دارد .در ضمن یک هدیه در هنگام هر خرید به این شخص داده خواهد شد.
بسته به صالحدید مدیریت مجموعه می توان خدمات خاص دیگری را هم برای سطوح مختلف کارت ها تعریف
کرد اعم از:
 VIPکردن محیط فروشگاه برای شخص دارای کارت پالتونیوم
کادوی رایگان به همراه ارسال رایگان کاال به آدرس اعالم شده توسط مشتری
نصب و خدمات پس از فروش رایگان تا مدت مشخص
امکان خرید با چک و به صورت اعتباری برای مشتری سطح پالتونیوم یا...
امکان مرجوع و تعویض کاال تا  15روز
و...
نکته قابل توجه این است که این سیستم به سامانه پیامک هم وصل شده و اطالع رسانی انقضای امتیازها به
صورت اتومات از طریق پیامک به مشتریان اعالم می شود تا آنان را تشویق به خرید از فروشگاه نماید.
در کنار مزایای تعریف شده فوق با همین کارت ها می توان طرح های گسترده ای همانند طرح های ذیل را
در زمان های مختلف اجرا کرد:
جشنواره تخفیف :شارژ  100امتیاز برای تمام مشتریان (یا به صورت سطح بندی مثالً  100امتیاز
برای کارت نقره ای 200 ،امتیاز برای کارت طالیی و  500امتیاز برای کارت پالتونیوم) در یک بازه
زمانی خاص مثالً به مناسبت اعیاد مذهبی یا روز مادر یا( ...از این طریق مجموعه در این بازه زمانی
نقدینگی زیادی را دریافت می کند).
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اجرای طرح قرعه کشی بین مشتریان :مثالً مجموعه اعالم می کند که دارندگان کارت ها با خرید
کاال در یک بازه زمانی مشخص (مثالً ایام ماه مبارک رمضان) به ازای هر  50.000.000ریال خرید
یک امتیاز قرعه کشی دریافت می کنند و در پایان دوره قرعه کشی انجام خواهد و مثالً  2دستگاه
 iphone 6به برندگان اهدا می شود .در این صورت مشتری ای که خریدش زیر  50.000.000ریال
باشد ترجیح می دهد خرید خود را طوری افزایش دهد که حداقل یک امتیاز قرعه کشی دریافت کند.
تاریخ های خاص :مجموعه می تواند به صورت اتومات در تاریخ تولد یا سالگرد ازدواج افراد به عنوان
هدیه کارت های آنان را با امتیاز مشخصی شارژ نماید و این موضوع از طریق پیامک به آنان اطالع
رسانی شود.
تکریم مشتریان برتر :مجموعه مشتریانی که در شش ماه گذشته خریدشان با کارت بیشتر از
 300.000.000ریال بوده است را به عنوان مشتریان برتر در یک ضیافت شام یا ناهار در یک فضایی
مانند هتل درویشی دعوت می نماید.
تخفیف روی کاالی خاص :مجموعه برای فروختن کاالهای کم فروش خود می تواند این کاالها را با
مثالً  %10تخفیف ویژه دارندگان کارت مجموعه (نقره ای یا طالیی یا )...عرضه نماید.
و...

 -2کارت هدیه:
در کنار کارت های امتیاز مجموعه می تواند کارت های هدیه با مبالغ تعریف شده در سیستم اهدا نماید.
افرادی که می خواهند به دوستانشان هدیه دهند وجه مورد نظر را به فروشگاه تحویل می دهند و فروشگاه
یک کارت هدیه معادل مبلغ پرداخت شده در یک بسته بندی شکیل به آنان تحویل می دهد تا افراد این کارت
را به مخاطب خود هدیه دهند و او با مراجعه به فروشگاه کاالی مورد عالقه خود را خرید کند .در این طرح
وجه کاال اول دریافت می شود و کاال دیرتر تحویل می شود که این روش بسیار برای مجموعه پرمنفعت است.
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این طرح برای سازمان های دولتی یا خصوصی که می خواهند به کارکنانشان هدیه دهند بسیار کاربرد دارد.
به عنوان مثال مجموعه می تواند با یک سازمان دولتی یا خصوصی وارد مذاکره شود و کارت های هدیه
 1.000.000ریالی را به آنان به مبلغ  500.000ریال (و حتی کمتر چرا که در این طرح ما داریم مشتری
جدید جذب می کنیم) در یک بسته بندی بسیار شیک بفروشد .وقتی آن مجموعه کارت ها را بین کارمندان
خود توزیع می کند قطعاً تمام آنان به فروشگاه مراجعه می کنند و ممکن است یک یا چند کاال خرید نمایند
که قطعاً مبلغ آن از هزینه کارت بیشتر است و با ورود اجباری مشتری به فروشگاه فرصتی برای ما ایجاد می
شود که مشتری را جذب کرده ،کارت اشتراک برای او باز کنیم و کاالهای متنوع را به او پیشنهاد کنیم و این
باعث افزایش گردش نقدینگی در مجموعه می شود .می توان برای مبلغ کارت های هدیه تاریخ انقضا نیز
تعیین نمود.
نکته قابل توجه در بحث نرم افزاری این است که شخص مجبور نیست که از تمام مبلغ داخل کارت در یک
نوبت استفاده کند .به عنوان مثال اگر یک کارت هدیه  5.000.000ریالی واگذار کردیم دارنده آن می تواند
در خرید اول از  2.000.000ریال آن استفاده کند و کارت را پیش خود نگه دارد و از مانده در خرید یا
خریدهای بعدی استفاده نماید.

 -3مستند سازی ارتباط با مشتری و دستورهای تماس
یکی از مهمترین بخش های مدیریت ارتباط با مشتری مستند سازی این ارتباط است .بین مجموعه و مشتری
اتفاقات مختلفی ممکن است بیافتد که الزم است مستند شود و در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت .یک
از این اتفاقات فروش کاالست که ما بدانیم مشتری چه کاالهایی را در زمان های مختلف خرید می کند و بر
این اساس بتوانیم رفتار مشتری را پیش بینی کنیم ،کاالی پرفروش و کم فروش را تشخیص دهیم ،سلیقه ی
مشتری را در هنگام فروش بعدی بدانیم و ...که این موضوع دامنه ی بسیار وسیعی دارد و فقط در سیستم
یکپارچه وب حساب که سازمان کلیه عملیات خرید ،انبار ،فروش و حسابداری خود را روی سیستم وب حساب
منتقل کند دست یافتنی است.
از فروش که بگذریم سازمان ارتباط هایی با مشتری دارد که برایش مهم است و مستقل از فروش است .مثال
های زیر نمونه ای از این ارتباط هاست:
مشتری از مجموعه بازدید می کند و خریدی انجام نمی دهد.
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مشتری تماس می گیرد و شکایتی از خرید خود اعالم می کند.
سازمان یک هفته بعد از خرید با مشتری تماس گرفته و میزان رضایت او از خرید را جویا می شود.
در تاریخ تولد مشتری سازمان یک کیک به آدرس مشتری ارسال می کند.
سازمان با مشتری تماس گرفته و ارائه یک یا چند کاالی جدید در طرح و رنگ هایی که مشتری
دنبال آن بوده را اطالع رسانی می کند.
و...
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری وب حساب این امکان را ایجاد می کند که اوالً سازمان انواع ارتباط های
خود و مشتری را در قالب تماس های ورودی و خروجی ثبت و ضبط نماید و در آینده گزارش گیری کند و
ثانیاً مدیر بتواند برای سازمان خود دستور تماس ثبت کند .این دستور تماس ها دو گونه اند:

 -1دستور تماس اتومات
در این نوع دستور تماس ،تعریف هایی برای سیستم از قبل صورت می گیرد که بر مبنای یک اتفاق،
یک تماس اتومات صورت گیرد .مثالً هر وقت تاریخ تولد مشتری شد (اتفاق) یک پیام به کاربر Aمبنی
بر ارسال کیک به آدرس او (تماس) داده شود.
در این نوع دستور تماس که پرکابردتر است (چرا که اتومات بوده و به نیروی انسانی وابسته نیست)
امکانات بیشتری هم قابل تعریف است مثالً این که یک اتفاق برای سطوح مختلف مشتری اعم از
نقرهای ،طالیی و پالتونیوم دستورهای متفاوت داشته باشد و...
 -2دستور تماس دستی
در این بخش مدیر می تواند برای هرکدام از کارکنان خود دستور تماس بگذارد که مثالً در تاریخ
مشخص یک کاتالوگ برای یک مشتری ارسال شود و یا با یک مشتری خاص تماس تلفنی صورت
گیرد و...
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غیر از مدیر سایر افراد سازمان هم می توانند برای یکدیگر دستور تماس درج کنند ،اما در هنگام
مشاهدهی دستور تماس ها هرکس فقط به دستور تماس های خود دسترسی دارد و مدیر دستور
تماس های همه را مشاهده می کند.
اگر کارمندی دستور تماسی برای یک تاریخ داشته باشد و تماس خود را انجام نداده یا ثبت نکند این
موضوع برای مدیر وی مشخص می شود.

الزم به ذکر است که با توجه به وسعت موضوع  CRMاین شرکت بنا بر نوع حوزه شغلی هرکدام از مشتریان
خود با نظر مدیریت آن مجموعه امکان توسعه و سفارشی سازی نرم افزار را دارد.
این پروژه با تبلیغاتی که ذیل آن انجام می شود که یکی از این تبلیغات پرزنت کارشناس های فروش میباشد،
باعث می شود که نتایج ذیل حاصل شود:
 -1مشتریان اقدام به تهیه کارت کرده تا از مزایای آن بهره مند شوند
 -2ایجاد یک دیتابیس منسجم از مشتریان و تماس های با مشتری
 -3افزایش مراجعه مشتریان و افزایش فروش
 -4ارائه خدمتی جدید از مجموعه  ،تکریم مشتریان و افزایش رضایتمندی آنان
 -5امکان برخورد نزدیک با مشتریان در مراسم های قرعه کشی یا ضیافت های مشتریان برتر
 -6امکان تحلیل حجم فروش مناطق مختلف شهری با بررسی اطالعات مشتریان ،محل سکونت آنان و
حجم خرید برای گسترش شعب در سطح شهر
 -7امکان ارتباط با مشتریان از طریق سامانه پیامکی و تلگرام جهت اطالع رسانی طرح های خاص
 -8تبلیغ زبان به زبان مشتریان در بین دوستان و آشنایان خود برای خرید از فروشگاه های مجموعه
مخصوصاً مشتریانی که وارد سطح طالیی می شوند و یا برنده جایزه قرعه کشی می گردند.
 -9امکان ارتباط مستقیم با تمامی مشتریان از طریق اتصال سیستم به سامانه پیامک و تلگرام اعم از
تبریک اعیاد ،اطالع رسانی های یکپارچه و...
-10امکان دریافت گزارش های آماری جامع فروش و مشتریان و امتیازها به صورت آنالین
 -11امکان دسته بندی مشتریان در گروه های نقره ای ،طالیی و پالتونیوم بر اساس حجم خرید آنان در
ماه و ارائه طرح های خاص برای آنان.
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-12جذب مشتری جدید که با کارت شخص دیگری خرید کرده و امتیاز او استفاده می کند.

 .4ارتباط از طریق شبکه اجتماعی تلگرام:
با توجه به حجم ارسال پیامک های تبلیغاتی روزانه و همچنین درخواست عدم دریافت پیامک تبلیغاتی آن از
سوی مردم و همچنین پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و همه گیر شدن شبکه اجتماعی تلگرام ،مجموعه می
تواند با مشتریان خود از طریق شبکه اجتماعی تلگرام و با شماره تلفن شخصی مربوط به مجموعه ارتباط
داشته باشد و اطالعات و خدمات جدید مجموعه اعم از متن یا عکس یا فیلم را از طریق تلگرام به مشتریان
خود ارسال نماید.
امکانات  CRMوب حساب در اتصال به نرم افزار تلگرام به شرح ذیل است:
 -1امکان ارسال پیام اتومات در هنگام تعریف مشتری و یا تاریخ های خاص (تولد ،ازدواج و)...
 -2امکان ارسال رایگان پیام حاوی متن ،عکس و فیلم به گروه های مختلف مشتریان با محدودیت روزانه
 50پیام (در صورتی که مشتریان شماره مورد نظر را در گوشی خود ذخیره کنند محدودیتی وجود
ندارد).
 -3امکان ارسال زمان دار به صورت فردی و گروهی
 -4امکان ارسال پیام بر اساس منطقه و رده مشتری
 -5ارسال پیام های صوتی و ارسال فایل با هر فرمتی
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