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 هرگز دست خالی از فروشگاه خارج نخواهید شدtally با ربات
 

هیچی بدتر از این نیست که وارد فروشگاه بشوید و به سمت قفسه کاالیی که قصد خرید آن را دارید بروید و ببینید 

خالیست و جنس موردنظرتان تمام شده. اما خیلی نگران نباشید، چون از آنجا که ربات ها تصمیم دارند در همه 

گوشه و کنار زندگی ما سرک بکشند و همه جا حاضر باشند، این بار قرار است در نقش ناجی ما را از این معزل 

 نجات دهند.

به تازگی رباتی خودران به نام  Simbeحاال چطور این کار را به انجام خواهند رساند؟ به سادگی: موسسه رباتیک 

«Tally»  ساخته و عرضه کرده که

ماموریتش گشت زدن در فروشگاه و چک 

کردن قفسه های مواد خوراکی است. اگر 

قفسه ای خالی و جنسی به پایان رسیده 

بود، این آقای آهنی که اتفاقا قد بلندی 

هم دارد و خیلی راحت می تواند طبقه 

های باالی قفسه ها را نیز کنترل کند، آن 

 را به صاحب فروشگاه اعالم خواهد کرد.

در ساعات شلوغی فروشگاه نیز می  «.تالی

تواند وظیفه خود را به انجام برسد. این 

ربات همانند رومبا، داک شارژ دارد که در 

بین کار وقتی انرژی اش رو به کاهش بود، 

 خود را به آن می رساند و شارژ می کند.

این دستگاه فعال به طور آزمایشی در تعدادی فروشگاه خرده فروشی در آمریکای شمالی به کار گرفته شده. اگر 

نتیجه این تست مثبت باشد، بعید نیست در آینده نه چندان دور در راهروهای فروشگاه های بزرگ شاهد این ربات 

 ها باشیم و هرگز از هیچ مغازه ای دست خالی بیرون نرویم.
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 نرم افزار داشبورد مدیریت کیان :

های فروشگاهی خود بدون شک نیازمند مشاهده و بررسی  ها برای نظارت و مدیریت هر چه بهتر مجموعه مدیران فروشگاه

گردد. مدیران  باشند که این نیاز با استفاده از سیستم داشبورد مدیریت اطالعات کیان مرتفع می ها می عملکرد فروشگاه

های تحلیلی مورد نیاز  توانند با استفاده از سیستم داشبورد اطالعات مدیریتی فروشگاهی، تمامی اطالعات جامع و گزارش می

جویی در زمان و هزینه و با  افزار حاضر به منظور صرفه خویش را در قالب تصاویر و نمودارهای تحلیلی مشاهده نمایند. نرم

استفاده از پایگاه اطالعاتی خاص خود و ارتباط مستقیم با سیستم یکپارچه فروش فروشگاهی کیان، اطالعات عملکرد 

 دهد. ها را به صورت آنالین در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار می فروشگاه

همچنین این نرم افزار تحت وب میباشد که به مدیران این امکان را می دهد که در هر مکان با استفاده از انواع 

وسایل دیجیتال با قابلیت اتصال به اینترنت )همانند موبایل ، تبلت ، کامپیوترهای شخصی و ...( ،به گزارشات 

آماری تجزیه و تحلیلتحلیلی سازمان خود دسترسی آسان داشته باشند.  های 

 که با چیدمانی دقیق و منظم در یک ای مناسب این سیستم، و گزارشات مقایسه 

 ، مدیران رادر جهت اتخاذصفحه کنار هم قرار گرفته اند

 رساند. موقع در سازمان یاری می های مناسب و به گیری تصمیم 

 امکانات داشبورد اطالعات مدیریتی فروشگاهی کیان

 ها ارائه عملکرد فروش فروشگاه 

 کنندگان در بازه زمانی مشخص ارائه عملکرد خرید و فروش تامین 

 بندی کاال در بازه زمانی مشخص ارائه عملکرد فروش بر اساس گروه  

 ها در طی یک دوره مقایسه عملکرد فروشگاه   

ها در روز جاری و قابلیت مقایسه  ارائه عملکرد فروشگاه    

 آن با روز گذشته

ها در طی یک دوره با  کنترل نرخ رشد فروش فروشگاه    

 قابلیت انتخاب دوره زمانی به صورت سال، ماه و روز

    روزرسانی  قابلیت انجام تنظیمات خاص در جهت به

 ها و نمودارها و ... خودکار گزارش
  

 امکان اضافه نمودن انواع گزارشات تحلیلی مورد نظر سازمانها در کمترین زمان 

 امکان تغییر در چیدمان نمودارها با توجه به نیاز مدیران و خصوصی سازی نمایش برای هر یک از آنها 
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 کتاب این ماه :

 differenceتفاوت 
ها بودجه بیشتری را به  میلیارد دالر صرف تبلیغات شد. هر سال شرکت ۰۱۱بیش از  ۳۱۰۲در سال 

 فرستند که به هیچ وجه جذاب و قابل توجه نیست. هایی می دهند ولی پیام تبلیغات اختصاص می

کنند. نویسنده معتقد است تنها راه موفق شدن آن است که یا  مخاطبان به این تبلیغات توجهی نمی

محصوالت و خدمات ما متفاوت و بهتر باشد، یا بیشتر در معرض دید باشیم و یا سر و صدای بیشتری 

 ایجاد کنیم.

اند تفاوت ایجاد کنند. در  های معروف پرداخته و اینکه چگونه توانسته این کتاب به بررسی برندها و شرکت

های خوب را تشخیص  کند تا فرصت شود که به شما کمک می ای پیشنهاد می کتاب روشی یک صفحه

 دهید و محصوالتی متفاوت عرضه کنید.

 نویسنده:برنادت جیوا 

 ۳۱۰۲ سال انتشار:

 ۰۰۱ تعداد صفحات:

 کار و کسب زمینه:
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