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تنظیمات اشتراک
تنظیمات اشتراک با درصد تخفیف پلکانی
تنظیمات عمومی
برای تغییر تنظیمات عمومی اشتراک پلکانی ،کافیست گزینه "ویرایش تنظیمات" را انتخاب نمایید.


مدت اعتبار اشتراک :در این قسمت مدت اعتبار اشتراک تعیین می شود.



هزینه ایجاد اشتراک :هزینه ای که بابت ایجاد اشتراک از مشترک دریافت می شود.



در قسمت محاسبه درصد تخفیف میتوانید مشخص کنید که این تخفیف نسبت به خرید چند ماه گذشته مشترک اعمال شود.



در پایان دکمه تایید تنظیمات را بزنید.
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تنظیمات اختصاصی
برای تغییر تنظیمات اختصاصی ،گزینه "تنظیمات اختصاصی" را انتخاب نمایید.


نام ناشر :این ناشران باید در نرم افزار فروش تعریف شده باشند .بعداز انتخاب نام ناشر ،با انتخاب "افزودن به لیست" ناشر به لیست
ناشرین اختصاصی اضافه می شوند.



بازه زمانی اعمال تخفیف :بازه زمانی برای اعمال تخفیف به کتاب های ناشرانی که به لیست ناشرین اختصاصی اضافه نموده اید.



در پایان دکمه تنظیمات اختصاصی را بزنید.

الزم به ذکر است که این تخفیف دربازه مشخص شده به مشترکینی اختصاص داده می شود که از کتب این ناشران خرید انجام دهند.
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تنظیمات انواع اشتراک
با انتخاب دکمه ایجاد امکان ایجاد اشتراک پلکانی فراهم می شود .همچنین امکان ویرایش و حذف عناوین ایجاد شده را دارید.



عنوان اشتراک :نامی که میخواهید به این درصد تخفیف بدهید وارد نمایید.



ابتدای بازه میانگین خرید :ابتدای قیمت بازه خرید را وارد نمایید( .برای بازه های بعدی ،ایتدای بازه ،انتهای بازه قبلی می شود).



انتهای بازه میانگین خرید :انتهای قیمت بازه خرید را وارد نمایید.



درصد تخفیف :درصد تخفیفی که به این بازه خرید اعمال می شود را وارد نمایید.



در آخر دکمه تایید را میزنیم.
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تنظیمات ویژه
امکان انتخاب شماره اشتراک به صورت دستی در زمان ایجاد مشترک و به صورت خودکار توسط سیستم وجود دارد .که از طریق تنظیمات شماره
اشتراک امکان انتخاب این موارد وجود دارد.
اگر میخواهید از یک کارت چند بار چاپ نمایید گزینه امکان چاپ کارت المثنی را فعال نمایید.
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مشترکان
ایجاد مشترک جدید

.1
.2
.3
.4
.5
.6

پرکردن تمام فیلدهای ستاره دار الزامی است.
حتی االمکان تمام فیلدها را پرکنید تا هنگام ارسال پاکت یا ارسال پیامک و ایمیل از مشخصات مشترک اطالعات کافی داشته باشید.
در قسمت شماره اشتراک میتوانید انتخاب نمایید شماره اشتراک دستی یا توسط نرم افزار وارد شود( .تنظیمات ویژه)
در قسمت اطالعات اعتباری مشترک میتوانید به مشترک اعتبار اولیه بدهید که وقتی از شما خرید میکند نسبت به مبلغی که در درصد
تخفیف پلکانی وارد کردید تخفیف بگیرد.
در قسمت اطالعات اعتباری تاریخ شروع و اتمام و هزینه اشتراک طبق منوی تنظیمات عمومی اشتراک پلکانی قابل تغییر است.
عالقمندی های مشترک ،موضوعات فرعی است که در نرم افزار فروش تعریف نموده ایم.
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چاپ کارت اشتراک
در منوی مشترکان ،صدور کارت مشترک را انتخاب نمایید تا پنجره زیر باز شود .در این پنجره بر اساس نام مشترک یا شماره اشتراک جستجو کرده
و با زدن دکمه چاپ ،از کارت اشتراک پرینت تهیه نمایید( .توجه نمایید در قسمت نام مشترک برای ورود نام حتما کلید  Enterرا بزنید).
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ابزار
صدور کارت دسته ای
در این فرم امکان چاپ کارت اشتراک به صورت دسته ای را دارید .با استفاده از گزینه های موجود جستجو را انجام می دهیم .امکان پیش نمایش
نیز در این فرم فراهم شده است .در آخر با انتخاب دکمه چاپ ،از کارت های انتخاب شده پرینت گرفته می شود.
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ارتباط بین نرم افزارهای اشتراک ایده و فروش ایده
ذکر یک نکته خالی از لطف نیست نرم افزار اشتراک ایده با نرم افزار فروش شما در ارتباط بوده و به طور خودکار مشترکی که ایجاد میکنید در نرم
افزار فروش نیز ثبت می شود .تخفیف هایی که در نرم افزار اشتراک اعمال می کنید در نرم افزار فروش در زمان صدور فاکتور فروشگاه برای
مشترکین اعمال می شود .همچنین در فاکتور فروشگاه بعد از انتخاب مشترک امکان مشاهده جزئیات خریدهای مشترک را خواهید داشت که این
قابلیت برای تعامل بین شما و مشتریانتان بسیار مفید است .همچنین با کلیک بر روی عکس مشترک جزئیات خرید اعم از تاریخ آخرین خرید،
مبلغ آخرین خرید ،عالقه مندیهای مشترک ،میزان خرید نقدی ،کاالهای خریداری شده و  ....را مشاهده میکنید.

سواالت
 .1اطالع از عملکرد مشترک خود؟
به منوی گزارشات /گزارش عملکرد مشترک رفته و با کد یا نام ،مشترک را جستجو و عملکرد خرید را مشاهده نمایید همچنین میتوان
مشخص کرد مشتری چند روز قبل خرید کرده است.
 .2بیشترین زمینه عالقه مندی مشترکان؟
گزارشات  --عالقه مندی برگزیده مشترکان
 .3بهترین مشترکان از لحاظ خرید؟
گزارشات  --مشترکان برتر  --بازه زمانی را مشخص کنید .همچنین میتوان مشخص کرد که از لحاظ تعداد مراجعه یا میزان خرید بهترین
مشترک را نشان دهد.
 .4گزارش میانگین زمان مراجعه مشترکان
بسیار جالب است شما میتوانیدبه وسیله نرم افزار اشتراک ایده یک گزارش مبنی بر اینکه چه مشتریانی به طور مثال  22روز گذشته از
شما خرید نکرده اند را بگیرید حاال شما یک لیستی از مشتریانتان دارید که حدود  22روز است از مجموعه شما خرید انجام نداده اند.
 .5گزاش میزان خرید فصلی مشترکان
یکی دیگر از گزارشات کاربردی و جالب نرم افزار اشتراک ایده ،گزاش میزان خرید فصلی مشترکان است .سالی که میخواهید براساس آن گزارش
بگیرید را انتخاب کنید .با زدن دکمه ایجاد گزارش مشاهده میکنید که در چه فصلی چه میزان فروش توسط چه گروهی داشتهاید.
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