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تمتع بالميزات الجديدة ألجهزة التوزيع بالسيارت:
قارئ أحادي بعد وثنائي بعد مع تصوير
نظام ويندوز ملون مخصص لألجهزة المحمولة بالكف
مقاومة للعوامل الجوية والصدمات
نقل البيانات عن طريق  GPRSمباشرة من العميل
لشركة التوزيع
أشارة أشعة تحت الحمراء وبلوتوث وشبكة السلكية

ويندوز موبايل

ويندوزCE

أجهزة صناعية صممت خصيصا للعمل في أسوء الظروف الجوية ومن أضخم الماركات العالمية

األن أصبح بأمكانك زيارة كل زبائنك بنفسك وتطبيق
خططك التسويق وزيادة مبيعاتك في السوق وكأنك
مع مندوب التوزيع بكل لحظة في عمله

باستخدامك نظام التوزيع تستطيع إعطاء مندوب التوزيع
أهم المعلومات التي يحتاجها والتي ال يمكن له حفظها أو
حسابها بشكل لحظي وتزويده بجميع المهام التي عليه
تنفيذها في هذا اليوم مثل:
 .1خط التوزيع الذي عليه زيارته
 .2المناطق التي تم تغطيتها
 .3الحسومات المسموح بها
 .4هدف المندوب لهذا الشهر
جرد ما لديه ضمن سيارته
األموال التي يتوجب عليه تحصيلها من السوق

جميع أجهزتنا مكفولة من سوء التصنيع مع أعارة جهاز بديل في حال
العطل وأمكانية عمل عقود صيانة بعد انتهاء الكفالة

يعمل النظام على كل األجهزة التي تدعم نظام تشغيل
 Windows Mobileأو
.Windows CE
يدعم النظام قاعدة بيانات  SQLServer CEمما يسمح بحجم بيانات كبير و
وثوقية عالية .
تمت صياغة واجهات البرنامج لتكون سهلة جدا لتناسب مندوب المبيعات
المبتدأ و صممت بطريقة تتناسب مع حجم الشاشات الصغيرة.

ال حاجة ألن يكون المندوب بمستوي علمي كبير الستخدام النظام فأن استخدام هذه األجهزة
بسهولة استخدام الموبايل

خطوات العمل:
الدخول للبرنامج :
بما أن نظام التشغيل هو نظام نوافذ فإن كل األشخاص يستطيعون التأقلم معه بسهولة.
يتم تشغيل البرنامج بالضغط على أيقونة البرنامج ليفتح فورا شاشة التحقق من المستخدم

للبرنامج نمطي عمل:
األول للمندوب و يحوي كل العمليات التي تتم في السوق.
الثاني لمسئول البيانات و فيها عمليات نقل و تبادل البيانات مع الجهاز.
إن كلمة المرور التي يحتاجها البرنامج يتم إعدادها في برنامج األمين في بطاقة
إعدادات جهاز المندوب.
كلمة المرور تتألف من أربعة أرقام يتم التحقق منها عند إتمام إدخالها ليتم الدخول
إلى الشاشة الرئيسية للبرنامج مباشرة.

ضمانية لحفظ
المعلومات من خالل
رقم سري

الشاشة الرئيسية للبرنامج:
تعطي المندوب القدرة على الدخول إلى خط التوزيع لمباشرة عملية البيع
الدخول إلى شاشة جرد السيارة
إظهار تقرير التغطية الذي يظهر الزيارات التي قام بها المندوب
تقرير هدف المندوب.

تظهر الشاشة الرئيسية اسم المندوب كما هو ظاهر في أعلى الشاشة

األن أصبح بأمكان اعتبار الجهاز مرشف مبيعات
يذكر المندوب بكل العمليات التي يجب أن يقوم
بها

الدخول إلى خط التوزيع :
في خط التوزيع تظهر الئحة بالزبائن الواجب زيارتهم في هذه الجولة (زبائن خط اليوم).
يظهر بجانب كل زبون رصيد الزبون.
رصيد الزبون في بداية الجولة يكون مطابقا لرصيد الزبون في برنامج األمين للمحاسبة و
المستودعات و يمكن (حسب خيار في قاعدة البيانات المركزية) أن يظهر لكل مندوب رصيد الزبون
حسب المندوب عندها يكون للزبون رصيد عند كل مندوب و رصيد إجمالي في قسم المبيعات.
يمكن إختيار الزبون عن طريق قراءة لصاقة الباركود الموجودة عند الزبون (نظام .)GLN
يمكن منع الموزع من اختيار الزبون إال عن طريق لصاقة الباركود من أجل تأكيد الوصول للزبون و
ضبط زمن الدخول و الخروج.
عند الدخول للزبون تعتبر بداية الزيارة و يسجل زمن الدخول.

تأكد من ساعة وصول المندوب للزبون
وذكر المندوب برصيد الزبون

يمكن إختيار الزبون عن طريق المناطق و الشوارع
عند الضغط على زر المناطق في شاشة خط التوزيع تظهر
المناطق (المناطق التي يتبع لها زبائن وحدة توزيع المندوب).
عند الضغط على أحد المناطق ظهر الشوارع ضمن هذه
المنطقة.
عند الضغد على الشارع تظهر الزيائن ضمن هذا الشارع.

سهولة باالسخدام وسرعة بالوصول للزبون

إضافة زبون جديد :
من شاشة خط التوزيع يمكن إضافة زبون جديد
عند إضافة الزبون الجديد يجب تحديد النوع و التصنيف و المنطقة و
الشارع.

تذكير دائم بالمعلومات التي يجب أن يجمعها المندوب عن كل زبون جديد

إظهار صفحة معلومات الزبون:
بعد إختيار الزبون تظهر صفحة معلومات الزبون و التي تحوي
اسم الزبون و تاريخ آخر زيارة و رصيد الزبون
و قيمة الدين المسموح بها و نوع الزبون و تصنيف الزبون
و رمز باركود الزبون.
يمكن ربط الزبون بخانة الباركود عن طريق قرائة باركود الزبون
ضمن صفحة المعلومات.

بعد اختيار الزبون يظهر للمندوب جميع معلومات الزبون والتي تشعر الزبون بما اهتمام شركتكم به والتواصل معه

أنماط الفاتورة:
بعد الدخول للزبون ستتم عملية البيع و تكون الزيارة فعالة
أو تكون الزيارة غير فعالة ليتم تسجيل أسباب عدم البيع.
أو ربما يحصل المندوب على دفعة فقط
ويمكنكم أيضا تعريف أي نمط من الفواتير تحاجونه مثل طلبية أو
تسليم.....إلخ.

جميع العمليات التي قد يواجهها المندوب عند دخوله للزبون في شاشة واحدة

تسجيل أسباب عدم البيع :
يتم تعريف أسباب عدم البيع في برنامج األمين و كل زيارة غير
فعالة
يمكن أن تحوي أكثر من سبب.
أسباب عدم البيع هذه تجمع في قاعدة البيانات المركزية لتظهر
تقرير
تحليلي يتم من خالله متابعة الزيارات غير الفعالة و أسباب عدم
البيع.

معرفة أكثر أسباب عدم الشراء مما يساعد على حلها حسب أولويتها
مشكله

حل = زيادة في المبيعات

الزيارة الفعالة :
تحدديد نوع الفاتورة :
يتم في الشاشة السابقة تحديد نوع الفاتورة و أنواع الفواتير التي
يمكن للموزع أن ينفذها يتم تحديدها كخيار في قاعدة البيانات المركزية
ومخصصة من أجل كل موزع.
إضافة المواد للفاتورة :
بكل سهولة يتم إضافة المواد للفاتورة بحيث أن المواد تظهر على الشاشة كأزرار
ليتم الضغط على المادة فتضاف إلى الفاتورة.
عن طريق لوحة األرقام السفلية يتم تحديد الكمية و الحسم و كمية الهدايا.
السعر يتم إختياره حسب األسعار المحددة في بطاقة المادة و حسب خيار السماح
بتغيير سعر البيع في قاعدة البيانات المركزية.
تسجيل األرقام التسلسلية :
إذا كانت المادة تدعم األرقام التسلسلية (قطع حواسب  ,قطع إلكترونية  ,بطاقات
شحن) يتم تسجيل أو قراءة األرقام التسلسية عن طريق زر .SN
يتم إختيار المجموعات عن طريق أزرار األسهم التي تظهر المجموعات و عند إختيار
مجموعة تظهر المواد التابعة للمجموعة.

تذكير باألسعار على اختالف الوحدات
دون أي أخطاء وحساب للفاتورة

عرض تفاصيل الفاتورة :
بالضغط على صفحة التفاصير يمكنك اإلطالع على تفاصيل الفاتورة.
يمكنك من خالل شاشة التفاصيل معرفة مجموع الفاتورة
و عدد األقالم و مجموع الكميات.
يمكنك حذف قلم أو حذف كل األقالم كما يمكنك العودة إلضافة مواد أخرى.

اظهار تفاصيل الفاتورة يمكن الزبون لتعديل فاتورة ومعرفة رصيدها دون الحاجة ألعادة
كتابة الفاتورة أو الشخط عليها وتصحيحها

الحسميات :
تعرف الحسميات و وشروطها يتم في قاعدة البيانات المركزية
و يتم ربط كل حسم مع الموزعين الموزعين الذين يحق لهم منح هذه الحسم
و مع أنواع الزبائن الذين يحق لهم هذا الحسم.
تحسب الحسميات على جهاز المندوب بشكل آلي دون تدخل المندوب.
يدعم األمين خيار إمكانية تغيير قيمة الحسم بعد حسابه.

معالجة جميع أنواع الحسوامات دون الحاجة ألي عملية
حسابية ووقوع بالخطأ

دفع قيمة الفاتورة و طباعة الفاتورة :
الصفحة األخيرة في الفاتورة تظهرمجموع الفاتورة و تمنحك إمكانية
تسجيل الدفعة األولى و دفعة على الحساب و تحديد نوع الفاتورة نقدية أو
آجلة.
إنهاء الزيارة :
عند الضغط على زر التالي يتم إنهاء الزيارة و يعود إلى خط التوزيع
أو المتابعة مع الزبون و يعود إلى شاشة إختيار نوع الفاتورة إلدخال فاتورة
جديدة أو دفعة.

لحظة طباعة الفاتورة سيتم تسجيل وقت انتهاء الزيارة لحساب الوقت اإلنتاجي للمندوب
وذلك يؤدي لزيادة الوقت اإلنتاجي للمندوب وبالتالي زيادة مبيعاته

إظهار تقرير التغطية :
تقرير التغطية يظهر كل الفواتير و كل الدفعات (الزيارات الفعالة)
ويظهر مجموع مقبوضات المندوب.
يسمح تقرير التغطية باستعراض أي فاتورة.
إظهار جرد السيارة :
جرد السيارة يعطي كل المواد و يعطي الكمية الحالية و الكمية عند
التحميل و مجموع اإلخراجات و مجموع اإلدخاالت.

توفير وفت المندوب بالبحث عن منتج ومعرفة ماذا لديه ليجيب الزبون بسرعة
عن الكمية
المتوفرة للتسليم مباشرة

تسجيل دفعة :
يمكن تسجيل دفعة منفصلة عن الفاتورة.
يتم تحديد نوع الدفعة و تسجيل المبلغ عن طريق لوحة األرقام
السفلية.
مجرد الضغط على زر موافق يتم حفظ و ترحيل الدفعة إلى
حساب الزبون.

وداعا لدفتر الفواتير والخط غير المفهوم والوقت المهدور بإدخال الفاوتير للحاسب

إعدادات اإلتصال و تجهيز الجهاز :
عند تسجيل الدخول كمشرف تظهر شاشة تبادل البيانات.
إعدادات اإلتصال من أجل تحديد قاعدة البيانات المركزية
وتحديد مسار قاعدة البيانات على الجهاز.
تهيئة الجهاز لربط المندوب مع قاعدة البيانات المركزية.
تحميل البيانات يعني نقل الزبائن و أرصدتها و المواد و أسعارها و خط التوزيع و تعريفات
الحسميات إلى الجهاز بحيث يتم تعديل
هذه المعلومات على قاعدة البيانات المركزية.
تفريغ البيانات تعني نقل كل العمليات التي قام بها المندوب إلى قاعدة البيانات
المركزية.

الساعات المهدورة بإدخال البيانات إلى برنامج المحاسبة أصبحت دقائق معدودة

أنواع اإلتصال :
باستخدام وصلة مباشرة :

باستخدام شبكة السلكية :

باستخدام شبكة الخليوي (: )GPRS

GPRSاألن أصبح بإمكانك ادخال الفاتورة مباشرة من عند الزبون إلى برنامج المحاسبة عبر شبكة الموبايل

تقارير التسويق والمبيعات
تقليل مرتجع المبيعات والسيرة الدقيقة على المخزون
متابعة تطور مبيعات الزبون والموزع بشكل آلي
من خالل التقارير التسويقية

ضمان زيارة المندوب والموزع لكل زبون

تحديث بيانات الزبائن في برنامج المحاسبة بشكل
يومي

معرفة كل منتج تم بيعه عند أي زبون

معلومات إدارية وتقارير شاملة (مبيعات – تسويق –
محاسبة .....ألخ)

معرفة أسباب عدم الشراء ومعالجتها

تقارير إحصائية بالتاريخ والزمن حول حركة تواجد
المندوب

التذكير بالعروض والتحكم بها
معرفة هدف المندوب الشهري
تصوير مكان الزبون والمشكالت ضمن نقطة البيع

تقرير بالوقت اإلنتاجي للمندوب والوقت المهدور
معرفة طريقة عرض بضاعتكم عند كل زبون
معرفة نتائح العروض والخطط التسويقية في كل
نقطة بيع

تغطية اوسع للسوق من خالل زيادة الوقت المنتج
للمندوب

إرسال البيانات ال سلكيا من أية مكان لإلدارة عبر شبكة
GPRS

ربط المحافظات بالمركز الرئيسي وتحديث البيانات
كل نصف ساعة

تحديث بيانات المندوب بشكل لحظي من خالل GPRS

باإلضافة إلى الكثير من المزايا التي تعمل شركتنا جاهدة على زيادتها من خالل التطويرالمستمر للمشروع
التقارير المالية والمحاسبية
معرفة رصيد الزبون عند اختياره
عدم تجاوز سماحية الدين لكل زبون
تحصيل الدفعات
إنهاء أخطاء الحسومات على مختلف أنواعها
تقديم خدمات أكثر وعناية أفضل للزبائن مثل ( كشف حساب فوري...ألخ)
خفض أو إنهاء أخطاء إدخال البيانات الورقية إلى برنامج المحاسبة
تبديل الوقت المهدور بادخال البيانات من ساعات إلى دقائق معدودة
البيع نقدا أو آجال مع معرفة الرصيد ووقت توجب الدفعات
باإلضافة إلى الكثير من المزايا التي تعمل شركتنا جاهدة على زيادتها من خالل التطويرالمستمر للمشروع

بعض زبائننا التي طبقت النظام:

خبرتنا منذ عام 1994
نضعها بين يدك

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

نستله
ترانسميد
زرزور
بتنجانه
بروتل
I2
كبور
السعد للصناعات
الدوائية
ابن زهر
ترانس اربيا
غندور
ألفا
تينا
المجموعة الذهبية

وأكثر من  40شركة
يصعب ذكرها جميعا هنا

احجز مكانك بينهم اآلن

خدمات شركة أنظمة الباركود وميزاتها في هذا المجال:



















أقدم وأول شركة في سورية في مجال الباركود واألجهزة المحمولة منذ عام 1995
تعد شركتنا صاحبة أكبر مراجع للزبائن التي تعمل على نظام التوزيع بالسيارات ( دون توقف)
كفالة حقيقية لألجهزة تتضمن صيانة مجانية ضمن وخارج سوريا من خالل الشركات المصنعه
وجود قسم خاص بالبرمجة وصيانة األجهزة مختص باألجهزة المحمولة (خبرة محلية وعالمية)
األجهزه معربة بالنسخة األصلية مع دعم من شركات التعريب ألنواع األجهزة المختلفة
توفر عقود صيانة بعد انتهاء الكفالة لضمان استمرار عمل أجهزتكم وبرامجكم
تحديث النظام وإعادة تأهيل الكوادر لديكم الستمرار التطور
تقديم جهاز بديل في حال تعطل أحد أجهزتكم
دعم من خالل الخدمات التي تدعم نظام التوزيع بالسيارات من األلف للياء
تقديم ملف تعليمات وكيفية االستخدام ،ونصائح وخدمات من أجل المحافظة على األجهزة
الترابط مع نظام الترميز للمحالت مما يوفر لديكم بيانات عن جميع نقاط البيع
توفر األجهزة الصناعية المقاومة للصدمات والعوامل الجوية
صممت أجهزتنا خصيصا للعمل خارج الجدران األربعة ،والمجربة على حساب الشركنا ال على حساب الزبون.
الشركة التي تقدم ضمان لعمل النظام ضمن عقودها.
شركتنا تعامل عمالئها على أنهم شركاء ال زبائن أي هي تربح عندما يربح العميل وتخسر عندما يخسر عميلها
تقدم شركتنا الحل الكامل لألجهزة والبرمجيات والملحقات والتدريب وأسرار المهنه (مفتاح باليد)
شركتنا مسجلة بمنظمات عالمية مختصة بالدراسات والحلول ألنظمة الباركود
لدينا وكالء في المحافظات لتقديم خدمة أسرع وبشكل أفضل للزبون

إختبارات جهاز  PA600للسقوط

سقوط من 120سم على األرض الصلبة بدون حافظة

سقوط من 150سم على األرض الصلبة مع حافظة

تنصح شركة أنظمة الباركود بإستخدام الحافظة للمستخدمين الذين
يتضطرون لقراءة الباركود من مسافات عالية

هل هناك أي أسئلة ؟

