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ویرا سیـستم پویـا،  مجموعه ای      هوشمند

برای فعالیت های تجاری مجموعه شما
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ویـــرا سیـستـم پـویـا در یک نگاه

سال 1396 :

ویراپوز متولد شد  -

توسعه بازار ویراپوز با 300 فروشگاه در تهران  -

انعقاد قرارداد با فروشگاه های سراسری سورنا  -

 و تامین نرم افزار و سخت افزار 100 فروشگاه

سال 1397:

انعقاد قرارداد با شرکت ایران کیش و تامین 700   -

سامانه فروشگاهی

تامین نرم افزار و سخت افزار 1000 فروشگاه سورنا  -

WiraPDA توسعه نسخه ویندوزی  -

1397 1396
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سال 1399:

WapMarket توسعه فروشگاه اینترنتی  -

پوشش بیش از 4500 فروشگاه خرده فروشی و زنجیره ای  -

انعقاد قرارداد با شرکت سابین تجارت آریا و تامین 1000 سامانه فروشگاهی  -

انعقاد قرارداد با شرکت ایران کیش و تامین 500 سامانه فروشگاهی  -

قرارداد همکاری با اسنپ  -

بازنگری و بهبود فرایندهای تجارت الکترونیک  -

قرارداد همکاری با 780#*  -

سال 1398:
توسعه بازار ویراپوز ) WiraPos ( در استان های فارس،  -

 البرز، قزوین، مرکزی، گیالن، زنجان و ...
WiraTv توسعه نرم افزار  -

معرفی ویراپوز به عنوان محصول دانش بنیان  -
اخذ تاییدیه ویراپوز به عنوان محصول دانش بنیان  -

WiraPDA توسعه نسخه اندرویدی  -

13991400 1398

سال 1400:

ارایه محصول جدید   -

 Wira Club تحت وب باشگاه مشتریان

-   گسترش نرم افزار ویراپوز 

 در کشورهای افغانستان، عراق و قطر
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شــرکت دانــش بنیان ویرا سیســتم پویــا با ارائــه راهکارهای 

خالقانه مبتنــی بر دانش روز فناوری اطالعات به خرده فروشــی 

هــای صنایع مختلــف در زمینــه برنامه ریزی تامیــن، فروش، 

انبارداری و مدیریت ارســال یاری می رساند. این شرکت با بهره 

گیری از پرســنل توانمند و ماهر در زمینه اســتقرار، پشــتیبانی 

و خدمات پس از فروش از مشــتریان خــود حمایت می نماید.

 )WiraPos( برخی از افزونه های جانبی نرم افزار فروشگاهی ویراپوز

عبارتند از باشگاه مشتریان )WiraClub(  ، نرم افزار مدیریت انبار و 

 ،)Wira Tv( نرم افزار سفارش گیری آنالین ، )WiraPDA( رسید کاال

نرم افزار مدیریت پیک های موتوری و محاسبه کمیسیون کارکنان، 

نرم افزار تبلیغات )WiraAds(، نرم افزار ارسال پیامک به مشتریان

.)BI( اپلیکیشن کیف پول مشتریان و هوش تجاری ،) WiraSms (

بــا بهره گیری از این امکانات امکان افزایش وفاداری مشــتریان، 

مدیریت سرمایه و موجودی کاال، اجرای طرح های جشنواره ای و 

قرعه کشی برای مشتریان عالوه بر مدیریت بهینه فروشگاه فراهم 

می گردد.

خدمات ویرا سیستم پویا

Wira
Pos

Wira
Club

Wira
App

Wira
PDA

Wira
Tv

Wira
Ads

Wira
Sms
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عمده تفاوت فروشگاه های زنجیره ای با سایر فروشگاه ها ساختارمند بودن و مدیریت یکپارچه آنها می باشد.

تامیــن به موقع موجودی در فروشــگاه های زنجیره ای به دلیل خریدهایی با حجم باال از تأمین کننــدگان، نیاز مبرم به کنترل موجودی در لحظه کاال 

ها در ســطح هر فروشــگاه و کل سازمان وجود دارد. جلوگیری از راکد ماندن کاالهای کم فروش در فروشگاه ها، کاهش هزینه کاالهای انباشت شده و 

گردش سریع کاالها در فروشگاه ها یکی از چالش های اساسی فروشگاه های زنجیره ای در کاهش هزینه های سازمانی است.  حجم باالی فروش در 

فروشــگاه ها به تبع خود موجب معطلی مشــتریان در پای صندوق های فروش و فرآیند خرید می شود . پاسخ گویی به موقع و سریع به مشتریان و 

کاهش زمان انتظار آن ها موجب رضایتمندی و وفاداری آنها خواهد شد.

امکانات ویراپوز برای فروشگاه های زنجیره ای:

مدیریت انبار پیشرفته و یکپارچه  •

گروه بندی نامحدود کاالها  •

امکان تعریف چندین انبار فیزیکی  •

امکان انتقال کاال بین انبارها  •

امکان ورود کاال به انبار با تعریف تامین کننده و محاسبه خودکار زمان سفارش مجدد  •

 )BI( هوش تجاری و قابلیت گزارش گیری  •

امکان طراحی گزارش های اختصاصی  •

قابلیت ارتباط با سایر نرم افزارها  •

امکان تعریف صندوق پول و تعریف چند صندوق دار برای یک صندوق پول  •

امکان گزارش گیری استاندارد از صندوق پول   •

نــــرم افــزار فروشگاه های زنجیره ای

قابلیت ارتباط با ترازو )ارسال کاال – دریافت رسید(  •

قابلیت اتصال به کفه توزین و خواندن مستقیم وزن  •

امنیت باال و تفکیک بخش مدیریتی از بخش صندوقدار  •

قابلیت انبارگردانی و تعریف انبار فیزیکی  •

باشگاه مشتریان یکپارچه  •

تخصیص اعتبار در کیف پول مشتریان  •

اجرای جشنواره ها و طرح های تخفیفی  •

طرح فروش آنالین یکپارچه با سامانه فروشگاهی  •

سیاست گذاری طرح ها، تخفیفات متنوع در شعب مختلف از دفتر مرکزی  •

امکان پرداخت مشتریان با کیف پول و کارت های بانکی  •

9



W
iraPOS

1

10



ویراپوز نرم افزار جامع مدیریت فروشــگاهی می باشد که شامل مدیریت 

خرید، فــروش، مدیریت موجودی و انبار، مدیریت ارتباط با مشــتری 

)CRM(، ارتباط با درگاه های پرداخت، اتصال به ترازو و ... می باشد که 

بر روی سیستم عامل ویندوز عملیاتی می گردد.

نرم افزار ویراپوز با در اختیار داشتن به روزترین اطالعات و استانداردهای 

الزم برای استفاده فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها و سایر صنوف 

طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

طراحی و کاربری و ســاده نرم افزارها به گونه ای می باشد که با در اختیار 

داشتن سرعت باال باعث شــده کاربران در هر سطح از دانش بتوانند از 

این نرم افزار استفاده نمایند.

امکانات عمومی نرم افزار شامل:

امکان کار مستقل در صندوق و تحت شبکه  •

تعریف تعداد نامحدود کاربر با سطوح دسترسی متفاوت  •

یک سال پشتیبانی رایگان نرم افزار فروشگاهی   •

کاربری آسان و ظاهر گرافیکی جذاب  •

قابلیت گزارش گیری از استفاده کاربران به تفکیک پایانه فروش  •

تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات و بازيابی اطالعات از نسخه پشتيبان  •

نرم افزار جامع مدیریت فروشگاهی
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امکانات اختصاصی نرم افزار شامل:

امکان گروه بندی چندالیه کاالها با توجه به ویژگی های خاص آنها و گزارش گیری مرتبط  •

امکان تعریف چند انبار و صدور حواله های بین انبارها با مدیریت یکپارچه  •

انبارگردانی سه مرحله ای و قابلیت های تعدیل اضافات و کسورات  •

مدیریت موجودی مشتری صندوق، تنخواه گردان، مراکز هزینه و درآمد  •

صدور انواع فاکتورهای خرید، برگشت از خرید، پیش فاکتور، فروش، برگشت از فروش، ضایعات و مصرف  •

چاپ فاکتور بصورت فیش پرینت 6 و 8 سانتی متری ، A4 و A5 و قابلیت طراحی فاکتورهای اختصاصی  •

امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور قطعی  •

تعریف انواع مشتریان )خریدار، فروشنده و بازاریاب(  •

امکان تغییر زبان کاربری  •

امکان پرداخت چند ارزی  •

همچنین با استفاده از ویراپوز امکان دسترسی به گزارش های مورد نظر در هر سطح از دسترسی امکان پذیر می باشد.

نرم افزار جامع مدیریت فروشگاهی

12



13



W
iraHARDWARE

2

14



شرکت ویرا سیستم پویا انواع سخت افزارهای  فروشگاهی را مبتنی بر نیاز 

مشــتریان ارائه می کند. این سخت افزار ها شامل صندوق فروشگاهی، 

بارکدخوان )ثابت و تفنگی(، چاپگر، کشو پول و ترازو می باشند.

صندوق فروشگاهی:

صندوق فروشــگاهی رایانه صنعتی است که نرم افزار جامع ویراپوز روی 

آن نصب می شود و تمامی اطالعات خرید و فروش روزانه، موجودی کاال 

و محاسبه سود و زیان را بر عهده دارد. از جمله ویژگی های آن می توان 

به سرعت باالی پردازش، صفحه نمایش لمسی و قابلیت اتصال چندگانه 

درگاه های ورودی-خروجی اشاره کرد.

بارکدخوان:

این دســتگاه به کاربران کمک می کند تا بــدون نیاز به تایپ، اطالعات 

کاالهای تعریف شــده در سیستم با استفاده از بارکد به سرعت فراخوانی 

شــود. از ویژگی های آن می توان به قابلیت اســکن اتوماتیک، قابلیت 

ثابت شدن و پایه باکیفیت اشاره کرد.

مجموعه سخت افزاری ویرا سیستم پویا
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 اعتمــاد و وفاداری مشــتریان  نقطه رشــد و شــکوفایی هر کســب و کار می باشــد.

مــاژول باشــگاه مشــتریان به عنــوان یــک ابــزار بازاریابــی و ارتباطی مســتمر با 

مشــتریان با هــدف ایجاد اعتمــاد و وفادار ســازی  جهــت ارتقاع برنــد ، امکاناتی 

 متناســب بــا برنامــه هــای بازاریابی و فــروش کســب و کارهــا ارایه مــی نماید.

برخی از امکانات این ماژول :

اجرای انواع مدل های باشــگاه مشتریان )پلکانی، امتیازی، Cashback، مشارکت با   •

)Gamification دیگر کسب و کارها ، تعهد مشتری و

گروه بندی مشتریان بر اساس کسب و کارها مختلف و مدل های باشگاه مشتریان  •

اجرای انواع ســناریو های وفادار ســازی) تخصیص اعتبار ، امتیــاز و یا تخفیف( بر   •

اساس گروه بندی و رفتار مشتریان

LRFM و  RFM تحلیل وفاداری مشتریان بر اساس مدل های  •

CLTV)Customer Lifetime Value( تحلیل ارزش طول عمر مشتری  •

)NPS rate(  تحلیل وفاداری مشتریان بر اساس شاخص خالص ترویج کنندگان  •

اجرای جشنواره ها و قرعه کشی بین اعضای باشگاه  •

صدور انواع کارت هدیه ، کارت اعتباری و بن تخفیف  •

ارایه انواع گزارشات آماری و تحلیلی  •

ارایه انواع گزارشات مالی  •

پنل مدیریتی و مشتری  •

: )WiraClub( ماژول باشگاه مشتریان ویرا
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فروشــگاه آنالین امکان ارتباط یکپارچه با پایگاه داده نرم افزار ویراپوز را 

دارد و موجودی کاالهای فروشــگاه بطور خودکار روی وبســایت فروش 

آنالین نمایش داده می شود و نیاز به تعریف جداگانه کاالهای فروشگاه 

اینترنتی نمی باشد.

برخی از امکانات این فروشگاه آنالین :

امکان نمایش کاالهای پر تخفیف، ارزان ترین، گران ترین و ...  -

اپلیکیشن پیک موتوری جهت مدیریت ارسال کاال  -

کنترل سفارشــات از زمان ســفارش تا تحویل به مشــتری در پنل   -

مدیریتی

امکان اتصال یک یا چند فروشگاه با سایت فروش آنالین  -

امکان اعمال تخفیف روی خریدهای مشــتری به صورت بازگشــت   -

نقدی به کیف پول برای خریدهای آینده

مرتب ســازی گروه کاالها به پرفروش ترین، پر تخفیف ترین، ارزان   -

ترین، گرانترین

نمایش کاالهای محبوب ،پرفروش و اختصاصی در صفحه اصلی  -

:)WapMarket( نرم افزار فروش آنالین
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این دســتگاه با قابلیت حمل و اتصال بی ســیم به رایانه مرکزی فروشگاه این امکان را 

فراهم می کند تا مدیریت و ویرایش اطالعات فروشــگاه به سادگی انجام شود.

WiraPDA بــا سیســتم عامل اندروید و وینــدوز، تطابق با انواع ســخت افزارها را در 

دسترس مدیران و کاربران فروشگاه قرار می دهد.

:WiraPDA نرم افزار اندروید

این نرم افزار قابلیت نصب بر روی ابزارهای اندرویدی PDA و همچنین انواع تلفن های 

هوشمند با سیستم عامل های اندروید و تبلت ها را دارا می باشد که در راستای کاهش 

هزینه های تامین سخت افزار فروشگاه طراحی شده است.

برخی از مزایا و امکانات نرم افزار اندروید به شــرح زیر می باشد:

ثبت فاکتــور خرید محصوالت: امکان ثبت فاکتورهای خرید فروشــگاه و ارســال   •

WiraPos اطالعات آن به سیستم فروشگاهی

کنترل و ویرایش اطالعات کاال: نام کاال، قیمت فروش، قیمت خرید، میزان تخفیفات   •

و آخریــن قیمت فروش کاال را در بخش کنترل اطالعات می توان رصد کرد.

ســازگاری باال: امکان تعریف کاربران از طریق WiraPos، امکان انبارگردانی شلف به   •

شلف، امکان چاپ برچسب قیمت، کنترل موجودی کاال در انبار، صدور فاکتور فروش و ...

ثبت انبارگردانی  •

با WiraPDA به راحتی می توان سرعت و دقت کار واحدهای هر سازمان را افزایش داده 

و درصد اشــتباهات و مغایرت را کاهش دهیم که باعث صرفه جویی قابل مالحظه ای در 

زمان و هزینه های عملیاتی شما خواهد شد.

:)WiraPDA( دستیار دیجیتال شخصی
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این افزونه امکان سفارش گذاری آنالین به صورت آنی با تفکیک تامین 

کنندگان و محصوالت را برای مدیران فروشگاه ها فراهم می آورد.

: WiraTv مزایای استفاده از نرم افزار

بررسی و مقایسه وضعیت شعب فروشگاه نسبت به رقبا  •

مشــاهده و بررسی اطالعات فروش در جهت بهبود مدیریت شعب   •

فروشگاهی

مشــاوره دقیق و جامــع در ارتباط با وضعیت فروش و اســتقبال   •

مشتریان از کاالها

بررسی و مقایسه وضعیت فروشگاه به صورت ماهانه جهت افزایش   •

راندمان 

و...  •

:)WiraTv( سفارش گیری آنالین
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 WiraAds یکی دیگر از محصوالت ویرا سیســتم پویــا نرم افزار تبلیغاتی

می باشد. با این نرم افزار می توان تبلیغات مورد نظر را بر روی نمایشگرهای 

فروشگاهی در تمام شعب ارسال و مشاهده کرد.

روش های تبلیغ توســط نرم افــزار WiraAds  بــه صورت های مختلف 

می باشد از جمله:

تبلیغ در مانیتور مشتری  •

مانیتورهای داخلی فروشگاه  •

 WiraTV تبلیغات  •

نمایش تامین کنندگان متفاوت  •

 :)WiraAds( سامانه تبلیغات آنالین و یکپارچه
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یکی از بهترین راه های اطالع رسانی به مشتریان و تبلیغات جهت فروش 

محصوالت، ارســال پیام کوتاه می باشــد. مدیران فروشگاه می توانند با 

اســتفاده از WiraSms، با حداقل هزینه و در کمترین زمان نام فروشگاه 

خود را بر ســر زبان ها بیندازند و مشتریان خود را از تخفیفات، طرح ها، 

جشــنواره ها و ... مطلع نمایند. همچنین این ابــزار با اتصال به کیف 

پول اطالع رسانی های پرداخت و خرید مشتریان را در راستای افزایش 

وفاداری آنها فراهم می نماید.

 برخی قابلیت های WiraSms عبارتند از :

اعالم مبلغ خرید، امتیاز کســب شــده و مقــدار اعتبار در کیف پول   -

مشتریان

ارســال پیامک کاالهای سفارشی مشتریان به محض ثبت موجودی   -

فروشگاه

ارسال پیام گروهی تبریک یا تخفیف برای مشتریان   -

: )WiraSms( نرم افزار بازاریابی پیامکی ویرا
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سامانه BI شرکت ویرا سیستم پویا به طور خاص برای فروشگاه های زنجیره ای طراحی شده 

است. در این سامانه فرایند تجمیع اطالعات فروشگاه ها و ارائه انواع شاخص ها، داشبورد 

ها و نمودارهای مدیریتی در خصوص عملکرد فروشــگاه ها، کاالها، تأمین کنندگان کاال، 

خریداران )مشتریان(، در کل مجموعه یا به تفکیک فروشگاه ها، موقعیت های جغرافیایی، 

اســتان ها، شهرها، مناطق شهری و ... فروشگاه ها قابل ارائه است. هدف از این سامانه 

ارائه دید یکپارچه و مدیریتی از تمام ارکان فروش به مدیران و کارشناسان صاحب نظر آن 

مجموعه جهت تصمیم سازی و تسریع در تصمیم گیری آنان است. همچنین عالوه بر ارائه 

داشبوردها و نمودار های مختلف گزارشات و تحلیل های بسیار متنوع و نیز در قالب گزارش 

ساز در اختیار فروشگاه زنجیره ای قرار خواهد گرفت که برخی از آن ها به شرح زیر است:

تحلیل حجم فروش ریالی و تعدادی برند ها و سهم فروش آنها  

تحلیل حجم فروش ریالی و تعدادی از محل تأمین کنندگان و تولید کنندگان کاالها

تحلیل تفکیک تعدادی و ریالی کاالها براســاس Claim های مختلف از قبیل : رنگ ، وزن ، بسته 

بندی ، شکل ، طعم و...

تحلیل تفکیک تعدادی و ریالی کاالها بر اساس گروه های کاالهایی مختلف

تحلیل روندهای سازمانی فروش به تفکیک نوع کاالها، فروشگاه ها، مشتریان و...

تحلیل ریالی و تعدادی مشتریان در سطح کل فروشگاه زنجیره ای

تحلیل وضعیت فروش، مشتریان، تنوع کاالها و.... براساس موقعیت های مختلف جغرافیایی

تحلیل ساعتها و زمانهای پر فروش 

در آخر از نکات مهم در طراحی محصول BI شرکت ویرا سیستم عدم نیاز به وجود زیر ساخت قوی 

شبکه ای در بین شعب فروشگاه زنجیره ایست به نحوی که وجود دسترسی اینترنت با پهنای باند

معمول خانگی نیاز مجموعه را مرتفع می سازد. 

سامانه BI پویا
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اگر از ویـــراپوز یا هر صنـدوق فروشـــگاهی دیگری در محل کار خود استـفاده می کنید،

WiraPay بستری امن برای پرداخت و دریافت پول فراهم کرده است.

فقط کافی اســت سیستم فروشــگاهی خود را مســتقیما به WiraPay متصل نموده تا 

مشتریان بتوانند به آسانی با استفاده از آن پرداخت های خود را انجام دهند.

  مشتریان با ساخت کیف پول الکترونیکی در WiraPay دیگر نیازی به همراه داشتن پول 

نقد یا کارت بانکی نخواهند داشــت و تنها با استفاده از تلفن همراه خود می توانند کلیه 

پرداخت هایشان را انجام دهند.

: )WiraPay( درگاه پرداخت ویرا
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توانمندی ها

گروه ویرا سیستم پویا با پشــتوانه تیم فعال و متخصص پشتیبان به صورت تمام وقت 

توانســته یکی از بهترین سیستم های پشــتیبانی نرم افزاری کشــور با باالترین میزان 

رضایتمندی را فراهم آورد. وجود دفاتر ویرا سیستم و شرکت های همکار در سراسر کشور 

موجب شــده تا بتوانیم در اقصی نقاط ایران به صورت حضوری و آنالین به مشــتریان 

خدماتی با کیفیت و شایسته ارائه دهیم.

تیم طراحی و مشــاوره ویرا سیستم در کارگروه های مجزا و تخصصی و با اتکا به تجارب 

زیاد میتوانند از راه اندازی اجرایی فروشگاه گرفته تا طراحی مدل فروش برای انواع کسب 

و کارها راهکارهای عملیاتی ارائه دهند. پشتیبانی از فروشگاه های زنجیره ای با بیش از 

1000 شعبه در سراسر کشور گواهی بر این مدعاست.

واحد تحقیق و توسعه

فراینــد تولید نرم افزار که با عنوان »چرخه حیات تولید نرم افزار« نیز شــناخته می شــود، 

ساختاری است که روی توسعه و تولید محصوالت نرم افزاری اعمال می شود. تیم تحقیق 

و توســعه ویرا سیستم الگوها و فرآیندهای گوناگونی جهت بهبود مستمر تولید نرم افزار 

بکار می برد.
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واحد پشتیبانی

واحد پشــتیبانی مســتقر در دفتر مرکزی و شعب ویرا سیســتم با بهره گیری از سیستم 

پیشرفته PIOV داخلی، به صورت تمام وقت در حال ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان 

می باشد. در حال حاضر بیش از 4500 پایگاه نرم افزاری زنجیره ای و خرده فروشی توسط 

تیم پشتیبانی خدمت رسانی می شوند.

واحد استقرار

وظیفه نصب، راه اندازی و پشــتیبانی حضوری مشتریان ویرا بر عهده دارد. تیم استقرار 

ویرا سیســتم یکی از قدرتمندترین گروه های اســتقرار نرم افزار در کشــور می باشد. تیم 

استقرار ما سابقه بیش از 100 نصب در یک روز را دارد.

پرداخت الکترونیک سامان

کارت اعتباری ایران کیش

تجارت الکترونیک پارسیان

داده ورزی فرادیس البرز

فناوری اطالعات ناواکو

سابین تجارت آریا

سایان کارت

فروشگاه های زنجیره ای سورنا

ایده گزین ارتباطات روماک )اسنپ(

فروشگاه های زنجیره ای بامیکا

فروشگاه های زنجیره ای یاران دریان

سازمان میادین شهرداری تهران

فروشگاه زنجیره ای امیدان

سامانه هف هشتاد

فروشگاه های زنجیره ای مک لی

فروشگاه اینترنتی دیجی کاال

فروشگاه های زنجیره ای کالین

اتحادیه خواربار فروشان ایران

برخی از مشتریان و سازمان های همکار
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هوشمند ، دقـــــیق ، بــروز

پــویــا سیــستــم  ویـــــرا   

+98 21 71738000

WIR APOS

تهران، بزرگراه آفریقا، نرســیده به چهاراره جهان کودک، نبش

خیابان ناوک، پالک17، ســاختمان ناوک، طبقه دوم
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