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انجام کلیه خدمات پستى براى سفارشات فروشگاهى انبوه و سازمانى و تله شاپینگ به صورت ثبت سفارش 
آنالین و درب تا درب . 

شاپکس چیست ؟

در ابتدا شاپکس با هدف ایجاد پست فروشگاهى براى مشتریان و فروشگاه هاى خاص ایجاد شد 
ولى به مرور نمایندگان و تمامیه فروشگاه ها مى توانند از اون استفاده کنند .

با گسترش روزافزون روش هاى فروش و تبلیغات، یکى از قدیمى ترین روشهاى فروش یعنى تله مارکتینگ،با 
استفاده از کال سنتر همچنان یکى از روشهاى موثر در امر فروش است.

اما در این روش بازاریابى و فروش، نیازهاى اعم از تریف کال سنتر، انباردارى، سطح دسترسى، 
از  انبوهى  از  از سرویس شاپکس میتوانید  استفاده  با  نیز وجود دارد که  تعیین وضعیت ها  و  تعریف محول 
امکانات تخصصى این صنعت، اعم از تعیین سطوح دسترسى بازاریابى، پنل کال سنتر، پنل پیامکى، انباردارى، 

حسابدارى ساده، گزارش گیرى و انبوهى اطپز نیازى هاى تله شاپینگ را در خود جاى داده است .
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حال شما میتوانید کلیه محصوالت خود را در پنل شخصى خود بارگذارى کرده و 4 روش ارسال 
مبلغ  لیزینگ  نظیر  امکاناتى  و  امن  فروش  و  خرید  نقدى،  پرداخت  محل،  در  رایگان،پرداخت 
کاالى فروخته شده بر اساس درصد برگشتى به مانند خط اعتبارى دایمى از شاپکس استفاده 
نمایید و با این روش شما میتوانید به امکانات و اطالعات فوق العاده اى دست پیدا کنید که به 

بخشى از آنها در ذیل اشاره میگردد:

_ دسترسى به انواع روش پرداخت اعم از پسکرایه، پرداخت آنالین، پرداخت در محل (COD) و 
خرید فروش امن

_ اطالعات آمارى از خریداران و فروش ها
_ بررسى سریع آسان به درخواستها بصورت روزانه

_ امکان ارتباط با مشتریان بصورت جمعى، خصوصى، پیامکى و ایمیلى
_ موجودى انبار

_ رسیدگى به کاالهاى ارسال شده
_ باالنس کیف پول

_ دسترسى به درگاه پرداخت
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با این پنل به آسونى میتوانید مرسوالت خود راثبت کنید و کلیه فرایند ارسال و جمع آورى از 
چاپ فاکتور و بارکد گیرى گرفته تا توزیع و تسویه مرسوله را پیگیرى کنید .

هم چنین این پنل داراى گزارش گیرى هاى حرفه اى مختص فروشگاه ها مى باشد که ،امکان 
رصد وضعیت عملکرد فروشگاه را فراهم مى کند .

پنل شاپکس داراى سامانه هوشمند تولید بارکد به صورت 24 ساعته مى باشد که در صورت 
عدم تولید بارکد به هر علتى،  به صورت اتوماتیک اقدام به دریافت آن از سرویس مربوطه مى 

نماید .
  

پنل شاپکس



سابکس چیست ؟
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یکى از سرویس هاى شاپکس، سابکس مى باشد که مخصوص کسب و کارهاى مجازى (پیج هاى 
اینستاگرامى وفروشگاه هاى اینترنتى ) است . 

شبکه  از  استفاده  آنالین  فروشگاه  ایجاد  براى  راه  ترین  سریع  و  ترین  هزینه  پر  که  امروزه 
زیر  نوع  این  از  ارزان  و  استفاده ساده  اما  میباشد.  تلگرام  پیام رسان  یا  اینستاگرام  اجتماعى 
ساخت ها تبعاتى نیز خواهد داشت که بخش بعدى به موارد اهم تر از این موضوع اشاره خواهد 

شد:

_ تنها راه کنترل سفارش هاى روزانه مراجعه به دایرکتها و پیام هاى واصله میباشد
_ اطالعات منسجمى از خریداران اعم از استان، شهر، نوع کاالى خریدارى شده، تعداد خرید از 

یک نوع کاال و ... قابل گردآورى نمى باشد.
_ امکان اطالع رسانى جمعى یا پیامکى وجود ندارد.

_ امکان از استفاده از درگاههاى پرداخت وجود ندارد.
_ امکان استفاده از سرویس هاى متنوع پستى با تنفیذ اختیار به مشترى وجود ندارد.
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حال آنکه با استفاده از سرویس سابکس میتوانید کلیه محصوالت خود را در پنل شخصى خود 
در  دادن  قرار  یا  مشترى  به  آن  عرضه  و  اختصاصى  لینک  یک  دریافت  با  و  کرده  بارگذارى 
بیوگرافى، خریدار با مراجعه به کلیک کردن لینک شما، لیست کاملى از محصوالت فروشگاه شما 

را خواهد داشت .
نوع  حتى  و  ارسال  روش  منتخب،  کاالى  نوع  آدرس؛  کردن  ئارد  با  میتواند  راحتى  به  لذا  پس 
و  امکانات  به  میتوانید  شما  روش  این  با  که  بنماید  خرید  شما  مجموعه  از  پرداخت  سرویس 

اطالعات فوق العاده اى دست پیدا کنید که به بخشى از آنها در ذیل اشاره میگردد:

_ اطالعات آمارى از خریداران و فروش ها
_ بررسى سریع آسان به درخواستها بصورت روزانه

_ امکان ارتباط با مشتریان بصورت جمعى، خصوصى، پیامکى و ایمیلى
_ موجودى انبار

_ رسیدگى به کاالهاى ارسال شده
_ باالنس کیف پول

_ دسترسى به درگاه پرداخت
_ دسترسى به انواع روش پرداخت اعم از پسکرایه، پرداخت آنالین، پرداخت در محل (COD) و 

خرید فروش امن




