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تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
 برايابزاري 

رياطالعات پایه؛ گروه بندي مشت   

MARKET SEGMENTATION

سیستم فروش

اطالعات پایه

مشتري

مرکز فروش

گروه بندي مشتري

طبقه فروش

گروه بندي کاال

اعالمیه قیمت

بابت

عامل

تعریف مدل اعتبار

سته بندي در این د. نقطه آغازین پیاده سازي سیستم فروش گروه بندي مشتري می باشد
. همان نگاه  بخش بندي بازار وجود دارد

. رویکرد برهان در پیاده سازي این بخش فرم درختی می باشد
سیاسـت  بر اساس دسته بندي انجام شـده،. هر مشتري باید الزاما در یک دسته قرار گیرد

.اعمال می شود.... هاي پیاده سازي تخفیفات، قیمت گذاري، پورسانت و 



1393, تیم تحقیق و توسعه برهان نوین

تمبرهان سیس

هتصمیمات هوشمندان
 برايابزاري 

اطالعات پایه؛ مشتري   

Customer

سیستم فروش

اطالعات پایه

مشتري

مرکز فروش

گروه بندي مشتري

طبقه فروش

گروه بندي کاال

اعالمیه قیمت

بابت

عامل

تعریف مدل اعتبار

:رویکرد دارد 2مشتري در سیستم فروش برهان 
.به این مشتري تفصیلی مجزایی تخصیص داده نمی شود: یا گذريمشتري موقت 

.ه می شودبراي هر یک از مشتریان دایم به شکل مجزا تفصیلی مشخصی تخصیص داد: مشتري دایم

:برهانگام هاي تعریف مشتري در 
تعریف شخص و تخصیص تفصیل به آن. 1
تعریف مشتري و تخصیص کد مشتري. 2
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اطالعات پایه؛ مرکز فروش   

Sale Center

سیستم فروش

اطالعات پایه

مشتري

مرکز فروش

گروه بندي مشتري

طبقه فروش

گروه بندي کاال

اعالمیه قیمت

بابت

عامل

تعریف مدل اعتبار

روش ؛ به هر بخشی که سیاست فروش مجزایی از سایر بخش ها دارد عنوان مرکز فمراکز فروش
.  اطالق می شود

.  اشدبراي هر مرکز فروش، سیاست قیمت گذاري، پیاده سازي عوامل فروش می تواند مستقل ب
هر مرکز فروش بخشی از شعبه می باشد؛ 

بر روي هر مرکز فروش امکان اعمال دسترسی وجود دارد، به نحوي که کاربران هر مرکز        
.فروش اطالعات سایر مراکز را مشاهده نکنند

شرکت

مرکز فروشمرکز فروشمرکز فروش

شعبه
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اطالعات پایه؛ طبقه فروش   

Classification Goods

سیستم فروش

اطالعات پایه

مشتري

مرکز فروش

گروه بندي مشتري

طبقه فروش

گروه بندي کاال

اعالمیه قیمت

بابت

عامل

تعریف مدل اعتبار

ددسته از هر چن. واسط دایم  بین سیستم حسابداري و فروش در بخش طبقه مشخص می شود
.کاالها در یک طبقه قرار می گیرند

.  شود کاالها به طبقه مشخصیص وصل می شوند که بر اساس آن حساب فروش مشخص می
.دبه عبارتی بخش ثابت حساب هاي فروش در اسناد فروش در طبقه مشخص می شون

XXXحساب هاي دریافتنی 
XXXفروش                            

XXXبرگشت از فروش 
XXXهاي دریافتنی حساب 

.ی شوندحساب هاي مرتبط با فروش هر کاال، در قسمت طبقه بر اساس نوع سند مشخص م
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اطالعات پایه؛ اعالمیه قیمت   

Pricing Method

سیستم فروش

اطالعات پایه

مشتري

مرکز فروش

گروه بندي مشتري

طبقه فروش

گروه بندي کاال

اعالمیه قیمت

بابت

عامل

تعریف مدل اعتبار

افزار  امکانات نرم. سیاست هاي مربوط به قیمت گذاري کاال در این بخش مشخص می شوند
: برهان به شرح زیر است

میه امکان کپی کردن اعال
نقیمت جهت تکثیر آ

هت تعیین بازه مقداري ج
قیمت گذاري

اس تعیین قیمت کاال بر اس
واحد سنجش مشخص شده

تعین کف قیمت

تتعین سقف قیم

تعین تاریخ اعمال 
قیمت هاي جدید

شماره سند اعالن قیمت

اد نگهداري تاریخچه اسن
اعالن قیمت

ل دریافت از فایل اکس
طبق قالب پیش فرض
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اطالعات پایه؛ بابت   

Main Factor

سیستم فروش

اطالعات پایه

مشتري

مرکز فروش

گروه بندي مشتري

طبقه فروش

گروه بندي کاال

اعالمیه قیمت

بابت

عامل

تعریف مدل اعتبار

اقع پشت در و. ترجمان غیر مالی یک عبارت مالی است که کامال مرتبط با طرف اسناد است
.بابت حساب معین مرتبط با طرف اسناد قرار دارد

XXXحساب هاي دریافتنی 
XXXفروش                            
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اطالعات پایه؛ عامل   

Secondary Factor

سیستم فروش

اطالعات پایه

مشتري

مرکز فروش

گروه بندي مشتري

طبقه فروش

گروه بندي کاال

اعالمیه قیمت

بابت

عامل

تعریف مدل اعتبار

.پارامترهاي افزاینده و کاهنده بر روي اسناد فروش بر اساس عامل مشخص می شوند

ایــن امکــان وجــود دارد کــه بــر روي     
عوامل اولویت بنـدي شـود و عوامـل بـر 

ه اساس اولویت هاي تعیین شـده محاسـب
.می شود

 یا می توان عوامل محایاتی را به کاال      
رکز گروه کاال؛ مشتري یا گروه مشتري، م

فروش حتی در بازه زمـانی خـاص فعـال 
.نمود

این امکـان وجـود دارد کـه عوامـل       
عـال محاسباتی را تنها در برخی از اسناد ف

.نمود
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هتصمیمات هوشمندان
 برايابزاري 

اطالعات پایه؛ گروه بندي کاال   

Goods group

سیستم فروش

اطالعات پایه

مشتري

مرکز فروش

گروه بندي مشتري

طبقه فروش

گروه بندي کاال

اعالمیه قیمت

بابت

عامل

تعریف مدل اعتبار

:گروه بندي کاال کاربردهاي زیر را دارد
مقیاسی جهت پیاده سازي عوامل فروش    
مقیاسی براي محاسبه پورسانت فروش    
مقیاسی براي دریافت گزارشات مدیریت    
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اعتباراطالعات پایه؛ اعتبار    

تعریف مدل اعتبار

تخصیص اعتبار

اعمال کنترل هاي اعتبار

سیستم فروش

:گام هاي تعریف و پیاده سازي اعتبار به شرح زیر است

تعریف مدل اعتبار      
تخصیص اعتبار       

اعمال کنترل هاي اعتبار      
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گردش اسنادگردش اسناد؛ فرآیند محوري

درخواست فروش

پیش فاکتور

مجوز فروش

سفارش فروش

فاکتور فروش

مجوز برگشتی

فاکتور برگشتی

فاکتور فروش رسمی

....و

سیستم فروش

ق با منطق از آنجایی که نرم افزار برهان سیستم فرآیند محور است، امکان تعریف گردش اسناد منطب
در ماژول فروش برهان، همانند سایر ماژول هاي برهان، موتور طراحی . سازمان کارفرمایان وجود دارد

.  نوع سند متفاوت را دارد 1000فرآیند وجود دارد که در هر زیر سیستمی امکان تعریف اسناد تا 

:امر مهم را پیاده سازي می کند 3این موتور 
فعال سازي و تطبیق فرم سند متناسب با خواسته کارفرما1.
تنظیم لوك آپ هاي موجود در سند به شکل پیش کنترل2.
متناسب سازي گردش کار مطابق با خواسته کارفرما3.

طـابق پشت موتور طراحی فرآیند برهان منطقی مشخص م
شـکل  طراحی شده است، این موتور بـه فروشبا بیزینس 

اس داینامیک طراحی شده است و منطق کنترل آن بر اسـ
رنج بازه اسناد و گزینـه هـاي موجـود در موتـور طراحـی 

. است
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امکانات فرم سند
سیستم فروش

زینه ها غیر در برخی از اسناد برخی از گرینه ها فعال و در برخی دیگر این گ. در تمامی اسناد برهان منویی در باالي سند فعال است
.در زیر به کاربرد این گزینه پرداخته می شود. فعال است

لیست اسناد نمایش 
داده می شود

نمایش سند 
جدید

دتغییرات در سنذخیره 

چنانچه اطالعات ذخیره نشده 
.باشد فرم را خالی می کند

حذف سند

تغییر وضعیت سند

چاپی نمایش فرمت 
روی سند

صدور سند معطوف بر 
اساس فرآیند

 ثبت اطالعات اضافی در سند
ددر صورتیکه فعال شده باش

 انتخاب مدل وصول در صورت استفاده
از ماژول مدیریت وصول

پیوست ضمایم و مدارک

دنمایش خالصه ارزش ریالی سن

نمایش خالصه اطالعات مشتری

 فعال یا غیر فعال سازی نمایش
موجودی کاال در انبار

د زمانی که کنترل موجودی بر روی سن
نمایش داده می باشد، فعال شده 

شود کدام کاالھا موجودی ندارند

Ctrl+L

F5
Ctrl+P

Ctrl+G Ctrl+O
Ctrl+M

Ctrl+Shift+S
Ctrl+S

Ctrl+DCtrl+Q
F9

F4

Ctrl+N
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امکانات فرم سند
با راست کلیک روی سند نمایش سیستم فروش

داده می شود
ش با راست کلیک روی اقالم سند نمای

داده می شود

فرم خالصه اطالعات   F4با زدن دکمه 
مشتری نمایش داده می شود

خاب نمایش تاریخچه سند با رایت کلیک روی سند و انت
تاریخچه نمایش داده می شود

 F9با زدن دکمه 
خالصه اطالعات 

ریالی نمایش داده 
می شود

کنترل اقالم تعدادی به صورت تصویر زیر است
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گردش اسناداسناد؛ درخواست فروش    

درخواست فروش

پیش فاکتور

مجوز فروش

سفارش فروش

فاکتور فروش

مجوز برگشتی

فاکتور برگشتی

فاکتور فروش رسمی

....و

سیستم فروش

ی این فرم عموما یـک فـرم غیـر رسـم. نقطه آغازین رویه فروش گاها درخواست فروش است
نده خریدار طی این فرم خواسـته خـود را بـه فروشـ. است که هیچ تعهد فروشی در آن نیست

.یردبا ثبت اطالعات در این فرم تنها ثبت پتانسل فروش صورت می گ.  اعالم می کند
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گردش اسناداسناد؛ پیش فاکتور فروش   

درخواست فروش

پیش فاکتور

مجوز فروش

سفارش فروش

فاکتور فروش

مجوز برگشتی

فاکتور برگشتی

فاکتور فروش رسمی

....و

سیستم فروش

ور بـا ذکـر این پیشنهاد در قالب پـیش فـاکت. پیشنهاد به مشتري در چهارچوبی مشخص است
:موارد زیر مشخص می شود

لیست کاالهاي مورد نیاز مشتري -
مقدار و نرخ کاالهاي مورد نیاز -
شرایط فروش -
تاریخ اعتبار پیش فاکتور -

o پس از ارایه پیش فاکتور به مشتریان، آن ها تصمیم
oمی گیرند؛ خرید را انجام دهند یا خیر؟
oاین فرم، فرمی برون سازمانی است.
oاین فرم توسط واحد فروش صادر می شود.
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گردش اسناداسناد؛ مجوزفروش   

درخواست فروش

پیش فاکتور

مجوز فروشمجوز فروش

سفارش فروش

فاکتور فروش

مجوز برگشتی

فاکتور برگشتی

فاکتور فروش رسمی

....و

سیستم فروش

فـرم  گاهی عنوان حواله فروش نیز بـه ایـن. اجازه واحد فروش به واحد انبارها براي خروج کاال از انبار است
.این فرم، فرمی درون سازمانی است. داده می شود

دو نوع کنترل می توان بر روي این سند اعمال نمود؛ 
کنترل تعدادي کاال بامفهوم رزرو موجودي .1

.یز مشخص شودچنانچه نیاز باشد رزرو موجودي بر روي کاال اتفاق بیفتد نیاز است در فرم مربوطه انبار ن

کنترل ریالی با مفهوم کنترل اعتبار. 2
ات و یـا هشـدار عوامل ریالی که بر روي اعتبار پیش فاکتور اثر می گذارند، می توانند به شکل توقف عملیـ

.ظاهر شود
م بـه مجوز فروش از حالت درون سازمانی خارج شده و یک نسخه نیز از این فـر, در برخی از صنایع: توجه

ساس این در این حالت ایت فرم در حکم سندي رسمی است که خریدار می تواند بر ا. مشتري ارایه می شود
. فرم ادعاي مالکیت کاال را داشته باشد

وش در اختیار به جهت پیاده سازي کنترل ریالی بر روي اسناد فروش معموال دسترسی تایید مجوز فر: توجه
.واحد حسابداري فروش است

موجودي رزرو موجودي قابل فروش موجودي انبار
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گردش اسناداسناد؛ فاکتور فروش   

درخواست فروش

پیش فاکتور

مجوز فروش

سفارش فروش

فاکتور فروش

مجوز برگشتی

فاکتور برگشتی

فاکتور فروش رسمی

....و

سیستم فروش

وش رسـمی بر اساس فرمت فاکتور فر. سندي رسمی است که معناي انجام فرآیند فروش است
:ارایه شده توسط دارایی موارد زیر باید در فرمت فاکتور فروش مشخص شده باشد

oلیست کاال
o کاالهايمقدار
o و مبلغ هر قلمنرخ
o غیر نقدي/ نقدي: فروشنحوه
oتخفیفات اعمال شده بر روي سند فروش
oاطالعات خریدار و فروشنده
oارزش افزوده
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هتصمیمات هوشمندان
 برايابزاري 

گردش اسناداسناد؛ مجوز برگشتی    

درخواست فروش

پیش فاکتور

مجوز فروش

سفارش فروش

فاکتور فروش

مجوز برگشتی

فاکتور برگشتی

فاکتور فروش رسمی

....و

سیستم فروش

ین فرم ا. اعالن واحد فروش به واحد انبارها در ارتباط با دریافت کاالي مرجوعی فروشنده است
ار صـادر توسط واحد فروش صادر می شود و بر اساس فرم فوق سند برگشت از فروش در انبـ

.می شود

تیثبت مقدار برگشثبت علت برگشت از فروش

یثبت نرخ برگشت
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گردش اسناداسناد؛ فاکتور برگشتی    

درخواست فروش

پیش فاکتور

مجوز فروش

سفارش فروش

فاکتور فروش

مجوز برگشتی

فاکتور برگشتی

فاکتور فروش رسمی

....و

سیستم فروش

.سند رسمی است که از سوي فروشنده به خریدار جهت عودت کاال تحویل داده می شود
با صدور . اشدزمانی فاکتور برگشت از فروش صادر می شود که برگشت از فروش قطعی شده ب

.دبدهکار می شو) درآمد(این سند حساب مشتري بستانکار می شود و از حساب فروش

oاز روي فـاکتور  چنانچه فاکتور برگشتی مبنا دار صادر شده باشد، مبـالغ  فـاکتور برگشـتی
.فروش فراخوانی می شود

oمیـه قیمـت  چنانچه فاکتور برگشتی بدون مبنا صادر شده باشد، مبالغ از روي  آخـرین اعال
.فراخوانی می شود

oا مشـخص چنانچه اعالمیه قیمت وجود نداشته باشد کاربر باید به شکل دستی قیمـت هـا ر
.نماید

oفـاکتور  گاهی پیش می آید نیاز داریم برخی از عوامل که در فاکتور فروش وجود داشته در
فعـال مـی  برگشتی محاسبه نشود، در این حالت با اجراي تنظیمات در سیستم ایـن امکـان

.شود
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آخرین قیمت/ گزارشات    
سیستم فروش

گردش اسناد

آخرین قیمت

مرور فروش

گزارش فروش فصلی

گزارش عمومی تقسیم شده است؛  3گزارشات سیستم فروش از 
گزارش آخرین قیمت گزارشی است که آخرین قیمت را بر اساس اعالمیـه قیمـت هـاي درج شـذه در 

.سیستم تا تاریخی مشخص نمایش می دهد

 کاربر در این گزارش می تواند شـماره سـند و آخـرین
اس تاریخ اعالمیه قیمت درج شده براي هر کاال را بر اس

.تاریخ هاي دلخواه مشاهده نماید
پارامترهاي قابل مشاهده در این گزارش شـامل مـوارد 

:زیر است
شماره اعالمیه قیمت-
تاریخ اعالمیه قیمت-
مرکز فروش-
از مقدار تا مقدار-
کاال و واحد سنجش قیمت  داده شده-
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مرور فروش/گزارشات    
سیستم فروش

گردش اسناد

آخرین قیمت

مرور فروش

گزارش فروش فصلی

ل شده گزارش مرور فروش گزارشی داینامیک است که از سه تب اصلی جهت دریافت گزارش تشکی
:است
تب فیلتر1.
تب گروه بندي2.
تب ذخیره گزارش3.

دارد و  الف فیلتر موقت که بر روي گرید قرار: فیلترهاي موجود در گزارشت دو نوع می باشد: توجه
.فیلترهاي دایک که کاربر باید حتما آنها را پاك کند تا از متن گزارش خارج شود

کاربر در لوک آپ ھای مربوطه 
اطالعات دلخواه را فیلتر می کند

.با انتخاب ھر یک از موارد ستون مربوطه، به گزارش افزوده می شود
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فروش فصلی/ گزارشات    
سیستم فروش

گردش اسناد

آخرین قیمت

مرور فروش

گزارش فروش فصلی

ریافت جهت د. درنرم افزار فروش برهان امکان دریافت گزارشات فصلی به صورت دیسکت وجود دارد
:گزارشات فصلی باید گام هاي زیر به ترتیب طی شود

تعریف فصول سال در قسمت تعریف دوره مالی 1

تعریف پارامترهاي گزارش  2

تکمیل اطالعات مربوط به تعریف اشخاص و شرکت ها 3

انتخاب اسناد شرکت کننده در گزارش 4

انتخاب اقالم شرکت کننده 5

صدور دیسکت دارایی 6
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