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 مقدمه:

 تعریف:

 به مربوط کاالهای ترکیب از که فروشگاهی به بازرگانی و تجارت در  (Hypermarket)هایپرمارکت

 د.شومی گفته کند،می استفاده بزرگ درمقیاسی چندمنظوره،  هایفروشگاه و هاسوپرمارکت

 را محصوالت از وسیعی طیف و باشندمی مصرفی مختلف کاالهای فروشیخرده بنگاه ها در عمل یکهایپرمارکت

 یک بطورخالصه،. باشندمی...  و خانگی مصرفی کاالهایو  موادغذایی گوناگون انواع شامل عمدتأ که دهند،می ارائه

اجات سبد خرید مشتریان خود را، در یک بار بازدید، احتی کردن برآورده توانایی که است، فروشگاهی هایپرمارکت،

 .باشدآن تمرکز بر فروش در حجم باال با کمترین حاشیه سود میداشته باشد و ماموریت 

 :تردر نگاهی گسترده

هایی هستند که دارای ها و یا هایپرمارکتمجموعه فروشگاه (Chain stores) ایهای زنجیرهفروشگاه

وان تجاری ها از عنمدیریتی واحد بوده و در سطح یک شهر، کشور یا چندین کشور پراکنده اند. این فروشگاه

 .کنندکنند و معموالً محصوالت مشابه یا تقریبا مشابهی ارائه مییکسانی استفاده می

نقشی اساسی را در این  افزارنرم ،درتمند و پویا بوده کهای قحال مدیریت چنین کسب و کارهایی نیازمند سامانه

عالوه بر اجرای عملیات مورد نیاز کاربر، می سازمانافزار قدرتمند در چرخه یک نماید. یک نرمخصوص ایفا می

ای از عملکرد کسب و کار، نگرشی متفاوت را در ذهن تواند با در اختیار گذاشتن اطالعات تجمیع شده و تاریخچه

 .مدیران مجموعه متصور نماید
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 درباره ما:

های عملیاتی صنعت با حضور جمعی از کارشناسان فعال در الیه 1383از سال  ارقام نگار اندیشه افزاریشرکت نرم

 ،افزارهای مرتبط، فعالیت خود را با هدف تولید نرمافزارو با تخصص در حوزه مالی و نرم و پخش کشور یفروشخرده

 .دهای جدید آغاز نمود و تکنولوژیبا رویکر

 

ای و های زنجیرهموجود در زمینه اتوماسیون فروشگاههای افزارنرمهای فنی و فرآیندی با بررسیمجموعه این 

های افزارنرمهای را تولید نماید که عالوه بر داشتن مزیت هاافزارنرمنسل جدید از بزرگ، عزم خود را بر این نهاد تا 

های زیادی به متولیان صنعت فروشگاهی شده برطرف موجود، معایب آنها را که باعث وارد ساختن ضرر و زیان

  .های موجود باشدافزارنرم، فرآیندنگر و دارای معماری متمایز از ه دهنده راهکاری نوئکرده و بدین ترتیب مدعی ارا

 

 

 ای بارانهای زنجیرهمدیریت سازمانی فروشگاه راهکارهای مزیت امتیازات و

  

 ایو یا دارای دفاتر ناحیه ویژه سازمان های چند شرکته و مولتی برند چهار سطحی ارائه راهکار 

 (Holding & corporate parent) 

 شاخصه های کلیدی عملکرد به همراه داشبورد اطالعات مدیریت امکان ارائه(KPI`s)   صنعت مربوطه به

 منظور سنجش و پایش اهداف سازمانی

 امکان ارائه گزارشات مدیریتی در قالب گزارش ساز تحت وب مبتنی بر تبلت و موبایل 

 نرم افزار به دلخواه کاربر با امکان ذخیره آن گزارشاتشخصی سازی  امکان تغییر و 

 باشگاه مشتریان امکان ارائه سامانه  

 با قابلیت ثبت فاکتور  فروشگاه های اینترنتی به منظور اتصال به وب سرویس های دوطرفه امکان ارائه

 رزرو و کنترل موجودیفروش 
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 )بدون نیاز به امکان انتقال اطالعات به لحظه )آنالین VPN  و Static IP  دوطرفه. با

 اطالعات ارسال شده کنترل پردازش کامل و مانیتورینگ قابلیت

 یا ریموت شدن بر روی  امکان بروز رسانی نرم افزارهای شعب به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به مراجعه و

 تک تک شعبه ها

 نرم افزارهای موبایل امکان ارائه(Customer Mobile App)  برای مشتریان VIP  فروشگاه به منظور

 ...  اطالع رسانی محصوالت جدید، پروموشن ها، آدرس شعب بر روی نقشه، امتیازات، اعتبارات و

  فروشگاه مبتنی بر صفحات ارائه راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری یکپارچه جهت نمایش کاالها در

 لمسی و ویترین های دیجیتال

 نرم افزارها استقرار ارائه راهکارهای ویژه نصب و 

 

  

 های بکار رفتهتکنولوژی  

 MS SQL Server:  پایگاه داده

 C# .Netزبان برنامه نویسی: 

با قابلیت xml - WCF (Windows Communication Foundation )مکانیسم انتقال اطالعات: 

 پیشرفته هایکنترلبه لحظه و مانیتورینگ 

ی مختلف به هابا قابلیت تعریف قالبWPF  (Windows Presentation Foundation )واسط کاربری: 

 ازای هر کاربر

 Android / iOS / Win phoneسیستم موبایل: 
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 ای و بزرگ ارقام نگارهای زنجیرهمدیریت سازمانی فروشگاه

 :افزارنرمساختار 

سطح،  4های بزرگ و زنجیره ای را در شرکت ارقام نگار اندیشه بر اساس تجربیات کسب شده در این حوزه،  فروشگاه

بندی همراه با راهکارهای خاص مربوطه، طبقه بندی کرده است. این سطوح بطور کلی و کالن به صورت زیر تقسیم

 شوند: می

 :  1سطح 

 اندهی، رهبری و کنترل برنامه ریزی، سازم وظایف:

 طالعات مدیریت، حسابداری تجمیعیداشبورد اوشگاهی، های فرمدیریت سازمانی شرکت افزارها:نرم

 : 2سطح 

بصورت عملیاتی شامل ارتباط با تامین کنندگان، قیمت گذاری،  1های اعمالی سطح اجرای سیاست وظایف:

 های باشگاه مشتریان و...  سیاست

 ثابتهای داراییحقوق و دستمزد، اموال و ، حسابداری، خزانه داری، یگاهفروش شرکتمدیریت  افزارها:نرم

 : 3سطح 

تحویل اجناس از تامین کننده، کنترل موجودی فروشگاه و  مدیریت انبار پخش، مدیریت فروشگاه،وظایف: 

 کنترل صندوقداران

 و انبار پخش مدیریت فروشگاه افزارها:نرم

 : 4سطح 

 و دریافت وجه کاال فروش  وظایف:

 صندوق فروش افزارها:نرم
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های فروش در دفتر مرکزی ثبت، گذاریدر این ساختار، اطالعات و سیاست یسازمان محور و تجمیع یبا وجود دیدگاه

های فروش قابل مشاهده و صندوق ، مراکز پخشو بالفاصله با توجه به سطوح دسترسی قابل تعریف، در دفاتر فروشگاه

 و استفاده است.

به دفتر  هافروشگاه از دفاتر فروشگاه همچنین به لحظه تمامی اطالعات فروشگاه اعم از عملکردهای فروش و انبار

 .مرکزی انتقال می یابد

به کار خود  offline، صندوق فروش بصورت ایشبکه ارتباط قطع بودندر صورت  ،ساختار در ایننکته مهم اینکه 

 پذیرد.داده و پس از برقراری ارتباط، انتقال اطالعات به صورت اتوماتیک صورت میادامه 

 

 :ساختار ارتباطی

ای امکان تبادل اطالعات بین شعب و دفتر مرکزی در بستر شبکه های زنجیرهبا توجه به گستردگی جغرافیایی فروشگاه

 Intranetو   Internet with static IP, Leased Line, MPLSهایی نظیر ( از طریق پروتکلWANخارجی )

میسر بوده و این تبادل بین نقاط عملیاتی داخلی هر مرکز، مانند دوطرفه(  IP Staticو یا  VPN)بدون نیاز به بستر 

 پذیرد.( صورت میLANهای فروش با سرور مربوطه در بستر شبکه داخلی )های کاری و صندوقایستگاه
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 ای و بزرگهای زنجیرههای مدیریت فروشگاهسامانه

 

 
 هوش تجاری و تصمیم یار مدیرانسامانه 

 
 کنندگان و سفارشات خریدتأمینسامانه 

 
 سامانه کاال و کنترل موجودی

 
 سامانه انبارداری سیار

 
 سامانه صندوق ویژه فروشگاهی

 
 سامانه باشگاه مشتریان و ارتباط با مشتری

 
 سامانه ارسال و تحویل کاال به مشتری

 

 ای و بزرگهای زنجیرهفروشگاههای مدیریت افزونه

 

 
 رسانیکیوسک کنترل قیمت و اطالع

 
 ویترین دیجیتال

 
 سامانه نظر سنجی

 
 سامانه فروش سیار

 



 پیشنهاد راهکار باران

هاای و هایپرمارکتهای زنجیرهفروشگاهمدیریت سازمانی   

ارقام نگار اندیشهشرکت   

 

 
9 

www.arghamnegargroup.ir 
Tel: 021-44895670 
Tel: 021-46048295 

 هاسامانه جزئیات

 پیکربندی سیستمتنظیمات و  

 امکان تعریف ساعت و تقویم کاری 

 امکان تعریف فروشگاه با پوشش غرفه 

 امکان تعریف کاربران سیستم 

 امکان تعریف حقوق دسترسی کاربران برای عملیات مختلف 

 های سیستمامکان تعریف حقوق دسترسی کاربران بر اساس داده 

 افزارامکان تهیه نسخ پشتیبان از داخل نرم 

 شخصی سازی نمای سیستم توسط کاربر 

  به ازای هر ایستگاه کاری سازی گزارشاتشخصی (ustomizerReport C) 

 افزارقابلیت چند زبانه شدن نرم 

 فروش صندوق 

 ی بانکیهافروش نقدی و کارت شتاب با قابلیت اتصال به پایانه 

 امکان محاسبه روندینگ مبلغ دار 

 ای با قابلیت رزرو موجودیفروش بیعانه 

 امکان محاسبه کمیسیون فروش در سطح قلم فاکتور 

 امکان صدور پیش فاکتور 

 امکان ثبت توقف تراکنش در سطح فروشگاه 

  با فاکتور و کنترل تعداد روز مرجوعی برگشت از فروش کاالامکان مرجوع و 

 امکان فروش بر اساس اعتبار مشتری 

 امکان استفاده از کارت هدیه 

  صندوق آفالین( انجام عملیات صندوق بدون نیاز به سرورامکان( 
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 با محاسبه ارزش افزوده ثبت ارائه خدمات به مشتری در قالب فاکتور فروش 

 امکان محاسبه تخفیفات از پیش تعریف شده 

  گذاری کاال به ازای فروشگاه ویا گروه مشتریامکان قیمت 

 امکان ثبت حمل کاال در فاکتور فروش 

 امکان انتخاب کسر موجودی از انبار انتخابی در زمان ثبت فاکتور فروش 

 کننده تأمینمدیریت کاال و  

 امکان تعریف و گروهبندی کاال به صورت نامحدود 

 امکان تعریف کاالهای دارای مشخصه 

 کاالی مشابه امکان تعریف 

 امکان چاپ بارکد کاالها با طراحی دلخواه 

 امکان انتساب عکس به کاالها و فراخوانی آن در صندوق فروش 

 )امکان قیمت گذاری کاال )قیمت مصرف کننده و قیمت فروش 

  امکان ثبت انواع تخفیفات و قوانین فروش 

  کننده تأمینامکان تعریف 

  به انضمام تمامی جرائم، تعهدات، اضافات و کسورات  کننده تأمینامکان تعریف قراردادهای

 مربوطه

 امکان ثبت مصوبات خرید با استناد به قراردادهای تامین کننده 

  ثبت مصوبات دارای پروموشن با مدت زمان محدودامکان 

  ای محلی()قرارداده کننده به ازای هر فروشگاه تأمینامکان ثبت قرارداد 

 مدیریت سفارشات 

  کننده تأمینامکان ثبت سفارشات برای 

 امکان ثبت نقطه سفارش کاال 
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  کننده تأمینامکان ثبت برنامه هفتگی سفارشات برای 

 امکان ارائه پیشنهاد سفارش توسط سیستم 

 امکان ثبت سفارش اتوماتیک بر اساس سابقه فروش 

 موجودی کاالمدیریت  

 امکان تعریف انبار به صورت نامحدود 

 امکان تعریف انواع سند انبار 

  مربوطه با سطح دسترسیامکان ثبت اسناد انبار تعریف شده در انبارهای 

  ثبت اسناد انبار با استفاده از ابزار امکانPDA 

  موزون با روش میانگین بهای تمام شده کاالی فروش رفتهامکان محاسبه 

 امکان اطالع رسانی موجودی منفی کاال به صورت پست الکترونیکی 

 )... امکان مدیریت کاال در انبار )نظیر فعال بودن، سفارشگیری، دریافت بیش از سفارش و 

 شمارش معیوبی، کسری/فزونی انبارامکان ثبت اسناد شمارش انبار، انبارگردانی ، 

 امکان صدور تگ انبارگردانی 

 و باشگاه مشتریان مشتریارتباط با مدیریت  

  افزارنرمثبت اطالعات مشتری در تمامی سطوح 

 امکان گروهبندی مشتریان 

  خرید و گروهبندیامکان تعریف قوانین فروش و وفاداری مشتری بر اساس 

 امکان محاسبه اعتبار و امتیاز برای مشتری 

 فروشگاه مدیریت خزانه داری 

 هاامکان ثبت اشخاص و طرف حساب 

  ی پرداخت و دریافتهاروشامکان ثبت 
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 ی بانکیهاامکان ثبت مخازن پول فروشگاه و حساب 

  ها و درآمدهای فروشگاه به تفکیک سرفصلثبت هزینهامکان 

 امکان طراحی قالب چک 

 کننده به صورت سیستمی تأمینی پرداختی به هاامکان ثبت چک 

 ثبت تسویه حساب صندوق فروش به ازای هر صندوقدار 

 امکان تعریف تنخواه در فروشگاه 

 مدیریت ارسال کاال 

 امکان ثبت هماهنگی جهت ارسال کاال 

 امکان ثبت هماهنگی جهت نصب کاال 

 امکان ثبت نصب و نظرسنجی از مشتری 

 و موبایل مدیریت فروش بر روی تبلت 

  ثبت فاکتور فروشامکان 

 امکان جستجوی کاال و مشتری 

 امکان مشاهده گزارشات به صورت نموداری 

 امکان انتقال و دریافت اطالعات به صورت به لحظه 

 مدیریت انبارداری سیار 

  کننده تأمینامکان دریافت کاال ار 

  کننده بر اساس سفارش تأمینامکان دریافت کاال ار 

 صورت داخلی و خارجی امکان ثبت انتقاالت انبار به 

 امکان ثبت انبارگردانی و شمارش انبار 

  ها در سطح فروشبررسی لیبلینگ و قیمتامکان 
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 کنندهتأمینرتال وپ 

  کنندگان تأمینامکان ثبت نام و ورود 

 امکان مشاهده قراردادها 

 امکان مشاهده سفارشات 

 امکان مشاهده فاکتورهای خرید فروشگاه 

  کننده تأمینامکان مشاهده میزان فروش کاالهای 

  خودکارکننده از طریق ایمیل به صورت  تأمینامکان اطالع رسانی به 

 کیوسک کنترل قیمت و اطالع رسانی 

 امکان اسکن کاال در صفحه اصلی و نمایش اطالعات قیمتی کاال 

 امکان نمایش کاالهای پرفروش 

 امکان نمایش کاالهای دارای تخفیف و پروموشن 

 ویترین دیجیتال 

  امکان نمایش بر روی نمایشگرهای لمسی وTouch foil 

 های کاالامکان نمایش گروه 

 امکان نمایش اطالعات کاال 

 امکان نمایش چندین عکس برای یک کاال 

 ( دارای صفحات کاربری پویا و تعاملیinteractive) 

 ها بر روی نقشهها و دیگر فروشگاهامکان نمایش شعبه 

 سامانه نظر سنجی 

  هاتعریف و انتشار سواالت در تمامی کیوسکامکان 

 امکان ثبت نام و ورود کاربر 
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 های ثبت شده در سرور امکان تجمیع اطالعات و پاسخ 

 امکان نمایش گزارشات خاص 

 امکان نصب بر روی تبلت و موبایل با پشتیبانی از حالت لمسی 

 سامانه فروش سیار 

 امکان نصب بر روی تبلت و موبایل 

 سفارش امکان ثبت 

 امکان ثبت فاکتور فروش 

 امکان نمایش تخفیفات فعال 

 ها بر روی نقشهامکان نمایش شعبه 
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 فروش زخدمات پس ا

 

 

 

 نصب و استقرار

 تهیه طرح استقرار

ها جهت بررسی وضعیت و زمان بندی نصب و استقرار در محیط در اولین مرحله کارشناس نصب و استقرار سیستم

زمان بندی و نحوه اجرای پروژه را جدول  ها،نیازمندیو  و پس از تهیه مستندات کافی پرداختهمشتری به کاووش 

 بصورت مکتوب به کارفرما اعالم می نماید.

 این بررسی ها می تواند شامل موضوعات زیر باشد:

  راهکار در خصوص سخت افزارهای موجود و یا تهیه سخت افزارهای جدید ارائهبررسی و 

  راهکار جهت تامین زیر ساخت های شبکه ارتباطی  ارائهبررسی، مشاوره وLAN  وWAN  

  افزارنرمبررسی و ارائه راهکار در خصوص تجمیع و مدون سازی اطالعات پایه 
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 آموزشنصب و 

 :مراحل نصب و آموزش به ترتیب زیر صورت می گیرد ،توسط کارفرما پس از آماده سازی بسترهای مورد نیاز

 مرحله اول نصب:

  سرور مرکزینصب 

 اطالعات کاال، مشتریان و سایر موارد  نظیرراهکارهای ورود اطالعات پایه  ارائه 

  مرحله اول آموزش:

 های اولیه به پرسنل دفتر مرکزی آموزش ارائه 

اندازی تعیین میقرارداد منعقد شده با مشتری با توجه به وسعت پروژه و مدل راهمدت زمان آموزش درقالب نکته: 

 گردد .   

 مرحله دوم نصب:

  ها )سرور و صندوق( و انبارهای پخش های فروشگاهسیستمهای کاری دفتر مرکزی و ایستگاهنصب 

 

 مرحله دوم آموزش:

 و متصدیان انبار هاها، صندوقدارهای کامل به پرسنل فروشگاهآموزش ارائه

 

 :شروع به کارهای مدل

  پس از انجام مراحل فوق، سیستم شروع  ،گی فعالیت خود را آغاز کرده باشدچنانچه فروشگاه به تاز :1مدل

 کند بکار می

  های قابل اطمینان برای موجودی کاال و با تایید کارفرما، این زمان مناسب و در صورت وجود داده در :2مدل

سیستم جدید با کمترین وقفه جایگزین سیستم اطالعات از سیستم قبلی به سیستم جدید منتقل می گردد و 

 .شودقبلی می 

  نی باشد در صورتیکه داده های قابل اطمینان برای موجودی کاال وجود نداشته باشد و نیاز به انبارگردا: 3مدل

 اجرا می گردد. 2مدل مراحل و رویه ها تعریف و پس از انجام انبارگردانی 
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 پشتیبانی

ماه پشتیبانی رایگان بوده که این زمان از شروع به کار سرور  4تمامی سامانه های مدیریت فروشگاهی باران دارای 

زیر به صورت و پس از اتمام دوره مذکور این خدمات در قالب بسته های قرارداد پشتیبانی  گرددمرکزی محاسبه می

 قابل ارائه خواهد بود:سالیانه و پیوسته 

 

  حامیبسته : 

  روزهای شنبه تا چهارشنبه و روزهای غیر تعطیل 18صبح تا  9ارائه خدمات پشتیبانی از ساعت 

 قرارداد به صورت رایگانافزار در طول مدت تحویل نسخ جدید نرم 

 ( رفع اشکاالت منطقی برنامه که مربوط به خطاهای برنامه نویسی می باشدbug fixing) 

 

 رویال بسته : 

  روزهای شنبه تا چهار شنبه و روزهای غیر تعطیل 18صبح تا  9ارائه خدمات پشتیبانی از ساعت 

  22صبح الی  9ارائه خدمات پشتیبانی در ساعات غیر اداری و تعطیل از ساعت (on-call) 

 افزار در طول مدت قرارداد به صورت رایگانتحویل نسخ جدید نرم 

 ( رفع اشکاالت منطقی برنامه که مربوط به خطاهای برنامه نویسی می باشدbug fixing) 

  نفر ساعت(  10)تا  در حد عرف کاربران نرم افزاربوجود آمده توسط رفع اشکاالت 

 

 جهت ارائه خدمات پشتیبانی شامل موارد زیر می باشد:های ارتباطی همچنین راه 

 (و با هماهنگی اعزام به سایت )در موارد مورد نیاز - remote - ایمیل – تیکت – تلفن
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 رضایتمندی مشتری

شرکت قلمداد می های پذیرفته شده اینای پایدار با مشتری به عنوان شریک تجاری از ارزشنظر به اینکه ایجاد رابطه

های ارائه خدمات به مشتری را به صورت نظاممشتری، تمامی فرایندبان دیدهگردد، لذا نمایندگانی در شرکت به عنوان 

 مند رصد نموده و حافظ منافع ایشان خواهند بود.

 

 افزارنرم صفحات کاربریصاویری از ت

 

 

 

 

 


