
 :عنوان کارگاه
معرفی پلتفرم یکپارچه ارائه خدمات 

 در نقطه سرویس  
 (POS 2.0)با رویکرد نوآوري باز 

 
 :ارائه دهنده

 الهام عارف نیا
 سرپرست تولید نرم افزار ترمینال هاي پرداخت

 شرکت توسن تکنو



 زنجیره تامین
  

 روند رشد تکنولوژي پرداخت و خدمات
  

 )چالش ها، نیازمندي ها، راهکار ارائه شده(نقطه فروشگاه 
  

 سامانه عرضه و فروش نرم افزار
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 فهرست مطالب   فهرست مطالب 



زنجیره تامین به معنی این است که یک موسسه چگونه با موسسه هاي شریک تجاري خود و همچنین مشتریان  مفهوم 
 .نهایی ارتباط برقرار می کند

 مشتري فروشگاه توزیع کننده تولید کننده

  انبارها کارخانه، سمت به اولیه مواد کنندگان تامین سوي از خدمات و پول اطالعات، کاال، جریان واقع در تامین زنجیره
 .است نهایی مشتریان و

 تامینو اجزاي زنجیره ساختار . 1



 .  می باشد زنجیرهمحصوالت فیزیکی، مواد اولیه و خام، مواد جانبی و سایر ملزومات تولیدي در امتداد : جریان کاال

ریزي ها، همچنین تغییرات انجام شده به داده هاي مربوط به میزان تقاضا، ارسال، سفارش ها، برگشتی ها و برنامه : جریان اطالعات
 .روي داده ها جریان اطالعات را تشکیل می دهند

به اعتبار مشتریان مربوط اطالعات  وانتقال پول، انواع پرداخت ها، اطالعات کارت هاي اعتباري مشتریان و تامین کنندگان : جریان مالی
 .جریان هاي مالی را تشکیل می دهند

 تامینهاي اصلی در زنجیره جریان . 1



 عدم اطالع دقیق از رفتار شبکه مصرف

 نیاز به هماهنگی میان تعداد زیادي از فعالیت ها و واحد هاي خارج و داخل سازمان

 در هر نقطه و هر زمانبه اطالعات عدم دسترسی 

 عدم هم خوانی موجودي انبار با رفتار شبکه مصرف

 تامین و ارسال کاالهاي باالي هزینه باالي موجودي ها، سطح 

 تامیندر زنجیره چالش هاي متداول . 1



 انتقال مواد، اطالعات و پول میان واحد ها با کارایی و بهره وري بهتر
 

 کاهش عدم اطمینان و ریسک در زنجیره تامین و در نتیجه کاهش میزان 
 .در نهایت کاهش هزینه هاي موسسهو ها موجودي 

 

 ارتقاي شاخص هاي خدمت به مشتري
 

 مزایاي مدیریت زنجیره تامین. 1



تامین زنجیره مدیریت(Supply chain management)  
  سازي بهینه و سازماندهی، ریزي، برنامه شامل تامین زنجیره مدیریت عملیات

 .گویند می  (SCM) تامین زنجیره مدیریت را تامین زنجیره فعالیت چند یا یک

الکترونیکی تامین زنجیره مدیریت(E- Supply chain) 
   توسط کار این معموال که شود، کنترل الکترونیکی بصورت تامین زنجیره یک اگر
 .است شده انجام E-supply chain گیرد، می صورت وب پایه بر هاي افزار نرم

 

 مدیریت زنجیره تامین. 1



اشتراك گذاردن اطالعات در تمامی زنجیره تامین به ترین روش مناسب : به اشتراك گذاردن اطالعات
 .  است

 

 باززیرساخت با رویکرد نواوري معرفی پلتفرم و . 1

 تخفیف شبکه از اطالع
 مشتریان باشگاه

   مالی مدیریت
  شخصی حسابداري

   تامین زنجیره با ارتباط
   اطـــالعات ذخیره

 پیش بینی فروش
 سهولت در استفاده  

 هــزینه  کارا ولی کم 
 وفاداري مشتریانباشگاه 

 جمع و جور و قابل اطمینان

 باشگاه مشتریــان  
 تحلیل داده کسب و کار



Processor, POS, Cards Soft-POS, Online Payment 
More Convenient 

Payment 2.0 
Mobile, Cloud, Social 

Online and Store 
Integrated and Magical 

Productivity Increased  

Started in 1973 

 خرده فروشی

 پرداخت الکترونیک

 تجارت الکترونیک

+ 

+ 
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POS2.0 

 روند رشد تکنولوژي پرداخت. 2



Old Version 

New One 

 روند رشد خدمات. 2
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 مدل مفهومی سامانه. 3
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 قابلیت هاي ابر مرکزي. 3



 .نگهداري اطالعات گزارش گیري پذیرنده در فضاي امن، در صورت از بین رفتن سیستم پرداخت کلیه اطالعات در فضاي ابر موجود است•
 

 .در فروشگاه هاي زنجیره اي به اشتراك گذاري اطالعات انبار بین فروشگاه ها به راحتی امکان پذیر است•
 

 ارائه گزارش هاي تحلیلی از رفتار مصرف مشتري•
 

 ارائه پیشنهادهاي مختلف خرید کاال و خدمات •
 

 ایجاد هماهنگی بین انبار فروشگاه و نیاز مشتري•
 

 ارتباط با شبکه تامین به صورت هوشمند، امکان ثبت سفارش کاال براي تامین کننده•

 خدمات مبتنی بر فناوري ابر. 3



   تجهیزات تعدد و فروشگاه میز شلوغی•
   امن صورت به اطالعات ذخیره عدم•
 بازار در ها فروشگاه بعدي تک حضور•
 ابزار تامین باالي هزینه•
 پرداخت شبکه به اتصال پیچیدگی•
 

 نگاهی به وضعیت خدمات در خرده فروشی. 4



 تامین نرم افزار از فضاي مطمئن•
 راهکار جامع براي فروشگاه هاي کوچک و متوسط•
 موجودمدیریت تمام کاالهاي •
 ذخیره امن اطالعات •
 امکان فروش اینترنتی•
 امکان ساختن فروشگاه مجازي به دلخواه مشتري•
 سیستم حسابرسی آسان•
 امکان گزارش گیري دقیق•
 تبلیغاتی بر اساس فیلترهاي تعیین شدهارسال ایمیل هاي •
 باشگاه مشتریان و اجراي برنامه هاي وفاداري•
 دسترسی به اطالعات عملکردي فروشگاه در هر زمان از همه جا•

 
 

 خدمات قابل ارائه در نقطه فروشگاه. 4



 ایجاد ویترین مجازي براي فروشگاه•
 
 فروش داخل فروشگاه •

 انواع فروش. 4



 گراف اطالعات مشتریان•
•Email Marketing 
 امکان اطالع رسانی به شبکه مشتریان با زیر ساخت شبکه اجتماعی•
 امکان صدور کارت هدیه•
 امکان ایجاد طرح هاي حراج و تخفیف•
 خدمات وفاداري مشتري•

 

 :در جهت توسعه شبکه فروش

 خدمات ارزش افزوده. 4



 اطالعات مربوط به عملیات پرداخت و واریز•
 مربوط به فروش کارمنداناطالعات •
 اطالعات مربوط به آیتم ها•
 اطالعات حساب هاي کاربري مشتریان•

 

 دسترسی در لحظه به اطالعات. 4



 بر اساس فیلتر ساعت و تاریخ•
 اطالعات مشتریان  •

 جنسیت•
 آدرس ایمیل•
 میزان خرید •
•... 

 هاي موجود، و میزان فروش آیتم هاآیتم اطالعات •
 کارمنداناطالعات •
 اطالعات صندوق داران•
 عالقه مندان به کاالهاي مورد نظر•

 

 :قابلیت هاي سامانه گزارش گیري . 4



 مدیریت فروشگاه از هر جایی که هستید

 مدیریت کارمندان•
 شیفت هاي کاري•
 خروج/ ساعت ورود •
 تجمیع صورتحساب•

 مدیریت کارکنان. 4



 ایمیلارسال فاکتور در قالب •

 چاپ فاکتور•

 تولید بارکد دو بعدي•

 ارسال فاکتور به تلفن همراه •

 

 فاکتور فروش. 4



 ایجاد بستر به اشتراك گذاري نرم افزارهاي کاربردي از طرف تولید کننده•
 

 بازارنرم افزار متناسب با نیاز تولید •
 
  خرده  فروشیعرضه نرم افزار براي شبکه سامانه •
 
 )ایجاد ویترینی به گستردگی و وسعت فضاي مجازي(پلتفرمی براي نوآوري باز •

 
 ایجاد فضاي امن براي تامین نرم افزارهاي مورد نیاز•
 

 سامانه عرضه و فروش نرم افزار. 5



 انتخاب گسترده در بین اپلیکیشن ها•
 
 سهولت در عرضه نرم افزار به بازار مصرف•
 
 کاربرديیکپارچگی نرم افزار پرداخت با نرم افزارهاي •
 
 ارائه خدمات با کیفیت و ارزش افزوده•
  

 ذینفعان

 مالک کسب و کار•
 
 شرکت هاي فین تک•
 
 شرکت هاي پرداخت•
 
  خریدار•

 مزایا

 مزایاي سامانه. 5



 هاي متعدد Market Placeمدیریت
 مدیریت اپلیکیشن ها

 مدیریت کاربري
 تنظیمات

 مدیریت ترمینال ها
 امضاي نرم افزار
 مدیریت کاربران

 مدیریت دسترسی
 مدیریت به روز رسانی نرم افزارهاي کاربردي

Store   
Platform 

MP1 MP2 MPn … 

GM Global 
Market 
Place 

Market 
Place 

5 .Market Place 



 عضویت در شبکه  
 همکار تجاري

 

 یکپارچه سازي نرم افزار  
 پلتفرم پرداختبا 

 

 اعتبار سنجی  
 سامانهانتقال به  افزار ارائه شدهنرم 

 روند انتقال برنامه هاي کاربردي. 5



 مکانیسم تولید تا کاربري نرم افزار. 5



Sign Server 

Public Key 

Private Key 

Download in Terminal 

Signed app 

App 

 تامین امنیت نرم افزار با استفاده از مکانیسم امضاي نرم افزار. 5



 رقابت براي برتر بودن   شرکت هاي
 کاهش پشتیبانی و هزینه ي تعمیر    :پرداخت

 کارت خوان و صندوق فروشگاهیادغام    :فروشگاه
 هزینه راه اندازي و اجراکاهش   
 اینترنتیفروش   
 بازاریابیهاي تخفیف و کارت هدیه و طرح   
 مدیریت خدمات کسب و کار  

 
 آساناستفاده   :مشتري

 امتیاز ها و طرح هاي متفاوت تخفیفدریافت   
 ها  آوري اطالعات فروشگاهجمع   
 امنپرداخت   

 

 فرصت ها و چالش ها. 6



 پرسش و پاسخ
 

 با تشکر از توجه شما
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