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 کیان نامه

 سال جدید ، محصًالت جدید
 

 سیستم مدیریت ارسال کاال

فرٍضگاُ ّای زًجیرُ ای تسرگ کِ فؼالیت اصلی آًْا فرٍش کاالّای حجین ٍ سٌگیي هی تاضذ ترای ارئِ خذهات تْتر ، از     

جولِ ارسال ٍ ًصة کاالّا تِ هطتریاى خَد ، ًیازهٌذ استفادُ از سیستوی هی تاضٌذ کِ تتَاًٌذ توام فرایٌذ ّای هرتَط تهِ  

 حول ٍ ًصة کاال را در آى کٌترل ٍ هذیریت ًوایٌذ. 

 تِ هٌظَر رفغ ایي ًیاز ، ضرکت ًرم افساری کیاى سیستن هذیریت ارسال را تِ جاهؼِ فرٍضگاّی ارائِ هی کٌذ.

تا تکارگیری سیستن هذیریت ارسال ایي اهکاى ترای هطتریاى فراّن هیگردد کِ کاالّایی را کِ حول آًْا تهرایطهاى دضهَار      

 است را در هحل تحَیل گیرًذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخی از امکاوات يیژٌ

 ) اهکاى تفکیک ّسیٌِ ّا ) هقذار دّی آًْا تِ ازای ّر گرٍُ کاال 

 اهکاى ّواٌّگی ٍ تغییر زهاى حول ٍ ًصة 

  اهکاى هطاّذُ هراحل حول ٍ ًصة کاال تِ ٍاسغِ گسارش ّای هتٌَع 
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 سیستم مدیریت کاالی محصًل

تَاًٌذ ترای هذیریت هَاد اٍلیِ ٍ در ًْایت، کاالی  کٌٌذ، هی ّایی کِ در حَزُ تَلیذ کاال فؼالیت هی ّا ٍ کارگاُ فرٍضگاُ

ّا از  ّا ٍ کیک ّا ّر یک از ضیریٌی فرٍضی تَلیذی خَد از سیستن هذیریت کاالی هحصَل تْرُ تثرًذ. ترای هثال، در ضیریٌی

تَاى در سیستن یکپارچِ کیاى تؼریف  ای تطکیل ضذُ است کِ ایي هَاد ٍ کاالی ًْایی تَلیذ ضذُ از آًْا را هی هَاد اٍلیِ

 ًوَدُ ٍ تذیي ترتیة تر تْیِ ٍ فرٍش آًْا هذیریت ًوَد. 

کارگیری سیستن هذیریت کاالی هحصَل در هجوَػِ  تا تِ

افساری کیاى، صاحثاى هطاغل تَلیذی قادر خَاٌّذ تَد  ًرم

کِ کاالی هحصَل خَد ٍ دستَرالؼول تَلیذ آى را تؼریف 

افساری کیاى اهکاى تَلیذ  ًوایٌذ. ایي تخص از هجوَػِ ًرم

آٍرد. تا  کاالی هحصَل را از عریق ثثت سٌذ فراّن هی

تٌظین ایي سٌذ، تِ صَرت خَدکار از تؼذاد هَاد اٍلیِ در 

اًثار هرتَعِ کاستِ ٍ تر تؼذاد کاالی تَلیذ ضذُ در اًثار 

ضَد ٍ تذیي ترتیة اهکاى کٌترل ٍ  هحصَل اضافِ هی

 آیذ. ًظارت تر هَجَدی کاالّا در اًثار ترای کارتر فراّن هی

 

 

 

 برخی از امکاوات يیژٌ

 اهکاى تٌظین دستَرالؼول تَلیذ کاالی هحصَل 

 ُّای تک اًثاری، دٍ اًثاری ٍ غیرُ اهکاى تٌظین سٌذ تَلیذ کاالی هحصَل در فرٍضگا 

 اهکاى هحاسثِ ّسیٌِ ًْایی کاالی هحصَل تراساس ّسیٌِ هَاد اٍلیِ ٍ ّسیٌِ سرتار ترآٍردی  

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
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 سیستم سفارش تلفىی 

اهرٍزُ ًیاز هردم تِ استفادُ از سفارش غیرحضَری ٍ دریافت کاال در هحل تا تَجِ تِ ضرایظ زًذگی در جَاهغ اهرٍزی ٍ 

تایست در  ّا جْت خریذ هایحتاج خاًَار اهری دٍر از اًتظار ًثَدُ ٍ هی ػذم ٍجَد زهاى کافی ترای هراجؼِ تِ فرٍضگاُ

جَیی  ّا هَرد تَجِ قرار گیرد. ٍجَد چٌیي فرآیٌذی ػالٍُ تر رفاُ هطتریاى تاػث صرفِ ّا ٍ ّایپرهارکت اتَهاسیَى فرٍضگاُ

 گردد. ّای ضْری هی در زهاى، ّسیٌِ ٍ کاّص ترافیک

 Caller ID افساری تا استفادُ از تکٌَلَشی ایي هاشٍل ًرم

هطتری را ضٌاسایی ًوَدُ ٍ کارتر تصَرت تلفٌی سفارش 

ًوایذ. از دیگر  سازی ارسال، تٌظین هی هطتری را جْت آهادُ

هسایای ایي هاشٍل کٌترل هَجَدی در ٌّگام سفارش ٍ اهکاى 

ترقراری ارتثاط تا سیستن جاهغ فرٍش فرٍضگاّی کیاى 

جْت صذٍر فاکتَر فرٍش ًْایی ٍ اًتخاب ٍ اًتساب پیک تِ 

ّای خاظ هرتَط تِ ایي  تاضذ. گسارش سفارش هرتَعِ هی

تَاًذ اعالػات هذیریتی هتٌَػی را از ترکیة  هاشٍل هی

 اعالػات کاال، هطتری، آدرس هطتری ٍ پیک ارائِ ًوایذ.

 

 

 برخی از امکاوات يیژٌ

  اهکاى ًوایص اعالػات هطتری تا استفادُ از فٌاٍری

Caller ID 

  اهکاى تؼریف هطتری جذیذ 

 اهکاى کٌترل هَجَدی ٍ رزرٍ کاال در اًثار در ٌّگام تٌظین سفارش هطتری 

 ّای تکراری از سَی یک هطتری ّای تاز هطتری ٍ جلَگیری از ثثت سفارش اهکاى کٌترل سفارش 

 ِاهکاى صذٍر فاکتَر فرٍش تر اساس سفارش ٍ اًتساب پیک هرتَع  
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 ومًوٍ ای از کاربران کیان

http://www.kyansoftco.com/default.aspx
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