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بيرفكت ا�ندلس موبايل هو الحل ا�مثل �عمالك،  �نه 
كل  وفي  مكان  أي  من  أعمالك  متابعة  من  يمكنك 
حيث  ايباد..)  أو  (موبايل  المحمول  جهازك  من  ا�وقات 
بطريقة  والموزعين  المبيعات  مندوبي  عمل  يسهل 

فعالة.

نظام بيرفكت (ا�ندلس) موبايل

نظام بيرفكت (ا�ندلس) موبايل

القطاعات التي يخدمها النظام:

مندوبي المبيعات 
موزعي البضائع 

أصحاب السوبر ماركت ومحالت التجزئة.

بيرفكت ا�ندلس موبايل يعالج:

المبيعات والطلبيات من خالل قائمة ا�صناف.
المشتريات واستالم البضائع.

البضاعة المرتجعه.
عمليات القبض والتحصيل من الزبائن.

كشوف حسابات الزبائن .
ا�ستعالم عن ا�رصدة المالية وكميات ا�صناف.

ميزات بيرفكت ا�ندلس موبايل

وسالسة  البيع  عملية  على  السيطرة  حيث   :(work�ow) العمل  سير  في  مرونه  ايجاد 
العملية ا�دارية، وزيادة الفعالية والتي تؤدي بالتأكيد لزيادة ا�نتاج وا�رباح.

لزيادة  فعالة  طرق  ايجاد  على  والعمل   (Main Dealers) الكبار  الزبائن  مع  والتعامل 
فعاليتهم عبر مندوبي المبيعات الذين يتواصلون معهم.

الرئيسين والوكالء ا�صغر: حيث هناك موزعين رئيسين يتم من  التعامل مع الموزعين 
خاللهم التوزيع للمحالت ا�صغر.

وذلك  للمحاسبة  بيرفكت  بنظام  النظام  ربط  يتم  حيث   :(Promoters) المروجين  إدارة 
الفريق  أعضاء  مع  التواصل  وسرعة  الطلبيات  ومتابعة  المخزون  مع  التعامل  لتسهيل 

وا�دارة.

إدارة المبيعات: يجب أن يحتوي النظام على عمليه سهله وواضحة للمبيعات ومندوبي 
المبيعات وكذلك كل ما يتعلق بالطلبيات بشكل آني ....وما يترتب على هذه العملية من 

احتساب للعموالت لمندوب المبيعات.

إدارة التوزيع: يجب أن يحتوي النظام على عملية سلسه  وواضحه للتوزيع .

والمندوبين  للمناطق  تقسيم  هناك  يكون  أن  وكشوفاتهم:  الزبائن  حركات  عرض 
يبني  السابقه وما  يترتب عليه من تقارير ومقارنه للسنوات  المواسم وما  وربطهما مع 

المتوقع  للكميات  تنبؤ  من  عليه 
التقارير  هذه  على  بناء"  استهالكها 

والمعلومات.

طابعة  مع  النظام  وصل  يمكن 
الطلبيات  لطباعة  محمولة  حرارية 

 كما هو مبين أدناه 
(الصورة توضيحية فقط)


