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الگــوی رفتــار مشــتریان و کســب وکار جهــت برنامه ریــزی و مشــخص کردن 

ــا در  ــاز دارد ت ــذا هــر کســب وکاری نی ــود. ل ــد خواهــد ب اســتراتژی هدفمن

ــن  ــات مشــتریان در فضــای کســب وکار ، همچنی ــت اطالع راســتای مدیری

وفادارســازی و شــناخت رفتــار آنهــا، ابزارهــای جانبی در اختیار داشــته باشــد 

ــد. ــازار ایجــاد کن ــرای کســب وکار خــود در ب ــرد مناســبی ب ــد راهب ــا بتوان ت

بــا  تعامــل  نقطــه  بــه  خدمــت  نقطــه  تبدیــل  هــدف  بــا  شــاپ 

مفهومــی  توانســته   )Seamless( یکپارچگــی  ایجــاد  و  مشــتری 

کنــد. عملیاتــی  هــدف  بــازار  در  را   »Cloud Pos« نــام  بــه 

در ایــن راهــکار، مــواردی ماننــد محاســبات ابــری خرده فروشــی، پرداخــت، 

کالن داده هــا، خدمــات ارزش افــزوده و خریــد مبتنــی بــر وب در یــک 

ــی  ــاب های مال ــه ای، حس ــر نقط ــوان از ه ــوند و می ت ــه می ش ــه عرض نقط

ــروش  ــه ف ــکار، نقط ــن راه ــع ای ــرد. در واق ــت ک ــا را مدیری و تراکنش ه

ــد. ــل می کن ــتری تبدی ــا مش ــل ب ــرویس و تعام ــع س ــه تجمی ــه نقط را ب

  شــرکت تراکنش همراه ایمن )شــاپ(، یکی از شــرکت های زیرمجموعه گروه 

توســن تکنــو بــه عنوان اولیــن اپراتــور صنــدوق فروشــگاهی و کارتخوان های 

هوشــمند، فعالیــت خــود را بــه صــورت تخصصــی از ســال ۱۳۹۴ آغــاز کــرده 

اســت. ایــن شــرکت بــا اتــکا بــه دانــش فنــی متخصصین خــود و همــکاری 

بــا شــرکت پکــس )PAX( توانســته راهــکار جامعــی بــرای مدیریــت 

ــد. ــه ده ــا ارائ ــتریان آن ه ــگاه ها و مش ــیعی از فروش ــف وس ــای طی نیازه

ــا  ــورت کاال ی ــه ص ــول ب ــه محص ــب وکاری، ارائ ــر کس ــی ه ــور اصل مح

خدمــات و دریافــت هزینــه آن اســت. در ایــن راســتا، توســعه کســب وکار از 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و نیازمنــد راهکارهــا و ابزارهــای مکمــل 

ــاداری و پایــش  جهــت مدیریــت اطالعــات در فضــای تجــارت، ایجــاد وف

معرفی شاپ
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نمایندگی های شاپ

نمایندگی های شاپ در نقاط مختلف کشور عبارتند از:

تهران	 
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خوزستان	 

آذربایجان غربی	 

قم	 

اصفهان	 

شیراز	 

خراسان رضوی	 

گیالن	 

کردستان	 

03



1879

اوهایوى  در  رستوران دارى  ریتى،  جیمز 
پول  صندوق  نخستین  متحده،  ایاالت 
از  پس  کوتاهى  مدت  کرد.  اختراع  را 
ساخت نخستین صندوق پول، او به همراه  
جان برچ، نخستین حق اختراع در زمینه 
صندوق پول فروشگاهى را ثبت کردند. 
 Na onal Manufacturing Co شرکت
با عرضه همین محصول آغاز به کار کرد.  

1888-1895 

پول  صندوق  سازنده  شرکت   84
حرفه  این  و  آمد  وجود  به  فروشگاهى 
شد.  تبدیل  توجه  قابل  کسب و کارى  به 
رقبا  از  تعدادى  خرید  از  جدا  پترسن 
راه اندازى  جدید  ابداعات  براى  واحدى 
و  بزرگ تر  ماشین هاى  تولید  به  تا  کرد 

ضدسرقت بهترى روى آورند. 

1906

پژوهش گران  از  کترینگ،  چارلز 
موتور  به  مجهز  صندوق  نخستین   ،NCR
الکتریکى  را طراحى کرد؛ ویژگى مهمى 
مزیت  یک  به  کوتاهى  مدت  ظرف  که 

رقابتى براى این دستگاه ها تبدیل شد. 

دهه 1960 میالدى

فروشگاهى  صندوق هاى  تولید  صنعت 
را  شدن  الکترونیکى  سمت  به  حرکت 
تحولى  آغاز  نقطه  دهه  این  کرد.  آغاز 

عظیم در این صنعت به شمار مى رود. 

دهه 1980 میالدى

شخصى،   کامپیوترهاى  شدن  همگانى  لطف  به 
ظهور  نیز  و  کامپیوترى  شبکه هاى  گسترش 
اینترنت، قابلیت هاى صندوق هاى فروشگاهى بیش 
از پیش گسترش یافت و به تبع رشد خیره کننده 
و دیگر  پردازنده هاى کامپیوترى  ترانزیستورهاى 
دستگاه هاى  این  ابعاد  سخت افزارى  تحوالت 

کامپیوترى شده نیز کاهش یافت.

آغاز قرن 21 میالدى 

و  جهان  در سرتاسر  نرم افزار  گسترش صنعت 
طراحى  سبب  نرم افزارى  غول هاى  نمایى  رشد 
و  قدرتمند  نرم افزارى  سامانه هاى  توسعه  و 
و  شد  اختصاصى  سیستم عامل هاى  و  کامل تر 
را  دستگاه ها  این  توسعه  مسیر  تحوالت  همین 
تغییر  جامع تر  و  چندکاره  ابزارهایى  سمت  به 
پایانه  نخستین  میالدى   2002 سال  در  داد. 
فروش مبتنى بر سرویس هاى ابرى در انگلستان 

رونمایى شد.

1884

اچ  جان  توجه  ریتى  مکانیکى  صندوق 
اوهایو  اهل  امریکایى  تاجرى  پترسن، 
او  تا  باعث شد  و  به خود جلب کرد  را 
براى  را  صندوق ها  این  از  زیادى  تعداد 
بعد  تهیه کند. مدتى  فروشگاه هاى خود 
صندوق  اختراع  حق  و  ریتى  شرکت  او 
به  را  شرکت  نام  و  خرید  را  وى  پول 
اختصار  به  یا  رجیستر»  کش  «نشنال 

NCR تغییر داد.

مى توانستند  فروشگاهى   صندوق هاى 
حساب  قبیل  از  پیچیده ترى  کارهاى 
مالى  روند  بررسى  و  تجمیعى  مجموع 
انجام  نیز  را  شده  انجام  تراکنش هاى 

دهند.

بیستم  قرن  از  دهه  دومین  شروع  با 
میالدى، صندوق هاى فروشگاهى عمومیت 
قیمت،  کاهش  به واسطه  و  کردند  پیدا 
اغلب  سازندگان،  تعداد  افزایش  و  تنوع 
کسب وکارها قادر به خرید آن ها بودند. 
مشاغل  براى  فروشگاهى  صندوق هاى 
شده  تبدیل  ضرورت  یک  به  مختلف 
بود. تا سال 1915 بیش از 1/5 میلیون 

صندوق فروشگاهى به فروش رفته بود. 

فروشگاهى  صندوق هاى  نخستین 
الکترونیکى (ECR) پا به عرصه گذاشتند 
دستگاه ها  این  از  جدیدى  نسل  و 
با  یک پارچگى  و  اتصال  قابلیت  با 
در  شده  نصب  کامپیوترى  سیستم هاى 
مانند  شرکت هایى  سوى  از  فروشگاه ها 
فروش  معرض  در  ان سى آر  و  آى بى ام 
آى بى ام   ،1973 سال  در  گرفتند.  قرار 
را   3660 و   3650 فروش  سیستم  دو 
یک  اساسا  سیستم ها  این  کرد.  معرفی 
کامپیوتر مین فریم بودند که می توانستند 
تا 128 صندوق را کنترل کنند. در همین 
این  تکامل  به سیر  نیز  بارکدخوان  دهه 

دستگاه ها کمک کرد.

عمومیت  از  فروشگاهى  صندوق هاى 
تکامل  و  شخصى  کامپیوترهاى  یافتن 
زبان هاى برنامه نویسى بى بهره نماندند و 
نرم افزارهاى قدرتمندتر و کاربردى ترى 
عرضه  و  طراحى  دستگاه ها  این  براى 
شد. در سال 1986 میالدى، جین موژر 
یکى از پیش گامان این عرصه، نخستین 
نرم افزار ویژه پایانه هاى فروش مجهز به 
رابط بصرى را طراحى کرد. این نرم افزار 
آیکون هاى بزرگ و رنگى داشت (طرحى 
نمونه هاى  و  انواع  نیز  بعد  سال ها  تا  که 
مختلف آن را روى دستگاه هاى مختلف 
پشتیبانى  لمسى  صفحات  از  و  دیدیم) 

مى کرد. 

این  کرد.  تسخیر  را  جهان  اندروید 
تنها  نه  لینوکس  متکى  بر  سیستم عامل 
بخش اعظمى از دنیاى تلفن هاى هوشمند 
چندوجهى  تکامل  بلکه  کرد  تصرف  را 
آن سبب شد تا براى کاربردهاى دیگر 
نیز به یک گزینه مهم تبدیل شود. این 
تحوالت به عرضه پایانه هاى فروش سیار 
اندرویدى  فروشگاهى   صندوق هاى  و 

منجر شده است. 

2013دهه 1990 میالدىدهه 1970 میالدى1910-1915 1902

چاپ گرهاى حرارتى 
طراحى شدند 

1972

1975

 IBM 5100 یعنى  شخصى  کامیپیوتر  نخستین 
وارد بازار شد.

کامپیوتر  نخستین  مکینتاش،  عرضه 
کاربر  بصرى  رابط  به  مجهز  شخصى 
(GUI)، که با اقبال عمومى مواجه شد. 

1984

1991

2000

وب جهان پهنا (World Wide Web) متولد شد.

به کارگیرى استاندارد پرداخت EMV (برگرفته 
از نام هاى یوروپِى، مسترکارت و ویزا) در اروپا 

از  یکى  عنوان  به  ویندوزى،  تبلت  عرضه 
کاربرد  با  لوحى  کامپیوترهاى  نخستین 

عمومى 

آى فون اپل متولد و دنیاى اسمارت  فون ها دست خوش 
انقالبى بزرگ شد.

از  نسخه  نخستین  عرضه  با  گوگل  اندروید؛  تولد 
در  را  تازه  تحولى  هوشمند  گوشى  یک  روى  آن 

این عرصه رقم زد.

در   NFC نزدیک  برد  ارتباطى  فناورى  از  استفاده 
عمومیت  مرسوم  ابزارهاى  دیگر  و  تبلت ها  گوشى ها، 

یافت.

2015

امریکا به استفاده از EMV روى آورد. 

2010

2008

2007

1936

اختراع نخستین 
کامپیوتر برنامه پذیر 

یکى از مهم ترین دست آوردهاى بشر در شرکت 
بل اختراع شد: ترانزیستور

1947

نیویورکى  مخترع  و  مهندس  هولریث،  هرمان 
جدول بندى  براى  کارت پانچ  بر  مبتنى  سیستمى 
انقالب  زمینه ساز  بعدها  که  کرد  ابداع  داده ها 

عظیم کامپیوترها شد. 

1890
نخستین کامپیوترهاى بانکى طراحى و ساخته 
 MICR شدند؛ این ماشین هاى ویژه از فناورى
 Magne c Ink Character سرنام)
Recogni) براى خواندن چک هاى بانکى  on

بهره مى بردند.

1955

1958

که  یک پارچه  مدارهاى  اختراع 
کامپیوترى  تراشه هاى  نام  به  بیش تر 

شناخته مى شوند. 

اینترنت، متولد شد

19691994

1991

صندوق هاى فروشگاهى در گذر زمان

فناورى

صندوق 
فروشگاهى

1870188018901900191019201930194019501960197019801990200020102020
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راهکار شاپ در یک نگاه      
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 E صندوق های فروشگاهی هوشمند اندرویدی سری

بــه  اتصــال  قابلیــت  شــاپ،   E ســری  فروشــگاهی  صندوق هــای   

امــکان  و   )POS( بانکــی  خــوان  کارت  دســتگاه  پرینتــر،  فیــش 

دارنــد. را   LTE و   LAN کابــل   ،Wifi از طریــق  اینترنــت  بــه  اتصــال 

امــکان  کــه  اســت  شــده  طراحــی  گونــه ای  بــه  شــاپ  راهــکار 

بــا  ابــری اختصاصــی  ذخیره ســازی اطالعــات فروشــگاه در فضــای 

ــکان  ــق، ام ــن طری ــی آورد. از ای ــم م ــف را فراه ــی مختل ــطوح دسترس س

فــروش  گزارش گیــری  مــکان،  و  زمــان  هــر  در  رســتوران  مدیریــت 

آمارهــای عملکــردی آن میســر می شــود. همچنیــن  روی  و تحلیــل 

صندوق هــای  مزایــای  از  یکــی  هــم  ســخت افزار  در  یکپارچگــی 

ــتگاه کارت  ــگاهی، دس ــدوق فروش ــه صن ــت ک ــمند اس ــگاهی هوش فروش

ــد. ــه می ده ــد ارائ ــورت واح ــه ص ــر  را ب ــی )POS( و پرینت ــوان بانک خ
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E800 دستگاه
ــه  ــت اتصــال ب ــد، قابلی ــل اندروی ــا سیســتم عام ــری دســتگاه E800 ب کارب

WiFi، صفحــه نمایــش لمســی بــزرگ و تنظیــم خــودکار نــور صفحــه 

ــت. ــان اس ــیار آس ــط، بس ــور محی ــاس ن ــر اس ــگر ب نمایش

طراحــی بــه روز، اشــغال فضــای کــم و برقــراری ارتبــاط بی نظیــر بــا مشــتری، 

از ویژگی هــای برجســته ایــن دســتگاه هســتند. 

ــه  ــازی ب ــر نی ــدی E800، دیگ ــمند اندروی ــگاهی هوش ــدوق فروش ــا صن ب

ــت.  ــر نیس ــای جاگی ــزی و پرینتره ــت رومی ــای پرداخ ــتفاده از پایانه ه اس

ــاز  ــدم نی ــه ع ــوان ب ــدوق فروشــگاهی می ت ــن صن ــات ای ــر خصوصی از دیگ

ــی  ــر صرفه جوی ــالوه ب ــه ع ــرد ک ــام ب ــات ن ــره اطالع ــت ذخی ــه ســرور باب ب

ــه  ــی ب ــن و دسترس ــتری ام ــات در بس ــره اطالع ــکان ذخی ــا، ام در هزینه ه

اطالعــات از هــر مــکان و زمــان را در بســتر رایانــش ابــری )Cloud( محیــا 

می کنــد. 
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ویژگیها:

صندوق یکپارچه با کارتخوان بانکی و پرینتر فروشگاهی.	 

نرم افزار فروش و مدیریت کسب وکار. 	 

امــکان به روزرســانی نرم افزارهــای نصب شــده روی دســتگاه بــه صــورت 	 

خــودکار و بــا زمان بنــدی مشــخص.

پشتیبانی از سیستم عامل اندروید 6.	 

ــش ۱۵.۶ 	  ــرای فروشــنده )صفحــه نمای ــدی ب ــت اندروی ــه ۲ تبل ــز ب مجه

ــش ۸ اینچــی(.  اینچــی( و مشــتری )صفحــه نمای

 	.QR code دوربین ۵ مگاپیکسل برای اسکن بارکد و

 	.QR code امکان پرداخت نقدی، با کارت بانکی و از طریق

 	.PCI PTS 5.x دارای گواهینامه امنیت جهانی

 	.LAN بلوتوث، کابل ،WiFi، LTE پشتیبانی از

دارای پرینتر حرارتی با سرعت باال.	 

قابلیت اتصال آسان به دیگر پرینترهای فروشگاهی.	 

دارای دو اسپیکر )بلندگو(.	 

پورت های خروجی جهت اتصال بارکد اسکنر و ... .	 

باتری ۲۶۰۰ میلی آمپر.	 

 	.Quad-Core Cortex A17, 1.8GHZ :پردازنده

از 	  پشــتیبانی   :)Q20( بانکــی  خــوان  کارت  دســتگاه  مشــخصات 

کارت هــای بانکــی مگنتــی، NFC، contactless، صفحــه نمایشــگر 4.3 

ــی. ــی و رنگ ــی لمس اینچ
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 A کارتخوان های هوشمند اندرویدی سری

 wifi شــاپ، بــا قابلیــت اتصــال بــه A دســتگاه های ســری

و LTE بــه عنــوان یــک صنــدوق فروشــگاهی کوچــک قابــل 

حمــل کار می کننــد کــه تجربــه تراکنشــی ایمــن و راحــت را 

بــرای پذیرنــده و مشــتری بــه ارمغــان می آورنــد.

ــتیبانی  ــد پش ــل اندروی ــتم عام ــتگا ه ها از سیس ــن دس ای

ــاال  ــا ســرعت ب ــی ب ــر حرارت ــن دارای پرینت ــرده و همچنی ک

ــه  ــور فــروش ب هســتند کــه قابلیــت چــاپ یکپارچــه فاکت

همــراه رســید پرداخــت بانکــی را دارنــد. از دیگــر مزایــای 

ایــن صنــدوق فروشــگاهی هوشــمند می تــوان بــه دوربیــن 

ــرد. ــاره ک ــی آن اش ــت مکان یاب و قابلی

A SERIES A SERIES A SERIES A SERIES A SERIES A SERIES A SERIES A SERIES A SERIES A SERIES
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A930 دستگاه
ــمند  ــوان  هوش ــتگاه های کارت خ ــری دس ــد س ــل جدی ــتگاه A930، نس دس

شــرکت شــاپ اســت کــه بــا داشــتن صفحــه نمایــش ۵.۵ اینچــی و طراحی 

ــا  ــتگاه ب ــن دس ــت. ای ــده اس ــه ش ــازار عرض ــه ب ــرد ب ــا و منحصر به ف زیب

داشــتن ویژگی هایــی نظیــر باتــری 260۰ میلــی آمپــر، پشــتیبانی از اندرویــد 

 ،۳G ،LTE ،Wifi بلوتــوث،  ماژول هــای  کلیــه  از  بهره گیــری   ،۷ نســخه 

پشــتیبانی از انــواع روش هــای پرداخــت و پرینتــر حرارتــی بــا ســرعت بــاال، 

بهره منــدی از پرداخــت باکیفیــت را در بســیاری از کســب وکارها، حتــی بــه  

ــوان یــک صنــدوق فروشــگاهی کوچــک بــه مشــتریان ارائــه می دهــد.  عن
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ویژگیها:

نرم افزار فروش و مدیریت کسب وکار.	 

بــه 	  روی دســتگاه  نرم افزارهــای نصب شــده  به روزرســانی  امــکان 

ــخص. ــدی مش ــا زمان بن ــودکار و ب ــورت خ ص

سیستم عامل اندروید ۷.۱.	 

دارای صفحه نمایش ۵.۵ اینچی.	 

ــرای اســکن بارکدهــای 	  ــو ۰.۳ و  پشــت ۵ مگاپیکســلی ب ــن جل دوربی

یــک و دو بعــدی.

 	.LTE 4 وG ،3G بلوتوث، سیمکارت ،WiFi پشتیبانی از

 	.GPS قابلیت مکان یابی

 	 .QR و کد Magnet، NFC پرداخت از طریق

 	.PCI PTS 5.x دارای گواهینامه امنیت جهانی

امکان اتصال همزمان چند حساب بانکی به دستگاه کارتخوان.	 

پرینتر حرارتی با سرعت باال.	 

با قابلیت تسهیم مبلغ تراکنش در مبدأ و مقصد. 	 

 	.)Type-C( پشتیبانی از پورت شارژ تایپ سی

 	.Quad-Core Cortex-A53,1.4GHZ :پردازنده

دارای اسپیکر )بلندگو(.	 

دارای باتری 2600 میلی آمپر.	 
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A910 دستگاه
دســتگاه کارتخــوان A910 بــا اندرویــد ۶ و صفحــه نمایــش لمســی ۵ اینچی، 

باتــری ۲۶۰۰ میلــی آمپــر، پرینتــری بــا ســرعت بــاال و پشــتیبانی از انــواع 

ــت.  ــی اس ــرد عال ــا عملک ــراه ب ــوان هم ــک کارتخ ــت، ی ــای پرداخ روش ه

صفحــه نمایــش ۵ اینچــی بــا روشــنایی خــودکار، در هــر محیطــی، نمایــش 

ــت اســت  ــی باکیفی ــن دســتگاه دارای دوربین ــد. ای ــه ای فراهــم می کن بهین

کــه می توانــد بارکدهــای یــک و دو بعــدی را اســکن کنــد. همچنیــن پرینتــر 

بــا ســرعت بــاال، یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن دســتگاه کارتخــوان اســت 

کــه می توانــد تجربــه خوبــی از انجــام تراکنــش فراهــم کنــد.
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ویژگیها:

نرم افزار فروش و مدیریت کسب وکار.	 

بــه 	  روی دســتگاه  نرم افزارهــای نصب شــده  به روزرســانی  امــکان 

ــخص. ــدی مش ــا زمان بن ــودکار و ب ــورت خ ص

پشتیبانی از سیستم عامل اندروید ۶.	 

صفحه نمایش ۵ اینچی.	 

دارای دوربین ۲ مگاپیکسلی برای اسکن بارکدهای یک و دو بعدی.	 

 	.4G بلوتوث و اینترنت ،Wifi، USB پشتیبانی از

 	.GPS قابلیت مکان یابی

 	 .QR و کد Magnet ،NFC پرداخت از طریق

 	.PCI PTS 5.x دارای گواهینامه امنیت جهانی

امکان اتصال همزمان چند حساب بانکی به دستگاه کارتخوان.	 

پرینتر حرارتی با سرعت باال.	 

با قابلیت تسهیم مبلغ تراکنش در مبدأ و مقصد.	 

 	.)Type-C( پشتیبانی از پورت شارژ تایپ سی

 	.Quad-core Cortex-A7, 1.3GHz :پردازنده

باتری ۲۶۰۰ میلی آمپر.	 
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A80 دستگاه
ــی ۴  ــش رنگ ــه نمای ــد و صفح ــه کلی ــا صفح ــوان A80 ب ــتگاه کارتخ دس

ــا ســرعت  ــری ب ــواع روش هــای پرداخــت و پرینت اینچــی، پشــتیبانی از ان

بــاال یکــی دیگــر از دســتگاه های کارتخــوان شــاپ اســت کــه لــذت انجــام 

 ،Wifi تراکنــش را بــرای پذیرنــده بــه ارمغــان مــی آورد. قابلیــت اتصــال بــه

 ،A80 هســتند. کارتخــوان A80 بلوتــوث از جملــه ویژگی هــای دســتگاه

دســتگاهی قــوی بــا امنیــت بــاال اســت کــه می توانــد تراکنشــی ایمــن را 

ــران خــود فراهــم کنــد. ــرای کارب ب
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ویژگیها:

کوچک ترین صندوق فروشگاهی.	 

نرم افزار فروش و مدیریت کسب وکار.	 

بــه 	  روی دســتگاه  نرم افزارهــای نصب شــده  به روزرســانی  امــکان 

ــخص. ــدی مش ــا زمان بن ــودکار و ب ــورت خ ص

پشتیبانی از سیستم عامل اندروید ۶.	 

صفحه نمایش ۴.۱ اینچی.	 

پشتیبانی از Wifi ،USB، کابل LAN و بلوتوث.	 

 	.PCI PTS 5.x دارای گواهینامه امنیت جهانی

ــد 	  ــی مانن ــزات جانب ــال تجهی ــرای اتص ــی USB ب ــورت خروج دارای پ

ــد اســکنر. بارک

دارای پرینتر حرارتی با سرعت باال.	 

 	 .QR و کد Magnet ،NFC پرداخت از طریق
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نرم افــزار صنــدوق فروشــگاهی شــاپ بــرای تمامــی کســب وکارها از جملــه 

رســتوران ، کافــه ، ســوپر مارکــت، فروشــگاه  و ... مناســب اســت.

ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــگاهی می ت ــدوق فروش ــزار صن ــای نرم اف از قابلیت ه

اشــاره کــرد:

پشتیبانی از سیستم عامل اندروید.	 

امکان مدیریت کسب وکار از طریق تلفن همراه.	 

نمایش کاالها به تفکیک دسته بندی.	 

امکان جستجوی محصوالت بر اساس کد محصول. 	 

ــه 	  ــوالت ب ــردن محص ــت اضافه ک ــوان جه ــه بارکدخ ــال ب ــکان اتص ام

ــد.  ســبد خری

اتصال به ماژول کارت خوان بانکی. 	 

نرم افزار صندوق فروشگاهی شاپ
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پشتیبانی از   انوع پرداخت، نقدی، QR و تمامی کارت های عضو شتاب. 	 

امکان چاپ فاکتور فروش و تأییدیه تراکنش بانکی روی یک رسید.	 

امکان نمایش گزارشات فروش به تفکیک روز، ماه و سال. 	 

امکان نمایش گزارشات فروش به تفکیک پرداخت نقدی و غیرنقدی. 	 

امکان تعریف دسترسی در سطوح مختلف برای کارمندان.	 
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ویژگی های نرم افزار صندوق فروشگاهی شاپ بیز



E800

A93020



قابلیت صدور فاکتور 11قابلیت همخوانی با نیاز های کسب و کارهای مختلف 1

قابلیت تعریف انواع تخفیفات 12قابلیت ایجاد بانک اطالعاتی / رفتار های مشتریان 2

قابلیت ایجاد تخفیف بر اساس زمانبندی مشخص13امکان ثبت و ویرایش اطالعات مشتریان3

قابلیت ایجاد انواع مدل های پرداختی 14امکان تعریف کد اشتراک4

قابلیت عودت محصول15قابلیت کد گذاری محصوالت 5

قابلیت گزارش دهی فروش 16قابلیت گروه بندی محصوالت 6

قابلیت مدیریت صندوق های متعدد فروشگاهی 17قابلیت خواندن کد اجناس توسط بارکد خوان 7

امکان راه اندازی فروش آنالین در بستر شاپ مارکت18مشاهده موجودی کاال8

امکان استفاده از دکمه های میانبر19قابلیت سفارش محصوالت در حال اتمام9

امکان ثبت تصویر کاال20امکان قیمت گذاری محصوالت 10
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 مدیریت کارکنان31امکان چاپ فیش21

گزارشات فروش32قابلیت ارتباط یکپارچه با دستگاه کارتخوان22

گزارش لیست مشتریان33 قابلیت های صدور فاکتور23

گزارش مانده حساب مشتری34ایجاد فاکتور باز24

گزارشات فروش بر اساس نوع محصول35 ذخیره فاکتور25

گزارش نوع تسویه فاکتورها36 امکان جستجوی فاکتور26

گزارش وضعیت تراکنش ها37امکان چاپ مجدد فیش27

گزارش سابقه خرید مشتریان38امکان چاپ پیش فاکتور28

امکان گزارش گیری از وضعیت فاکتور ها39 قابلیت صدور چند فاکتور29

اعالم موجودی انبار و فروشگاه40سطوح دسترسی صندوقداران30
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Information security 23



REPORTS
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امکان اضافه نمودن نمایشگر دوم51نصب آسان41

امکان ثبت سفارش توسط مشتری52 قابلیت کنترل کشویی صندوق42

سهولت کاربری53امکان تعریف نحوه ارسال43

44Caller ID امنیت و پایایی اطالعات54قابلیت شناسایی مشتری بر اساس 

مدیریت سطوح دسترسی55امکان تعریف چندین چاپگر45

قابلیت استفاده از نمایشگر لمسی56 قابلیت مدیریت چند شعبه از فروشگاه46

امکان اتصال به سرور مرکزی57امکان ویرایش نام محصول و قیمت در هر زمان و مکان47

 امکانات آموزشی / پشتیبانی58حافاظت از اطالعات و امکان دسترسی به اطالعات از هر زمان و مکان48

دارای نسخه ویزه سوپر مارکت و رستوران59 به روز رسانی خودکار نرم افزار49

امکانفعالنمودنگزینهبیرونبرسفارشات60امکان کار کردن به صورت افالین50
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دارای نســخه ویژه تبلت ســفارش گیری در رســتوران با قابلیت پرداخت و صدور فاکتور 61

امکانتعریفمواداولیهبرایهرمحصولبهازاینام،وزن،مبلغواحد 62

امکانبهرهوریازفرمولتولیدمحصوالتبهازایهردسته 63

امکاناستفادهازگزارشمصرفبراساسهزینههایمتغیر،هزینهثابتوقیمتتمامشده 64

SOFTWARE
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ــری، روش  ــه اطالعــات اســت. رایانــش اب ــرای نگهــداری و ارائ ــری، بســتری امــن ب فضــای اب

ــت و  ــره، مدیری ــرای ذخی ــت ب ــه در اینترن اســتفاده از شــبکه ای از ســرورها از راه دور اســت ک

پــردازش داده هــا بــه جــای ســرور محلــی یــا رایانــه شــخصی اســتفاده می شــود. هــر فــردی 

ــد و در هــر زمــان و  ــری اســتفاده کن ــری از فضــای اب ــل کارب ــا ایجــاد یــک پروفای ــد ب می توان

ــه اطالعــات خــود دسترســی داشــته باشــد. مکانــی ب

مزایایرایانشابری:

1.عدم نیاز به سرور.                                                             

2.کاهش هزینه های نگهداری سرور. 

3.امکان دسترسی به اطالعات از هر زمان و مکان.                        

4.افزایش امنیت اطالعات.

5.حفظ اطالعات در صورت آسیب به صندوق فروشگاهی. 

)Cloud( فضای ابری
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بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه تمامــی صندوق هــای فروشــگاهی شــاپ 

ــت،  ــظ امنی ــتای حف ــتند، در راس ــی هس ــوان بانک ــتگاه کارت خ دارای دس

تمامــی دسترســی ها جهــت نصــب اپلیکیشــن روی آن محــدود شــده اند. 

ــا  ــرده اســت ت ــک اســتور را ایجــاد ک ــل، شــاپ راهــکار ت ــن دلی ــه همی ب

ــرار  ــران، روی آن ق ــتفاده کارب ــت اس ــد را جه ــورد تأیی ــزار م ــد نرم اف بتوان

 دهــد.

ــن ســامانه،  ــه در ای ــع شــاپ اســت ک TechStore بخشــی از راهــکار جام

عــالوه بــر توزیــع اپلیکیشــن های تخصصــی پرداخــت و فروشــگاهی، 

صحــت و امنیــت ابزارهــای پرداخــت موجــود در ســامانه نیــز بــه  صــورت 

آنــی در حــال بررســی هســتند و اپلیکیشــن هایی، امــکان حضــور در ایــن 

)Techstore( تک استور
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فضــا را دارنــد کــه از نظــر فنــی و امنیتــی مــورد تأییــد باشــند.

از جملــه ویژگی هــا و مزایــای تــک اســتور می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

: د کر

ــه 	  ــاز ب ــدون نی ــتری را ب ــاز مش ــورد نی ــن های م ــوان اپلیکیش می ت

ــرد. ــه ک ــوری اضاف ــه حض مراجع

ــه 	  ــه ب ــا توج ــگاهی را ب ــدوق فروش ــر صن ــن های ه ــوان اپلیکیش می ت

شــماره ســریال هــر دســتگاه بــه طــور گروهــی یــا واحــد، مدیریــت کــرد.

می تــوان زمــان به روزرســانی اپلیکیشــن ها را مدیریــت کــرد تــا 	 

ــد. ــود نیای ــه وج ــروش ب ــد ف ــی در رون تداخل
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نحوهعملکردتکاستور

ــت  ــه اینترن ــودن ب ــدا از متصل ب ــد ابت ــتور بای ــک اس ــتفاده از ت ــرای اس ب

ــه  ــد، گزین ــود نکرده ای ــان را دانل ــورد نظرت ــه  م ــر برنام ــوید. اگ ــن ش مطمئ

ــود شــود. در صورتــی کــه برنامــه را  ــا برنامــه دانل ــد ت Get را انتخــاب کنی

ــد  ــش داده خواه ــما نمای ــه ش ــه Open ب ــد، گزین ــب کرده ای ــود و نص دانل

شــد. 

ــک اســتور  ــق ت ــد از طری ــر خــود را می توانی ــورد نظ ــزار م ــن نرم اف همچنی

به روزرســانی کنیــد و البتــه تــک اســتور امــکان به روزرســانی خــودکار 

ــت. ــرده اس ــم ک ــز فراه ــا را نی نرم افزاره

TECHSTORETECHSTORE TECHSTORE TECHSTORE TECHSTORE TECHSTORE TECHSTORE
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شــما بــا تجهیــز کســب وکار خــود بــه پایانه هــای فــروش شــاپ، عــالوه بــر 

ایــن کــه زیبایــی و ظرافــت را بــرای مجموعــه خــود بــه ارمغــان می آوریــد، 

ــم  ــمند ه ــود را هوش ــب وکار خ ــاپ، کس ــه ش ــکار یکپارچ ــیله راه ــه وس ب

می  ســازید.

ــری  ــش اب ــر بســتر رایان ــات ب ــره اطالع ــه ذخی ــا توجــه ب ــکار شــاپ ب راه

ــاخت های  ــتفاده از زیرس ــا اس ــا، ب ــت از داده ه ــن حفاظ )Cloud(، در ضم

مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی خــود بــه تجزیه وتحلیــل داده هــا می پــردازد 

ــما را  ــتریان، ش ــار مش ــد از رفت ــات هدفمن ــه گزارش ــا ارائ ــت ب ــه در نهای ک

ــدام  ــرای ک ــی و ب ــه زمان ــول را در چ ــدام محص ــه ک ــد ک ــی می کن راهنمای

ــد نماییــد. مشــتری تولی

کسب وکار هوشمند
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ــی  ــن موبایل ــه اپلیکیش ــوان ب ــاپ می ت ــه ش ــای یکپارچ ــر راهکاره از دیگ

ــن  ــران اپلیکیش ــن کارب ــی بی ــه تالق ــاپ نقط ــن ش ــرد.  اپلیکیش ــاره ک اش

و کســب وکارهایی هســتند کــه مجهــز بــه راهــکار شــاپ می باشــند. 

اپلیکیشن شاپ

شــاپ بــا توجــه بــه زیرســاخت خای اپلیکیشــن خــود و شــناخت 

ــی و  ــان معرف ــه مخاطبین ت ــما را ب ــب وکار ش ــران، کس ــدی کارب عالقه من

در افزایــش فــروش شــرکای تجــاری خــود کمــک شــایانی می کنــد.

 

جهت نصب اپلیکیشن کد QR زیر را اسکن کنید.
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