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მართვის სისტემა

თქვენი ბიზნესისთვის

გაყიდვების გუნდი- ობიექტზე და გზაში გატარებული დროის ოდენობა,
შესრულებლი დავალებების თანმიმდევრობა და ეფექტურობა.

გაყიდვების მოცულობა- თითოეული სავაჭრო ობიექტიდან მიღებული
შეკვეთები

მერჩანდაიზინგი- დახლის, სტენდის ვიზუალი თითოეულ ობიექტზე

მატერიალური რესურსები-ინფორმაცია ქსელში არსებულ ინვენტარზე



პლატფორმა შედგება 5 ურთიერთდაკავშირებული  

კომპონენტისგან

✓ მონაცემთა ბაზა 

დავალებების მართვის 

მოდულით

✓ სამართავი პანელი 

(მონიტორინგი, რეპორტინგი)

პლატფორმის ზოგადი 
აღწერა

✓ პირადი კაბინეტი

✓ დავალებების შესრულების 

მოდული



მონაცემთა ბაზა დავალებების მართვის მოდულით

მოდული #1

პლატფორმაში ჩართვა მარტივია, აპლიკაცია ინსტალირდება ნებისმიერ ANDROID -ის

სისტემაზე მომუშავე პლანშეტსა და სმარტფორნზე, სისტემასთან მუშაობა მარტივი და

ინტუიტიურია, რაც შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერი კვალიფიკაციის თანამშრომელს

მარტივად გაუმკლავდეს ამ ამოცანას.

მონაცემთა ბაზის შექმნის ეტაპები:

გუნდის დამატება- პლატფორმის სამართავ

პანელში მენეჯერის მიერ ხდება გაყიდვების

გუნდის წევრების დამატება და იქმნება სავაჭრო

წარმოადგენლის ე.წ. USER-ი რომლითაც იგი

შეძლებს გადმოწეროს და დაიწყოს აპლიკაციის

გამოყენება.

ბაზის ფორმირება - მენეჯერი პლატფორმაზე დამოუკიდებლად ქმნის მონაცემთა ბაზას,

რომელშიც ხვდება ინფორმაცია თანამშრომელთა ყოველდღიურ დავალებებზე, ანუ

ობიექტებზე რომლებზეც თანამშრომელმა უნდა მოახდინოს ვიზიტირება. ინფორმაცია

მონაცემთა ბაზაში ხვდება მარტივად Excell-ის ფორმატის დოკუმენტის ატვირთვით.

სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია დავალებები ავტომატურად განმეორდეს ყოველ

კვირას



საკუთარ კაბინეტში შესვლისას თანამშრომელებს

აქვთ წვდომა მენეჯმენტის მიერ განსაზღვრულ

დავალებებზე - ყოველდღიურ მარშუტებზე.

მარშრუტის ვიზუალიზაცია ხდება პირდაპირ რუკაზე

და ითვალისწიდება თანამიმდევრობასაც.

თითოეულ ობიექტზე მოცემულია:

• დასახელება,

• საიდენტიფიკაციო კოდი

• ზუსტი მისამართი რუკაზე.

პირადი კაბინეტი

მოდული #2-3

დავალებების შესრულების მოდული

სავაჭრო წარმომადგენელი ობიექტზე მისვლისთანავე აკეთებს ე.წ ,,Check in” -ს, სისტემა

აფიქსირებს დროს და ლოკაციას და ადარებს ამ ინფორმაციას მენეჯერის მიერ წინასწარ

განსაზღვრულ დავალებას

ინვენტარის კონტროლი- წარმომადგენელს შესაძლებლობა აქვს მოახდინოს, სტენდის

ფოტოგადაღება და გაანთავსებული ინვენტარის QR კოდის სკანერება. ინფორმაციის

ავტომატური შენახვა ხდება მონაცემთა ბაზაში

ობიექტის დატოვებისას წარმომადგენელი იყენებს ე.წ. ,,Check out” ფუნქციას



სისტემა კომპანიის მენეჯმენტს საშუალებას აძლევს, როგორც ონლაინ რეჟიმში ასევე თარიღების

ჭრილში აკონტროლონ და მართონ გაყიდვების გუნდი.

რეპორტინგის მოდულიდან თითოეულ სავაჭრო წარმომადგენელზე/გაყიდვების მენეჯერზე

შესაძლებელია მიღებულ იქნას შემდეგი ინფორმაცია:

• გადაადგილება

• ვიზიტირებული ობიექტები

• არავიზიტირებული ობიექტები

• ვიზიტების თანმიმდევრობა

• ობიექტზე გატარებული დროის ხანგძლივობა

• სტენდის ფოტო

• ინფორმაცია ნავაჭრის შესახებ ობიექტების მიხედვით

• განთავსებული ინვეტარი ობიექტების მიხედვით

რეპორტები ხელმისაწვდომია ლაივ რეჟიმში პირდაპირ რუკაზე ასევე შესაძლებელია ინფორმაციის

ექსპორტი ექსელის ფორმატში

მიიღონ დეტალური რეპორტი

მოდული #4

სამართავი პანელი
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