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ՕՊՏԻՄՈՒՄ - վաճառքների ավտոմատացում
Հիմնական հասկացություններ
• Պրե-Սելինգ – գործակալների միջոցով վաճառակետերից պատվերների

ավտոմատ հավաքագրում և տվյալների արագ ուղարկում գլխավոր գրասենյակ
կամ պահեստ առցանց (GPRS) համակարգի օգնությամբ:
• Վան-Սելինգ – ապրանքների վաճառք գործակալների միջոցով անմիջապես

մեքենայից:
• Մերչընդայզինգ – վաճառակետում ապրանքների ներկայացվածության

վերաբերյալ ինֆորմացիայի ավտոմատ հավաքագրում
• GPS մոնիտորիգ – գործակալի գտնվելու վայրի և շարժման հետագծի

մոնիտորինգ
• Գործակալ-պրեսելեր/վանսելեր/մերչընդայզեր

• Ծրագիրն աշխատում է Ադրոիդ համակարգով աշխատող պլանշետների և

հեռախոսների միջոցով
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Պրե-Սելինգ՝ շարժական մասի նկարագրություն
• Գործակալի համար անհարժեշտ ամբողջ

ինֆորմացիան զետեղված է մեկ գործիքի մեջ՝
• Վաճառակետերի ցանկը / երթուղիները
• Ապրանքների տեսականին / մնացորդները
• Գնացուցակը / զեղչերը
• Վաճառակետի պատմությունը / պարտքը
• Նախկինում կատարած ձեռքբերումները /

վճարումները
• Օգտագործողի համար մատչելի ինտերֆեյսը

հնարավորություն է տալիս գործակալին
հեշտությամբ տեսնել վաճառակետին
վերաբերվող ամբողջ ինֆորմացիան
• Ղեկավարությունը անընդհատ կարող է հսկել

գործակալների կատարած աշխատանքի
ծավալը և որակը
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Պրե-Սելինգ՝ շարժական մասի նկարագրություն
• Վաճառակետի պատվերների պատմության

•
•
•
•

•
•
•

հիման վրա նախնական պատվերի
գեներացում
Ապրանքների և վաճառակետերի արագ
որոնման գործիքների կիրառում
Պահեստի առկա մնացորդների առցանց
հասանելիություն
Մատակարարման օրվա և ժամի ընտրություն
Վաճառակետի վերաբերյալ ինֆորմացիայի
հասանելիություն՝ պարտք, նախկին
ձեռքբերումներ, վճարումներ և այլն
Վճարման եղանակի և օրվա ընտրություն
GPS մոնիտորինգ
Գործակալների կողմից առաջարկվող զեղչերի
վերահսկում

IMPRESS

Պրե-Սելինգ՝ շարժական մասի նկարագրություն
• Ինտերֆեյս
Կարելի է նշել վաճառակետերը տարբեր գույներով ( օրինակ՝ կախված պարտքի
մեծությունից կամ ժամկետից)
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Պրե-Սելինգ՝ շարժական մասի նկարագրություն
• Ինտերֆեյս

Պատվերի ձևավորման
հետ զուգահեռ
գործակալը կարող է
մուտքագրել նաև
մերչընդայզինգի
տվյալներ – օրինակ
ապրանքի առկայությունը
տաղավարի վրա,
ներկայացվածության
գնահատական և այլն
Մերչընդայզինգի մոդուլը
բավականին ճկուն է:
Կարելի է սահմանել
գնահատման մինչև 150
պարամետր:
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Սերվերային մաս –

նկարագրություն

• Անսահմանափակ քանակության պլանշետների

և հեռախոսների միաժամանակ սինխրոնացում
• Տվյալների ամբողջական թարմացում ամեն

սինխրոնացումից հետո թե՛ շարժական մասում
և թե՛ սերվերի վրա:
• Բարձր սինխրոնացման արագություն՝ 30-45

վարկյան
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Սերվերային մաս –
• Պրոցեսների նախագծում և ներդրում

ինչպես նաև Մերչընդայզերների և
գործակալների աշխատանքի
վերահսկում
• Երթուղիների մշակում
• Վաճառակետում գործակալի
գործողությունների հստակ
հաջորդականության սահմանում( աշ
խատանքային սցենարի մշակում)
• Հաշվետվություններ:
•
•
•

Փաստաթղթերի և ապրանքների վերաբերյալ
Մերչընդայզինգի վերաբերյալ;
Գործակալների և մերչընդայզերների
աշխատանքի վերաբերյալ:
• Տարածքների, վաճառակետերի, երթուղիների և
հանձնարարությունների վերաբերյալ
• Կոնսոլիդացված հաշվետվություններ
վաճառքների, այցելությունների և այլ
ցուցանիշների վերաբերյալ

• Կենտրոնացված կառավարում

ներառյալ գնային քաղաքականություն,
զեղչեր, ակցիաներ
• Հեռահար ղեկավարում ցանկացած
կետից, որտեղ առկա է ինտերնետային
կապ:

նկարագրություն
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Մերչընդայզինգ
Մերչընդայզինգը հնարավորություն է տալիս վաճառակետերի և
այնտեղ առկա ապրանքների ներկայացվածության վերաբերյալ
ինֆորմացիայի ավտոմատացված հավաքագման, պահպանման և
մշակման
Այն հնարավորություն է տալիս
ղեկավարությանը գնահատել
• Ապրանքների
ներկայացվածությունը և
համանման ապրանքների գները
տվյալ վաճառակետում
• Մերչընդայզերի աշխատանքի

արդյունավետությունը
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Մերչընդայզինգ – նկարագրություն
• Վաճառակետերի և ապրանքների տվյալների

բազայի պահպանում
• Հարցաթերթիկների մշակում և լրացում

(ներկայացվածություն, ստանդարտ
դասավորվածություն, տաղավարի ֆոտո
վերահսկում, գների մոնիտորինգ, տաղավարի
զբաղեցրածության տոկոս, սոց. հարցումներ, …)
• Պրոմո ակցիաների անցկացում
• GPS մոնիտորինգ
• Հաշվետվություններ այցելությունների,

պլանների կատարման և մերչընդայզինգի
վերաբերյալ
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Մերչընդայզինգը հնարավորություն է տալիս
• Հզոր և ճկուն մարկետինգային գործիքի

կիրառմամբ մեծացնել վաճառքների ծավալը
• Բարձրացնել մերչընդայզերների

աշխատանքի արդյունավետությունը՝
ավելացնելով աշխատանքի արդյունավետ
ժամանակը, ինչպես նաև հավաքագրվող
տվյալների որակը և արագությունը:
• Բարձրացնել մերչընդայզերների

աշխատանքի արդյունավետությունը
կատարված աշխատանքների
հաշվետվությունների, GPS մոնիտորինգի,
ապրանքների տեսանելիության
գնահատականի և այլ համանման
գործիքների միջոցով
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Ղեկավար
Հիմնական գործառույթներից են՝
• Գործակալների և մերչընդայզերների

աշխատանքի գնահատում
• Առցանց գործակալների աշխատանքի

վերահսկում
• Գործակալների վերապատրաստման

աշխատանքներ
• Հաշվետվությունների

կազմում/վերլուծություն
• Անհրաժեշտության դեպքում

գործակալների և մերչընդայզերների
պարտականությունների կատարում
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Ղեկավար
Ծրագիրը հնարավորություն է ընձեռնում ղեկավարին տեսնել քարտեզի
վրա (տե՛ս կից նկարում) հիմնական անալիտիկ ցուցանիշները և կազմել
կոնսոլիդացված հաշվետվություն գործակալների կողմից հավաքված
պատվերների
քանակի, գումարի,
այցելած
վաճառակետերի
ցանկի, ընդհանուր
կատարված
վաճառքների
ծավալի և
համանման այլ
ցուցանիշների
վերաբերյալ
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Ղեկավար – նկարագրություն
• Երթուղիների մշակում;
• Վաճառքների ծավալի պլանավորում և բաշխում գործակալների միջև;
• Մարկետինգային պարամետրերի

մշակում և մարկետինգային
ինֆորմացիայի հավաքագրման
համար անհրաժեշտ
հարցաթերթիկների մշակում
• Հավաքագրված տվյալների

բազմաբնույթ ուսումնասիրություն և
վերլուծություն
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Բիզնեսի վերլուծության գործիքներ
Համակարգը հնարավորություն է տալիս կատարել խորացված
վերլուծություն այնպիսի ցուցանիշների վերաբերյալ ինչպիսիք են՝
• Արդյունավետության ցուցանիշներ (CFI, KPI, etc.)՝ վաճառքների ծավալի

փոփոխության դինամիկա, ապրանքաշրջանառության ցուցանիշներ,
շահութաբերության գնահատում և այլն
• Ապրանքների և վաճառակետերի

ABC-XYZ վերլուծություն
• Դրամական միջոցների
շրջանառության վերլուծություն;
• Մնացորդների միջին ծավալի և
շրջանառության վերաբերյալ
հաշվետվութուններ.
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Բիզնեսի վերլուծության գործիքներ
• Հաշվետվությունները գեներացվում են մեծ արագությամբ անկախ վերլուծվող

տվյալների ծավալի
• Հաշվետվությունների տիպերն ու բացվածքները կարող են հեշտությամբ

փոփոխվել առանց ծրագրավորողների միջամտության
• Հաշվետվությունները

արտահանվում են Էքսել և Օփըն
Օֆիս ծրագրեր
• Հաշվետվությունները կարող են

միանգամից ուղարկվել
հասցեատիրոջը էլ-փոստի
օգնությամբ
• Մատչելի են օգտագործողների

համար
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Մրցակցային առավելություն
• Խնայելով

գործակալների ժամանակը՝ պատվերների ընդունման պրոցեսում
հնարավորություն է ընձեռվում նույն ժամանակում հավաքել էլ ավելի շատ պատվերներ:
Համակարգը, հիմնվելով վաճառակետի նախորդ պատվերների պատմության վրա,
կարող է ավտոմատ կերպով գեներացնել առաջարկվող պատվերի օրինակ տվյալ
վաճառակետի համար: Ավտոմատ կատարվում է զեղչերի և վճարված գումարների
հաշվարկ:

• Գործակալների

կողմից կատարված սխալները կտրուկ նվազում են, քանի որ
համակարգը ավտոմատ կերպով ընտրում է համապատասխան տեսականին և իր
համապատասխան գինը: Միակ ինֆորմացիան, որ գործակալը մուտքագրում է, դա
ապրանքն է և քանակը:

• Երթուղիների նախօրոք մշակումը հնարավորություն է տալիս պարբերաբար այցելել

բոլոր վաճառակետերը և ապահովել ապրանքի ներկայությունը ամեն տեղ:
ծախսերի էական խնայում – գործակալների կողմից հավաքված
ինվորմացիան մոտ մեկ րոպեի ընթացքում ավտոմատ մուտքագրվում է ընկերության
հաշվապահական համակարգ և ստանում է համապատասխան հաշվապահական
ձևակերպում: Անհրաժեշտության դեպքում դուրս գրված հարկային հաշիվները
ավտոմատ ներբեռնվում են e-invoiceing համակարգ:

• Վարչական
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ՕՊՏԻՄՈՒՄ - համակարգի առավելությունները
• Պատվերների ավտոմատ գեներացում;

• Պրոմո ակցիաների իրականացնում

• Ապրանքների արագ ընտրության

• GPS մոնիտորինգ

•
•

•
•
•
•

հնարավորություն;
Դեբիտորական պարտքերի վերահսկում;
Հարցաթերթիկների մշակում և
լրացում (գների մոնիտորինգ, ֆոտո
հսկում, ստանդարտ ներկայացում,
քանակը տաղավարում, սոց. հարցում,
և այլն).
Առաքման օրվա և ժամի ընտրություն
Զեղչի ավտոմատ հաշվարկ
Մնացորդների վերաբերյալ ինֆորմացիա
Հաշվետվություն այցելությունների,
պլանների կատարման և մերչընդայզինգի վերաբերյալ

• Վաճառակետի պատմության

հասանելիություն (նախորդ
վաճառքներ, պատվերներ, պարտք, և
այլն)
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ՕՊՏԻՄՈՒՄ - համակարգի առավելությունները
Ֆունկցիոնալ առավելություններ
• Վերահսկման գործիքների լայն

տեսականի
• Անսահմանափակ քանակությամբ

հեռախոսների և պլանշետների
միաժամանակ առցանց
սինխրոնացում՝ ամեն հեռախոսի կամ
պլանշետի համար այն տևում է մոտ
մեկ րոպե
• Ավտոնոմ աշխատանքի

հնարավորություն: Հեռախոսը կամ
պլանշետը կարող են աշխատել
միացված չլինելով ցանցին և հետո
ցանցի առկայության դեպքում
փոխանցել տվյալները գրասենյակ և
ստանալ նոր տվյալներ

• Նոր հանձնարարությունների

ձևակերպում անմիջապես
վաճառակետում (գործակալը ինքը
կարող է հանձնարարություն կազմել
իր համար, տվյալ վաճառակետի
վերաբերյալ՝ նշելով հիշեցման օրը և
ամսաթիվը)
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ԻՄՊՐԵՍ
• Մեր մասնագետները ունեն ավելի քան 10

տարվա փորձ դիստրիբուցիոն
պրոցեսների ավտոմատացման
ասպարեզում:
• Մենք ավտոմատացրել ենք մի քանի

տասնյակ ընկերությունների
դիստրիբուցիոն պրոցեսները: Դրանց թվին
են պատկանում այնպիսի ընկերություններ
ինչպիսիք են՝ Սովրանո, Էյջ Էմ Նատուրալ,
Ռոյալ Սթայլ, Վել Բորն և այլ
ընկերություններ:

Ուրախ կլինենք համագործակցել նաև
Ձեզ հետ

• Մենք ոչ միայն ներդնում ենք

դիստրիբուցիոն ծրագիրը, այլ ինտեգրում
ենք այն ընկերության հիմնական ծրագրի
հետ (1C, ՀԾ, SAP)՝ համոզվելով, որ
ընկերության բոլոր ստորաբաժանումները
(հաշվապահություն, պահեստ,
ֆինանսներ) աշխատում են համահունչ:

Մեր հասցեն՝
Հ.Հակոբյան 3/3, Երևան, Հայաստան
+37410-322434
+37499-437928
info@impress.am
www.impress.am

