SMART SALE & DISTRIBUTION

СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ
• Сүлжээний горимд нэг баазруу олон хэрэглэгч хандан ашиглах боломжтой
• Худалдааны төлөөлөгчийн онлайн захиалга
• Захиалга дээр хөнгөлөлт, урамшуулал тооцох боломжтой
• Гар утас, зөөврийн төхөөрөмж дээр агуулахын бодит үлдэгдэл (Realtime) харах
• Захиалсан тоог бүртгэн боломжит үлдэгдэл хөтлөх
• Хэрэглэхэд хялбар ойлгомжтой
• Урамшуулал, хөнгөлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй
• Түгээгч гар утаснаас хүргэлт хийх, газар дээр анхан шатны баримт хэвлэх
• Түгээгч газар дээр нь тоо хэмжээ өөрчлөх, шинээр бүртгэх боломжтой
• Түгээгч гар утаснаас тоо хэмжээ өөрчлөсөн тохиолдолд урамшуулал, хөнгөлөлт дахин
тооцох боломжтой
• Түгээгчийн үлдэгдэл хөтлөх, өөрийн үлдэгдэл хянах, шилжүүлэх боломжтой
• Нярав агуулхаас бараа гарган ачилтыг бүртгэх
• Бараа материалын хөдөлгөөн бүртгэх боломжтой
• Борлуулалттай холбоотой бүх төрлийн тайлан шинжилгээ хийх боломжтой
• Бүх тайлан, жагсаалтаас EXCEL, PDF - рүү экспортлох боломжтой
• Харилцагчийн буцаалтын бараагаар, баримтаар бүртгэх боломжтой
• Худалдаанй төлөөлөгч, түгээгчийн GPS-н хяналт, явсан замын мэдээлэл
• Харилцагчийн цэгийн бүртгэл, маршрутын хяналт
• Зээлийн лимитийн бүртгэл

СИСТЕМИЙН БОЛОМЖУУД
ЗАХИАЛГА
• Захиалгын бүртгэл
• Захиалгын жагсаалт
• Гар утасны захиалга
• Харилцагчийг худалдааны төлөөлөгч
бүрээр тохируулах
ХҮРГЭЛТ
• Захиалгын дагуу хүргэлт
• Шинээр хүргэлт бүртгэх
• Гар утас, PDA хүргэлт
• Гар утаснаас баримт хэвлэх
• Авсан бэлэн мөнгөний бүртгэл
• Шинээр хүргэлт бүртгэх /Vanseller/
БУЦААЛТ
• Буцаалтын бүртгэл
• Буцаалтын жагсаалт
• Буцаалтыг зөвшөөрөх
• Агуулахад орлогодож авах
• Буцаалтын гүйлгээ
ХӨНГӨЛӨЛТ
• Бүтээгдэхүүний ангилалаар
• Бүтээгдэхүүний бүлгээр
• Брендээр
• Бүтээгдэхүүн бүрээр
GPS
• Худалдааны төлөөлөгч, түгээгчийн
явсан замын хяналт
• Маршрут
• Захиалга, хүргэлтийн биелэлт
• Цагийн бүртгэл
• Маршрут зөрчил
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ
• Барааны ангилалаар төлөвлөх
• Борлуулалтын сувгаар төлөвлөх
• Брендийн төлөвлөх
• ХТ-ээр төлөвлөх
• Бүтээгдэхүүнээр төлөвлөх
• Төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн харьцуулалт

АЧИЛТ
• Захиалга хуваарилах (бэлтгэх)
• Автомат хуваарилалт
• Агуулахын бодит үлдэгдэл харах, хянах
• Ачилт бүртгэх
• Агуулахаас гаргах
• Ачилтын баримт, харилцагчийн
зарлагын баримт хэвлэх
БОРЛУУЛАЛТ
• Борлуулалт баталгаажуулах
• Татварлуу баримт илгээх, хэвлэх,
цуцлах
• Агуулахын борлуулалт
• Бэлнээр авсан мөнгөний мэдээллийг
санхүүгийн системрүү дамжуулах
ХӨДӨЛГӨӨН
• Хөдөлгөөний бүртгэл (түгээгчээс
агуулахруу түгээгч хооронд)
• Хөдөлгөөний жагсаалт
УРАМШУУЛАЛ
• Тоо хэмжээнээс хамаарч бараа олгох
• Үнийн дүнгээс хамаарч бараа олгох
• Үнийн дүнгээс хамаарч үнийн дүнгээс
хөнгөлөх
• Тоо хэмжээнээс хамаарч үнийн дүнгээс
хөнгөлөх
МИРЧЕНДАЙЗ
• Өрөлт хураалтын зураг авах
• Худалдааны төлөөлөгчийн 7 алхам
• Харилцагчийн үлдэгдэл, тооллого
• Харилцагч дээрх үндсэн хөрөнгийн
бүртгэл
БУСАД БОЛОМЖ
• Бараа блоклох
• Багц бараа боох
• Багц задлах
• Худалдааны төлөөлөгч нарт квот
тогтоох
• Лояалти системтэй холбогдож, ваучер
эрхийн бичиг ашиглах

SMART
SALE & DISTRIBUTION
fb.com\smartlogicmn
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Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,
Баруун Сэлбийн гудамж-5/26, Гандирс цогцолбор
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