
 فروش گستر  

 آنالین  درخواست طراحی سیستم مدیریت فروشفرم  

 

 

 2 از 1 صفحه        (RFIدرخواست اطالعات )

 

فعالیت خود را ثبت نموده است و تمرکز    1392شرکت نرم افزاری آریا سامانه یکتا نوین افزار با نام تجاری آرسینا در سال  

خود را بر ارائه راهکار های نرم افزار و طراحی نرم افزار های سفارشی  قرار داده است که یکی از پر مخاطب ترین محصوالت 

 میباشد .   ین با نام فروش گسترسیستم مدیریت فروش آنالآن شرکت، 

 هید.  جهت بررسی و نیازسنجی دقیق از مجموعه ، لطفا تمامی موارد فرم را به طور کامل برای ما شرح د

 زمینه فعالیت(  –معرفی پروژه ) نام شرکت   .1

 معرفی افراد ) معرفی تیم مستقیم با شرکت آرسینا (  .2

 آدرس (   –ه  شماره همرا  -ثبت اطالعات تماس ) شماره تماس ثابت .3

 تعریف سناریو فروش  .4

 خواهشمند است یک سناریو کامل برای خرید و ثبت سفارش در فروشگاه مد نظر را شرح دهید  

 روش های پرداخت   05

 انواع مشتریان و شرایط پرداختی هریک را به تفکیک شرح دهید  

 روش های ارسال محصول   06

با توجه به ثبت سفارش از تمامی شهر ها و استان های مختلف، نحوه ارسال کاال ، انبارداری کاال، ادمین های مختلفی که به  

 پنل کاربری دسترسی دارند را به طور کامل شرح دهید  

 تعریف روش های بازاریابی و تبلیغات   07

 گاه مشتریان به طور کامل  تعریف انواع روش های تخفیف، تفکیک مشتریان، امتیازدهی، باش 



 فروش گستر  

 آنالین  درخواست طراحی سیستم مدیریت فروشفرم  

 

 

 2 از 2 صفحه        (RFIدرخواست اطالعات )

 

 امکانات محصول   08

 تعریف تمامی امکانات الزم اعم از محصوالت، کاتالوگ، عکس ها، ویدیوها، قیمت گذاری،موجودی ها و ...... 

 سفارشی سازی ها   09  

فروشگاه    تعریف هرآنچه که شما در طراحی فروشگاه اینترنتی خود به صورت اختصاصی نیاز دارید ) مواردی که در دیگر

 های اینترنتی به ندرت دیده میشوند و یا ایده ایی جدید از سمت مجموعه شما میباشد. (  

 سرور   .10

 در صورتی که مجموعه شما از سرور های اختصاصی استفاده مینماید اطالعات مربوط به آن را برای ما شرح دهید 

 یکپارچه سازی   .11

ط به بخش آنالین یک سیستم را تحت پوشش قرار میدهد ولیکن به دلیل  نرم افزار فروش گستر تمامی نیاز های مربو

ا مشتری و ....  بگستردگی حجم فعالیت مجموعه شما و با توجه به پیاده سازی انواع نرم افزار های مالی، انبارداری، ارتباط  

 سازی ( را برای ما شرح دهید   خواهشمند است نام هریک از نرم افزار ها، نحوه اتصال به هر یک ) انتظارات از یکپارچه

 تعریف گزارشات مورد نظر   .12

 گزارشات مورد نیاز خود از سیستم مدیریت فروش را مطرح نمایید.  

 میانگین بازه زمانی و هزینه   .13

 ل این سیستم را برای ما شرح دهیدبودجه، شرایط پرداخت،  بازه زمانی تحوی

ارسال    Sales@foroshgostar.comو یا به آدرس ایمیل     تیکتخود را به بخش فروش    RFPلطفا فایل  

 نمایید. 

 ن  با تشکر فراوا                                                                                                                  

 فروش آرسینا   واحد                                                                                                                     
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