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 ارایِ دٌّذُ سیستن ّای جاهع هذیریت فرٍش فرٍضگاّی کیاى  

 اٍلیي ٍ تٌْا صادر کٌٌذُ  ًرم افسار فرٍضگاّی در ایراى      

 ضرکت ًرم افساری کیاى
Www.kyansoftco.com  

ًوًَِ هطتریاى          

 

    تماس با ما   

 4-88788588  

 محصول منحصر بفرد  کیان :  داشبورد اطالعات مدیریت )جدید(

استقرار نرم افسار فروش فروشگاهی کیان در کشورهای حوزه خلیج 

 دبی و کشور عراقفارس ، 

 Qmartچٌدی قبل ًصب ٍ راُ اًدازی ًرم افسار فرٍش فرٍشگاّی کیاى در فرٍشگاُ              

ٍاقع در کشَر اهارات ٍ فرٍشگاُ شیریي عسل ٍاقع در کشَر کردستاى عراق با                     

هَفقیت بِ اتوام رسید. شایاى ذکر است کِ کلیِ زیرسیستن ّا اعن از هدیریت                     

فرٍشگاُ، هدیریت کاال ٍ اًبار، سیستن فرٍش، حسابداری ٍ ... بِ زباى اًگلیسی راُ                  

اًدازی ٍ کلیِ اهَر هربَط بِ تبدیل ارزّا با اًَاع رٍش ّای پرداخت عولیاتی گردیدُ               

 هسیری جدید در صادرات ًرم افسارّای           است. شرکت کیاى با ایي حرکت              

 آغاز ٍ  اخبار ایي هَفقیتْا در آیٌدُ هٌتشر هی شَد . ٍشگاّیفر

ًیاز بِ اطالعات جاهع ٍ گسارضات تحلیلی ٍ تصوین ساز ،سازهاًْا ٍ فرٍضگاُ ّای زًجیرُ ای از اٍلَیت ّا 

 ٍ ًیازّای رٍزهرُ هذیراى ارضذ چٌیي هجوَعِ ّایی است.

بِ هٌظَر رفع چٌیي ًیازّای اطالعاتی ،سازهاى ّا ٍ فرٍضگاُ ّای زًجیرُ ای هعوَالً با صرر  زهراى ٍ       

ّسیٌِ باالیی بِ ایي اطالعات دسترسی پیذا هی کٌٌذ، ٍ در پارُ ای هَارد زهاًی هذیراى ارضذ برِ ایري       

بر اساس آًْا تا حذٍدی دیر ضذُ است . در ایي راستا ًرم افسار   اطالعات دسترسی دارًذ کِ تصوین گیری

داضبَرد اطالعات هذیریتی فرٍضگاّی کیاى با اهکاى ًورایرص   

اطالعات در قالب ًوَدارّا ٍ ًوایص تصَیری اطالعات، ًرشرص     

بسسایی در رفع ًیاز ّای اطالعاتی سازهاى ایفا هی کٌذ .ایي ًرم  

افسار با استفادُ از پایگاُ اطالعاتی خاظ خَد ٍ ارتباط هستشیرن  

با سیستن یکپارچِ فرٍش فرٍضگاّری اطرالعرات      

عولکرد فرٍضگاُ ّا را بِ صَرت بالدرًگ ٍ در لحظِ 

در اختیار هذیراى ارضذ سازهاى قرار هی دّذ.تجسیِ  

تحلیل ّای آهاری ٍ گسارضات هشایسِ ای هٌراسرب   

در جْت اتخار تصوین گیری   ایي ًرم افسار،هذیراى را

 ّای هٌاسب ٍ بِ هَقع در سازهاى یاری هی رساًذ.

 تَاًوٌذیْای ًرم افسار

 هحصَالت جذیذ

 درخَاست دهَ

1ًاهِ  ضوارُ   

1931ّفتِ اٍل تیر   

 اعطای ًوایٌذگی  بِ ضرکتْای ٍاجذ ضرایط  
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