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شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 مقدمه
سامانه خرید آرد سایر مصارف که راهنمای کاربر آن پیش روی شماست به سفارش بانک سپه توسط شرکت تاژان سیستم طراحی و پیاده
سازی شده است.
این سامانه تحت وب بوده و شما میتوانید با مراجعه به آدرس اینترنتی ) (https://www.eflour.irبه سامانه وارد شده و از طریق نام
کاربری و رمز عبور از آن استفاده نمایید .به دلیل اهمیت موضوع و لزوم تسلط کافی هر یک از کاربران به بخشهایی که در اختیار دارند الزم است قبل
از ورود به سامانه به مطالعه دقیق این سند پرداخته و اطالعات اولیه را کسب نمایند تا در صورت بروز هر گونه سوال یا ابهامی در خصوص نحوه استفاده
از سامانه ،به راحتی بتوانند با مراجعه دوباره به بخش مربوطه (منوی راهنمای کاربر) راهنمایی الزم را دریافت نمایند.
عملیات کاربران در این سامانه در چند محور کلی تقسیم بندی شده است و با کمترین پیچیدگی ،خرید اینترنتی آرد برای کلیه متقاضیان فراهم
گردیده است .همچنین با توجه به فروش گندم به کارخانه های آرد سراسر کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران ،جایگاه این نهاد به عنوان متولی
سامانه در باالترین سطح نظارت بر کلیه اطالعات و عملکردها قرار داده شده است .همزمان اتحادیه های سراسر کشور نیز بطور کامل بروی خریداران زیر
مجموعه خود نظارت داشته و بر کلیه سفارشات خرید نظارت خواهند داشت .بدلیل وسعت کار ،نقش کنترل و نظارت در الیه های استانی به کاربران غله
استان واگذار شده بطوریکه این کاربران بروی کلیه اطالعات کارخانه های آرد همان استان و همچنین کلیه اتحادیه ها دسترسی نظارتی خواهند داشت.

صفحه 1

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 پیشگفتار
بر اساس رویکرد دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر نظارت سیستمی بر چرخه تولید ،عرضه و خرید محصوالت استراتژیک کشور ،همچنین
پیاده سازی عملی شفافیت در عرضه و تقاضا ،سامانه فروش آرد سایر مصارف تولید گردیده است بطوریکه کنترل میزان گندم خریداری شده در کارخانه
های آرد سراسر کشور ،حجم تولید کارخانه ها در دوره های زمانی ماهیانه و همچنین میزان خرید آرد تولید شده بصورت کامل در این چرخه قابل نظارت
و ارزیابی می باشد.

اهداف ایجاد سامانه

 کنترل چرخه فروش گندم.
 شفافیت در میزان تولید و فروش کارخانه ها.
 حذف واسطه گری های غیر لزوم در صنعت آرد کشور.
 تحلیل جامع بروی محصوالت تولیدی کارخانه ها و حجم معامالت مربوطه.
 نظارت مالی بر کلیه تراکنش های فروشنده و خریدار.
 دسترسی آزاد متقاضیان آرد سایر مارف به محصوالت کلیه کارخانه های آرد سراسر کشور.

گردش کار سفارش خرید آرد

 )1ثبت نام متقاضی در سامانه.
 )2تایید  /عدم تایید متقاضی توسط اتحادیه مربوطه.
 )3ثبت سفارش خرید.
 )4پرداخت سفارش به دو شکل اینترنتی و یا در یکی از شعب بانک سپه.
 )5اعالم تاریخ تحویل آرد توسط کارخانه.
 )6اعالم آماده شدن آرد و تحویل به مشتری توسط کارخانه.
 )7تایید  /عدم تایید دریافت آرد توسط خریدار.
 )8تایید  /عدم تایید سفارش های اعالم عدم وصول شده مشتری توسط اتحادیه مربوطه.

صفحه 2

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 اجزای سیستم
صفحه 3

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 خریدار  :مدیریت سفارش ها
کاربر "

" ،از طریق منوی "مدیریت سفارش ها" می تواند کلیه سفارش های مورد نظر خود را مدیریت نماید ،این

امکان از طریق فرم های ثبت سفارش خرید ،فرم سفارش های در انتظار پرداخت و سفارش های در انتظار وصول انجام میگردد که هر
سه بخش به شکل ذیل می باشد:
بخش اول :ثبت سفارش:

در این بخش کاربر ابتدا می بایست استان کارخانه مورد نظر را انتخاب نماید .سپس سیستم کلیه محصوالت مربوط به کلیه کارخانه
های استان انتخاب شده را برای کاربر نمایش می دهد .خریدار به دلخواه ،کارخانه مورد نظر را نیز می تواند فیلتر نماید .سپس با
انتخاب یکی از محصوالت و تعیین مقدار مورد نیاز ،سفارش را تایید می نماید .پس از ثبت اطالعات محصول تایید شده ،فهرست
کارخانه های ارائه کننده محصول به همراه قیمت فروش آرد برای خریدار نمایش داده می شود.
خریدار در این مرحله ،محصول مورد نظر را جهت ثبت سفارش نهایی و پرداخت انتخاب می نماید .پس از انتخاب ،اطالعات نهایی
خرید نمایش داده شده و کاربر می تواند از بین پرداخت اینترنتی و پرداخت در شعبه یکی را انتخاب نموده و سفارش خود را نهایی
سازد.


در صورت انتخاب پرد اخت اینترنتی ،کاربر به صفحه بانک ارجاع داده شده و پس از تکمیل فرآیند پرداخت مجدداً به سامانه برمیگردد.



در صورت انتخاب پرداخت توسط شعبه ،کاربر به صفحه فیش واریز وجه ارجاع داده می شود تا کد پیگیری را دریافت نماید .خریدار با در
دست داشتن کد پیگیری مربوطه می تواند در هر یک از شعب بانک سپه در سراسر کشور اقدام به پرداخت وجه نماید.



تا زمانیکه محصول ثبت سفارش شده توسط کاربر پرداخت نگردد ،سفارش نهایی نمی باشد .لذا در پرداخت توسط شعبه ،در صورت تاخیر
خریدار در تسویه وجه ممکن است محصول انتخاب شده تمام گردیده و سفارش از اعتبار ساقط میگردد.



فهرست کارخانه های ارائه کننده محصول به ترتیب ارزانترین محصول مرتب سازی شده و به خریدار نمایش داده می شود.

صفحه 4

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

تصویر فرم مربوط به ثبت سفارش

تصویر فرم مربوط به اطالعات خرید

صفحه 5

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

نمونه فرم مربوط به فیش واریز وجه

صفحه 6

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

بخش دوم :گزارش سفارش های در انتظار پرداخت:

در این بخش کاربر خریدار ،به فهرست کلیه سفارش های خود که پرداخت نشده اند دسترسی دارد.


این سفارش ها تا زمانیکه از طریق پرداخت اینترنتی و یا پرداخت در شعبه ،تسویه نشده اند ،قطعی نبوده و در صورت فروش قطعی محصول
به غیر ،دیگر امکان تسویه نیز نخواهند داشت.
تصویر فرم مربوط به گزارش سفارش های در انتظار پرداخت

صفحه 7

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

بخش سوم :گزارش سفارش های در انتظار وصول:

در این بخش کاربر خریدار ،به فهرست کلیه سفارش های خود که پرداخت شده اند و تاریخ تحویل آن نیز از طرف کارخانه مربوطه
تعیین شده است دسترسی دارند .همچنین تا  72ساعت بعد از تاریخ مذکور نیز فرصت دارند تا از طریق منوی عدم وصول ،اقدام به
طرح شکایت نموده تا موضوع توسط اتحادیه بررسی گردد.


کاربر تا  72ساعت پس از اعالم تاریخ تحویل می تواند اعالم وصول و یا عدم اعالم وصول نماید .پس از این زمان سیستم بطور خودکار،
سفارش را وصل شده تلقی می نماید.
تصویر فرم مربوط به گزارش سفارش های در انتظار وصول

صفحه 8

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 خریدار  :گزارشات
" ،از طریق منوی "گزارشات" به اطالعات سفارش های خود دسترسی دارد .این اطالعات مربوط به سفارش های

کاربر "

قطعی و پرداخت وجه شده می باشد.
فرم :سفارش های من:

در این بخش کاربر برای مشاهده کلیه سفارشات خرید آرد خود ،می تواند از طریق فیلتر موارد ذیل اقدام نماید:
 .1استان و نام کارخانه آرد
 .2وضعیت سفارش
.i

پرداخت شده و در انتظار زمان بندی کارخانه آرد

.ii

در انتظار تحویل به خریدار

.iii

تحویل شده

.iv

لغو شده

.v

اعالم عدم وصول

.vi

وصول شده

 .3بازه زمانی تاریخ ثبت سفارش

تصویر فرم مربوط به جزئیات گزارش جامع

صفحه 9

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

تصویر فرم مربوط به جزئیات گزارش سفارش های من

صفحه 10

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 جدول فرم ها
ردیف
1
2
3
4
5
6

گروه بندی
مدیریت سفارش ها
گزارشات
شکایات
پروفایل من

نام فرم

ادمین

مدیر غله

دسترسی ها
کاربر کارخانه
کاربر اتحادیه

خریدار

کاربر بانک

ثبت سفارش
سفارش های در انتظار پرداخت
سفارش های در انتظار وصول
سفارش های من
ثبت شکایت
تغییر رمز

صفحه 11

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 جدول توالی فرآیند ها در سامانه
فرآیند ثبت نام
گام 1
خریدار

گام 2

گام 3

گام 4

اتحادیه

خریدار

خریدار

ثبت نام در سامانه

تایید  /رد

ورود به سامانه

پروفایل کاربری

دریافت کد رهگیری

ارسال پیام به متقاضی

دریافت رمز ورود

تغییر رمز

فرآیند مدیریت سفارش ها
گام 1
خریدار

گام 2
کارخانه آرد

گام 3
کارخانه آرد

گام 4
خریدار

پرداخت وجه

تعیین زمان تحویل

اعالم تحویل سفارش

تایید تحویل سفارش

درگاه بانک سپه

کارتابل

ارسال پیام به خریدار

اتمام فرآیند

فرآیند مدیریت سفارش ها
گام 5
خریدار

گام 6
اتحادیه

گام 7
اتحادیه

گام 8
کلیه کاربران

عدم تایید تحویل

تایید و تسویه خرید

عدم تایید خرید

گزارش جامع

طرح دعوی

پرداخت وجه به کارخانه

برگشت وجه به خریدار

مشاهده جزئیات سفارش

فرآیند پرداخت و تسویه
گام 1
خریدار

گام 2
اتحادیه

گام 3
اتحادیه

گام 4
بانک سپه

پرداخت

تایید خرید

عدم تایید خرید

تسویه

حساب واسط کارخانه

خزانه بانک سپه

خزانه بانک سپه

کارخانه  /خریدار

گزارشات
سفارش
خریدار  /کارخانه

زمانبندی

سامانه آرد

کارتابل

صفحه 12

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 درباره تاژان

صفحه 13

دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

راهنمای خرید سامانه یکپارچه نهاده های دامی کشور (سبوس گندم)

 مقدمه
شرکت تاژان سیستم (سهامی خاص) در سال  1382با شماره ثبتی  208859با هدف ایجاد مرکزی پویا بر اساس فناوریهای روز دنیا جهت ارایه خدمات روزآمد
و دارای مزایای نسبی در بخش فنآوری ارتباطات و اطالعات( )ICTو همچنین ارایه راهحلهای خاص مبتنی بر فناوریهای نوین ( )E-Solutionsبه بازار داخل
و خارج تاسیس گردید.
این شرکت عالوه بر عضویت در سازمان نظام صنفی ایران و انجمن انفورماتیک ایران توانسته است رتبه  3در تولید نرمافزار به سفارش مشتری در شورای عالی
انفورماتیک کشور را کسب نماید.

 زمینههای فعالیت شرکت
فعالیتهای عمومی


مشاوره در راستای تهیه درخواست برای پیشنهاد پروژه (.)RFP



طراحی و پیادهسازی سیستمهای یکپارچه مبتنی بر وب (.)Web Based Solutions



طراحی ،پیادهسازی و توسعه نرمافزارهای کاربردی تحت وب .Web Utilities



نظارت بر اجرای پروژههای .IT



مشاوره در خرید نرمافزارهای دیگر کشورها.



ارایه راهکارهای امنسازی شبکه و سرور.



ارایه خدمات میزبانی وب و ثبت دامنه.

فعالیتهای اصلی


پیاده سازی نرمافزارهای تخصصی بانکداری.



پیادهسازی نرمافزارهای مدیریتی در حوزه .MIS



تجزیه و تحلیل اطالعات با حجم باال.



تجزیه و تحلیل تراکنشهای الکترونیک.



طراحی و پیادهسازی سیستمهای مدیریت محتوا  CMSو .Portal



طراحی و پیادهسازی سیستمهای مشتریمداری .CRM



طراحی سیستمهای مستندسازی و گردش کار بدون کاغذ( ،)Paperless Documentationشامل تبدیل اسناد کاغذی به اسناد الکترونیکی،
کدگذاری ،طبقهبندی و دسترسی به اسناد از طریق سیستم نرمافزاری (.)E-Documentation

صفحه 14

شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 برخی از مشتریان ما















بانک ملت
بانک سپه
بانک پارسیان
بانک کشاورزی
سازمان مدیریت و برنامهریزی
وزارت نیرو
سازمان بورس و اوراق بهادار
دانشگاه آزاد اسالمی
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
وزارت راه و ترابری
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
سازمان مدیریت صنعتی
موسسه تحقیقات شیالت
















شرکت خودروسازی مدیران
شرکت پارس خزر
شرکت کیسون
شرکت کفش ملی
لیزینگ شهر
لیزینگ ملت
مرکز تحقیقات علوم نانوتکنولوژی
مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی
انجمن گوارش و کبد ایران
مدیریت پیوند اعضای ایران
شرکت سیمرغ
انجمن صنفی تورگردانان ایران
کمیته تورهای ورودی
شرکت رنگسازی ایران

 مزیتهای رقابتی شرکت


تیم مهندسی -تخصصی مجرب با کیفیت تحصیلی باال.



استفاده از ابزارها و فنآوریهای روز از جمله  UMLمتدولوژی  RUPو محصوالت و ابزارهای .Microsoft



مدیریت کیفی پروژهها براساس سیستم کنترل پروژه ،سیستم گزارشدهی ادواری به مشتری ،مدیریت منابع پروژه.



استفاده از نرمافزارهای مدیریت پروژه جهت مدیریت بهینه پروژهها.



تحویل بموقع موضوع قرارداد براساس برنامه زمانبندی پیشبینی شده در هنگام عقد قرارداد.



خدمات پشتیبانی پس از فروش بصورت سیستماتیک.



روش طبقهبندی شده مکاتبات بمنظور تسهیل در پیگیری مستندات بصورت.Online



سیستم مدون و مجهز به نرمافزار اختصاصی جهت بانک اطالعاتی همکاران.



طراحی سیستم گردش کار و نمودار ارتباطات کاری.



سیستم ارتباطات غیرحضوری (مجازی) از طریق محیط کار مجازی بمنظور تسهیل در ارتباط بین اعضای تیم پروژه.
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شرکت بازرگانی دولتی ایران

راهنمای کاربر سامانه خرید آرد سایر مصارف

 اطالعات تماس
دفتر مرکزی:

تهران ،خیابان استاد مطهری ،بعد از چهارراه سهروردی ،روبروی باشگاه بانک سپه ،پالک  ،34طبقه همکف ،کدپستی1566845611 :
تلفن83353 :

دفتر تحقیق و توسعه :تهران ،خیابان عشقیار(نیلوفر) ،کوچه هشتم ،شماره  ، 4واحد 6
تلفن)021( 88177017 :
)021( 88177131
)021( 88177538
)021( 88177543
)021( 88177551
)021( 88177559
)021( 88535739
)021( 88537965
پست الکترونیکی:

info@tajan.tech
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