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مدرن ، پایدار و انعطاف پذیر
ساده ، زیبا و کاربر پسند



نزد کاربران خود به دست آورده است.  بسیار زیادي محبوبیت طی سالیان گذشته و کاربر پسند که اصولی راهکاري است        درگاه آنالین نیکراد ،
رسیدگی مکانیزه به مشتریان و ثبت و براي ارائه خدمات آنالین به ساده ترین روش کلیه اطالعات و امکانات مورد نیاز را     این محصول کارآمد ،
به درخواست هاي بازدید کنندگان فراهم می کند. درگاه آنالین می تواند در موازات و یا به عنوان وب سایت اصلی کسب و کار شما عمل نماید.
این سیستم  و کاربر پسند ، محصول حاضر را در جایگاهی ویژه قرار داده است. محیط کاري بسیار زیبا همراه با یادگیري آسان      سادگی کاربري و
کار شما به باال ترین   کمک می کند که روال هاي اجرایی به صورت کامال خودکار پیش رفته و ضمن افزایش بازده و کاهش ترافیک کاري ، کسب و

سطوح تکنولوژي پیشرفته سوق پیدا کند. بدون تردید مشتریان و همکاران شما شگفت زده خواهند شد.

درگاه آنالین همراه با سورس کد ارائه می شود ، بنابراین امکان تغییر کامل
محیط کاري و ظاهر سیستم فراهم است و توسعه دهندگان می توانند آنرا

مطابق با کلیه نیازهاي اجرایی موسسه ، برنامه ریزي کنند.

ثبت و پیگیري امور توسط مشتریان
ارتباط دو طرفه با سیستم اداري

معرفی و فروش اینترنتی محصوالت
مشاهده و پرداخت آنالین صورتحساب
اتصال با سیستم انبار و کنترل موجودي
ارتباط با سیستم حسابداري و فروش
ایجاد پایگاه دانش براي مشتریان

پشتیبانی آنالین مشتریان

Enterprise
Gateway

Nikrad ® Business Solutions
Website: nikrad.ir

مستقر   بر روي پالتفرم سازمانی بیرون ارتباطی پایه شده درگاه (Extra Enterprise Area Portal)   می باشد که  Nikrad Enterprise Gateway   
کند. بدینترتیب امکان مخاطبین سازمان نظیر مشتریان ، همکاران تجاري و... را با سیستم مدیریت داخلی برقرار تمام    ارتباط مستقیم و خودکار  تا
ثبت مشاهده کاتالوگ کاالها ،   امکان  زیرسیستم براي ایشان فراهم می گردد. eShopثبت و پیگیري کلیه امور و درخواست ها به صورت Online    

را مکانیزه می کند. کاال اینترنتی سفارش و پیگیري مراحل ارسال   آماده سازي و
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