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امکانات سـامانه 
فـروش   آنـالین 

سیمان

ثبت نام مشتری
 

ــام کاربری، کلمه عبور،  ــتری جدید )نظیر ن ــت اطالعات مش   دریاف
ــماره اقتصادی، آدرس،   تلفن و ... ، بررسی وجود مشتری یکسان   ش
ــتم و نمایش پیغام به متقاضی مبنی بر عدم امکان ثبت به  در سیس

دلیل  یکسان بودن نام کاربری و کلمه عبور(
  ثبت مشتری جدید در سیستم  فروش رایورز

  تخصیص کد به مشتری جدید
  تخصیص نام کاربری و کلمه عبور به مشتریان فعلی



فرآیند فروش سیمان
امکان ثبت سفارش خرید برای مشتریان

)login( اعتبارسنجی و ورود به سیستم  
ــفارش شامل تعیین نوع سیمان ، تناژ مورد نیاز و ... به    ثبت س

صورت تک ردیفی
ــایر عوامل  ــفارش با در نظرگرفتن س ــبه و اعالم مبلغ س   محاس

افزاینده و کاهنده
  ارسال مکانیزه اطالعات سفارش به سیستم فروش جهت صدور 

پیش فاکتور
ــت پرداخت وجه  ــتری جه ــماره پیش فاکتور به مش ــالم ش   اع

سفارش

فرآیند پرداخت وجه سفارش
انتخـاب نوع پرداخت شـامل پرداخـت الکترونیک، نقد و 

چک
الکترونیک:   پرداخت از طریق سامانه شتاب

ــند واریز وجه  شامل شماره فیش، تاریخ  نقد:   ثبت اطالعات س
ــورت فیش نقدی،  ــند واریزی و .. ) به ص ــز، بانک، تصویر س واری

حواله بانکی، پایا، ساتنا و ...(
ــرایط پرداخت مشتری شامل  ــخصات چک و ش چک:  ثبت مش

شماره چک، تاریخ چک، مبلغ چک، تصویر چک و ...

ارسـال مکانیزه اطالعات پرداخت، جهت تأیید  و ثبت  در 
حسابداری فروش

الکترونیک و نقد : ارسال مکانیزه به سیستم وجوه رایورز
چـک: فرآیند تایید فروش اعتباری )تایید مدیریت فروش، مالی 
ــال اصل چک،  ــتری جهت ارس و .. . در صورت تایید اعالم به مش
تأیید دریافت اصل چک توسط حسابداری فروش و ارسال مکانیزه 

به سیستم وجوه رایورز(
ثبت نهایی سـفارش، اعالم به مشتری و ارائه کد رهگیری 

به منظور پیگیری سفارش در مراحل مختلف



ساختمان شماره 1
تـهـــران، خـیابـان وزرا،

خیابان هجـدهم، شماره 30
تلفن:  88721501
فکس: 88711504

ساختمان شماره 2
تـهـران، خـیابان  ولیعصر، 
نرسـیـده بـه  تــوانـیـر، 

خیـابان احتشام، شمـاره 5
تلفن:   89326000
فکس:      88793569

w w w.ray var z .com


