
GLOBAL AUTO SALES SYSTEM

سیستم فروش سراسری خودرو



شرکت پشــتیبانی و توسعه نرم افزار داده کاوان با هدف فعاليت در عرصه تولید نرم افزارهای تحت وب تاسیس شده و در طول 

سالیان گذشته فعالیت خود را در زمینه های طراحی و تولید اتوماسیون فروش سراسری، وبسایتهای یکپارچه، پنل نمایندگان و 

باشگاه مشتریان، در صنایع مختلف از جمله خودرو دنبال نموده است.

تجربه و بکارگیری تکنولوژی های جدید در حوزه برنامه نویســی توسط تیم فنی داده کاوان موجب شده است که نرم افزارهای 

تولیدی شرکت داده کاوان همواره از لحاظ کیفیت و پشتیبانی در بهترین سطح ممکن عرضه شوند.



اتوماسیون فروش سراسری خودرو

امروزه به دلیـل سـهولت خـرید الکترونیـکی و همینـطور حرکت رو به جلوی رفـتار مصـرفی جامعه به سوی دنیای 

الکترونیک، روز به روز نیاز به ارائه خدمات به صـــــورت آنـالین و ورود به دنیـای تجـارت الکترونیک، در تمامی 

کسب و کارها علی الخصوص صنعت خودروسازی، مشاهده می شود.

سطح سود و درآمد کارفرمایان و سهولت در خرید مشــــتریان در این صنعت، ارائه نموده 

اســت. این اتوماســیون در چندین زمینه اعم از مدیریت واردات و تولیدات کارخانه، مدیریت 

انبارها، تعریف طرحهای فروش، پنل نمایندگان و ... به خـودروسازان کمک می نماید. در کنار 

ـرکت با امکانات خاص صـنعت خودرو از قبیل  اتوماسیون سراسری، وب سـایت یکپارچه ش

معرفی شرکت و محصوالت، پرتال فروش خودرو و ... خدمات ویژ های را ارائه م یکند.

اتوماسیون فروش خودرو داده کاوان، قابلیت پیاده سازی برای انواع مختلف خودرو اعم 

از سواری، سـنگین، سـبک، کوچک و بزرگ را داراسـت. اتوماسـیون فروش خودرو برای 

کارخانجات خودروسازی، شرکت های لیزینگ خودرو، واردکنندگان خودرو و دیگر فعاالن 

صنعت خودرو پیاده سازی شده و قابل استفاده می باشد.
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ONLINE AUTO SALE
AUTOMATION

در راستای همین مهم شرکت پشــتیبانی و توسعه نرم افزار داده کاوان، اتوماسیون فروش 

سراسری خودرو، را با هدف الکترونیکی کردن سیسـتم فروش خودرو در کشــور، باال رفتن 



روال اجرایی فروش سراسری خودرو
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* امکان سفارشی سازی روال اجرائی اتوماسیون، متناسب با سیاست

 های کلی شرکت ها، وجود دارد.
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ONLINE AUTO SALE
EXECUTION PLAN
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آگهی و طرح فروش
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امکان تعریف آگهی فروش برای مناسبتهای مختلف

امکان تعریف طرحهای مختلف برای انواع خودرو 

امکان تمدید طرح

روال تا�دیه الزم برای تصویب طرح (تا�د کارشناس فروش، مدیر فروش، معاونت فروش)

گزارش گیری 
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ANNUNCIATION &
SALES PLAN

ویژگیهای طرح فروش

انتخاب محصول و تیپ خودرو

تع�ن قیمت خودرو

انتخاب نوع تخصیص به نمایندگی

        تخصیص ثابت 

        تخصیص اشتراکی

تعریف میزان انواع سود 

        سود مشارکت

        سود انصراف

        سود تاخیر

امکانات جانبی

        بیمه بدنه

        ثبت اپشن های های خودرو

امکان خرید انالین خودرو در وب سایت 

تعریف مدارک مورد نیاز  طرح

تع�ن فرم قرارد برای طرح فروش
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        قیمت اصلی

        قیمت رزرو آنالین

        مبلغ تخفیف 

انتخاب نوع فروش

        پیش فروش قطعی

        پیش فروش عادی

        تحویل فوری 

        لیزینگ

انتخاب نوع پرداخت

        پرداخت مرحله ای

        پرداخت اقساطی

        پرداخت نقدی
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روند فروش
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ثبت فروش: ثبت اطالعات و پرداختیهای مشتری بصورت آنالین یا در محل نمایندگی 

تائید نمایندگی: تکمیل مدارک فروش و مالی در نمایندگی

تائید کارشناس فروش: تائید اطالعات فروش و پرداختیها

تائید کارشناس مالی: تائیدیه مالی  پیش پرداختها  و مراحل پرداخت

صدور دعوت نامه :صدور دعوت نامه و محاسبه سود مشارکت پرداختی های مشتری

تکمیل وجه و اسناد مالی: پرداخت باقیمانده مبلغ، ارائه اسناد مورد نیاز، تحویل چک های اقساط

مجوز حمل: صدور مجوز برای حمل خودرو از انبار به نمایندگی مورد نظر برای تحویل به مشتری

تخصیص شاسی: تخصیص خودروهای تحویل شده در محل نمایندگی به مشتری 

صدور سند: صدور کاردکس خودرو و ارسال به راهور

صدور نهایی سند: تائید نهایی کاردکس و پالک گذاری خودرو مشتری

تحویل خودرو: تحویل خودرو به مشتری توسط نمایندگی مورد نظر
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SALES
PROCEDURE

موارد خاص روند فروش

انصراف از فروش

تغ�ر رنگ

-

-

-

-

  امکان پرینت انواع فرم ها در سیستم

فرم درخواست خرید(قرارداد)

فرم رسید پرداخت

فرم دعوت نامه

فرم سند (کاردکس)

فرم تسویه حساب

-

-

-

-

-

فرم صورت جلسه تحویل

فرم کارت گارانتی

فرم انصراف از فروش

فرم صلح نامه

و فرمهای جانبی دیگر

-

-

-

-

-

صلح نامه

تعریف امکانات خاص
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تیپ بندی هر محصول  Ÿ

تعریف کالس برای  هر نوع خودرو Ÿ

تع�ن انواع رنگ برای بدنه و تودوزی خودرو به ازای  Ÿ

هر تیپ 

قابلیت ایجاد امکانات و آپشن های مختلف برای هر  Ÿ

تیپ و کالس 

تعریف اطالعات فنی هر خودرو  Ÿ

واردات و گمرک

نمایش وضعیت کنونی خودرو  Ÿ

درخواست کارت بازرگانی Ÿ

Ÿ ثبت سفارش واردات

Ÿ مجوز اداره بازرگانی

حمل از کشور مبداء،  Ÿ

حمل به گمرکات داخلی Ÿ

Ÿ ثبت اسناد تحویل خودرو به گمرک

Ÿ تکمیل اظهارنامه خودرو برای گمرک

مجوز حفاظت محیط زیست Ÿ

Ÿ ترخیص خودرو

Ÿ شماره گذاری

Ÿ بیمه

صدور سند  Ÿ

پالک گذاری Ÿ

تولیدات کارخانه  Ÿ

تعریف انواع خودرو به صورت تک و انبوه Ÿ
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PRODUCTION &
INVENTORY انبار

قابلیت ثبت انبارهای خودرو توسط دفتر مرکزی و  Ÿ

ایجاد پنل ویژه برای هر کدام 

ثبت اعالمیه حمل خودرو بر اساس مجوزهای صادر  Ÿ

شده از سوی دفتر مرکزی

ثبت  اطالعات حملکننده های خودرو Ÿ

ثبت اطالعات خودرو دریافتی از پیمانکاران حمل و  Ÿ

تع�ن PDI در زمان تحویل

امکان نمایش انبارهای مختلف در نقشه و موجودی  Ÿ

آنها

حمل و نقل

ثبت مجوزهای حمل خودرو توسط دفتر مرکزی  Ÿ

افزودن مجوز جدید بر اساس اطالعات فروش  Ÿ

مشتریان شامل مشخصات ظاهری و ماه تحویل

افزودن مجوز جدید بر اساس اطالعات خودروهای  Ÿ

(VIN) انبار
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پنل نمایندگان

قابلیت ثبت نمایندگیهای فروش توسط دفتر مرکزی و ایجاد پنل ویژه برای هر کدام

 امکانات پنل نمایندگی

نمایش طرحهای فروش تخصیص داده شده به نمایندگی Ÿ

ثبت فروش به تعداد سهمیه تعریف شده در طرح فروش برای نمایندگی Ÿ

ثبت اطالعات، پرداختیها، مدارک مشتریان Ÿ

دسترسی به لیست فروشهای نمایندگی خود Ÿ

ثبت انصراف، تغ�ر رنگ، صلح نامهی مورد درخواست مشتریان  Ÿ

Ÿ ثبت اطالعات دریافت خودرو از پیمانکاران حمل و تع�ن PDI در زمان تحویل

ثبت اعالمیه حمل خودرو بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی دفتر مرکزی Ÿ

پالکگذاری و تحویل خودرو به مشتری Ÿ
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جستجو

مالی

قابلیت صدور انواع اسناد مالی متناسب با کلیه سیستمهای حسابداری Ÿ

صدور سند حسابداری  Ÿ

صدور سند سود مشارکت Ÿ

صدور سند سود تاخیر Ÿ

صدور سند سود انصراف Ÿ

امکان گزارشگیری از انواع سندهای مختلف مالی Ÿ

گزارشات

xml , Excel  قابلیت گرفتن خروجی از کلیه بخش های نرم افزار در فرمت های Ÿ

اتصال موجودی تولیدات کارخانه و انبار به اتوماسیون Ÿ

صدور کارت هوشمند گارانتی Ÿ

امکان دریافت اطالعات موجود از انواع سیستم ها Ÿ

 پیامک و ایمیل

امکان اطالع رسانی به مشتریان در مراحل مختلف فروش  Ÿ

امکان تنظیم و تعریف قالبهای مختلف پیام Ÿ

سایر امکانات

api انواع وب سرویس و

ارائه سرویس برای اتصال به سیستم های حسابداری و مالی Ÿ
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تهران، اشرفی اصفهانی، باالتر از حکیم، برج زمزد،

طبقه ســـوم، واحد۳۳   تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۹۴۴۳۶

Unit 33, 3rd Flr, Zomorod Tower, Ashrafi

Esfahani Ave., Tehran-Iran
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