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فرآیند درخواست و دریافت قطعه:
روال درخواست قطعه:
نماینده از سه طریق می تواند در خواست خود را ارائه دهد:
از طریق بر نامه امگا:

از طریق سایت :

از طریق در خواست در فرمت فایل

در برنامه امکاناتی جهت این امر فرمهایی جهت این امر در سایت های :OFFICE
تهیه گردیده که می توان به طراحی گردیده که می توان از آن فایل های تهیه شده از طریق email
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سهولت از آن استفاده نمود تنها جهت درخواست ها استفاده نمود.

از طرف نماینده به مرکز ارسال می

کافی است از یک کلید جهت انجام

گردد.

این امر دربرنامه استفاده نمایید.

سرور سایت مرکز

سرور سایت امگا
پردازش اطالعات

Emailهای ارسال شده
به مرکز کنترل و در
صورت صحت ارسال

در خواست

مراکز دریافت
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به سرور امگا
اطالعات سایت مرکز
وارد بانک اطالعاتی
سایت امگا می گردد
پردازش اطالعات
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APP DB OMEGA

در این مرحله اطالعات درخواست ها به صورت یک دست وارد سرور بانک اطالعات مرکز شده و مورد پردازش و
بررسی قرار می گیرد
در این مرحله کاربر سفارشات در خواست ها را در سیستم خود رویت کرده و مورد بررسی و کنترل قرار می دهد:
 شماره قطعه صحیح می باشد؟
 نوع قطعه با نوع محصول مطابقت دارد؟
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 قطعه جهت تجهیز انبار سفارش شده ؟
QC

 جهت محصوالت منتظر قطعه( )Waitingسفارش انجام گردیده؟
 سفارش فوری است یا معمولی؟

صفحه 2

فرآیند درخواست و دریافت قطعه:
بعد از بررسی درخواست مشتری و مطابقت با شرایط حاضر شرکت حواله موقت صادر می نماید ،حواله موقت از
موجودی انبار کم نمی کند و در واقع در خواست بررسی شده نماینده است که از فیلتر های داخلی مرکز جهت جواز
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حواله موقت

صدور کاال از انبار صادر گردیده.
بعد از بررسی حواله موقت با موجودی انبار حواله قطعی صادر می گردد ،و کاال مورد نظر همراه با حواله به قسمت
بعد ارجاع می گردد.
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حواله قطعی

در این مرحله با صدور حواله قطعی از موجودی انبار بصورت اتوماتیک کسر می گردد.

shipping

کاالی خارج شده از انبار در این بخش بسته

صدور فاکتور فروش جهت ارسال به امور

بندی و هماهنگی های الزم جهت ارسال به

مالی و نماینده.

نماینده انجام می گردد.

invoice

سند مالی مربوط به این صورت حساب در
مرکز و نمایندگی از طریق ارتباطات تحت
شبکه اینترنتی بصورت خود کار توسط
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سرور اطالعاتی امگا ثبت می گردد:
 سند فروش در مر کز
 سند خرید در نمایندگی
فاکتور های ارسالی جهت اطالع و بایگانی
سند مالی است.

صفحه 3

