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 مقدمه و معرفی 

در سال های اخیر و با دسترسی گسترده مردم به اینترنت و همینطور گوشی های هوشمند برنامه های  

دیگر به واسطه  کاربردی )اپلیکیشن ها( از یک جهت به علت مقبولیت، زیبایی و جذابیت ماهیتی و از جهت 

ر موثری بر متحول  سادگی، سرعت، ایجاز،تمرکز بر هدف خاص، تعامل و کاربردهای بودن آنها، نقش بسیا

شدن انواع خدمات عمومی و اختصاصی شهری، اجتماعی و انواع مختلف این خدمات در همه حوزه ها اعم از  

 حمل و نقل، بانکداری، تجارت و....داشته اند. 

در همین راستا شرکت پردازش موازی سامان اقدام به تولید اپلیکیشن هایی با هدف ایجاد تسهیالت بیشتر  

 ان  برای مشتری

 گران قدر نرم افزارهای جامع مالی و اداری تدبیر کرده است.

  کاربران، یکی از برنامه های کاربردی است که برای پاسخگویی به نیاز توزیع عوامل اپلیکیشن اندرویدی 

 تولید شده است.
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 توزیع  عواملمزایا و چگونگی عملکرد اپلیکیشن 

با  تا   قرار می گیرد کاربران در اختیار است که  ابزاری قدرتمند و منحصر به فرد   توزیع  عوامل اپلیکیشن

و کنترل   مدیریت عملکرد بازاریابان حضوری را افزایش داده و  خود، بازدهی اسطه های فروش و ردیابی

  سفارش  های هزینه  کاهش  شرکتها ،  همیشگی های دغدغه  از در واقع یکی  بازاریاب را هوشمند انجام دهید 

  شدن فراگیر  خوشبختانه. است فروش  مختلف گزارشات  نیز و  مشتریان به  کاال  تحویل در  سرعت گیری، 

  این  بر ، پذیرد صورت  امر  این  به ای ویژه  نگاه  تا کرده ایجاد  فرصتی اینترنت،  و  تبلت از استفاده  و  تکنولوژی

  از  گیری سفارش  بازار و  و مسیر بندی ایجاد جهت اندرویدی های  تبلت  و  ها  گوشی  از استفاده اساس 

.است شده تولید   و  ارائه شرکت این جدید  محصول  بعنوان  مشتریان  
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 توزیع  عواملویژگی ها و امکانات اپلیکیشن 

 برخی از امکانات اپلیکیشن به شرح زیر است: 

 مدیریت میزان دسترسی به اطالعات .1

 ا هه بندی بازاریابان روی نقشامکان ناحیه  .2

 واسطه فروش  ساعت شروع و پایان کار ثبت  .3

 ای روی نقشه رهگیری و ردیابی لحظه  .4

 ای از وضعیت بازاریابیگزارش لحظه  .5

 آنالین گیری  سفارش  و ارسال .6

 مرکز   به سفارش  ای  لحظه ارسال .7

 گیری سفارش  زمان  در انبار موجودی  وضعیت  از  اطالع .8

 



 اپلیکیشن  عوامل توزیع 

 

  



 اپلیکیشن  عوامل توزیع 

 و مراحل عوامل توزیع  ویژگی ها

 واسطه فروش   کاربازارساعت شروع زمان و  .1
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 آنالین گیری   سفارش و ارسال ثبت  .2
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 عدم ثبت سفارشات و ارسال لحظه ای دالیل  .3
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 بصورت آنالینواسطه فروش توسط  شده  بازار و مسیر طیمسیر  نقشه و  مشاهده .4
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 انجام شده مشاهده وضعیت سفارشات خریداران یک بازار  .5
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