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مدیریت سفارشات کارخانجات تولیدی و صنعتی

وین ورد دغدغه تولیدکنندگان داخلی را که همانا تحویل گرفتن به موقع سفارشات مواد 
اولیه، قطعات نیمه ســاخته و خام جهت کنترل خطوط تولیدشــان می باشد، درک کرده 
اســت. بدین منظور تیم برنامه ریزی وین ورد با اخــذ میزان نیاز کاالهای خرید خارجی 
مشتریان در دوره های مختلف، برنامه ریزی خرید را برای ایشان انجام داده، بودجه مورد 
نیاز جهت تامین کاالها در دوره های مختلف زمانی را محاســبه نموده و فرایند واردات 
را بدون آن که تمرکز و انرژی مشــتری درگیر این بخش شــود، به صورت کامل انجام 

می دهد.

تیم های مختلف وین ورد از زمان صدور درخواســت مشتریان تا لحظه تحویل محموله 
به ایشــان، تمام مراحل را زمان بنــدی و برنامه ریزی کرده، این زمان بندی را به اطالع 
مشتری رسانده و با بهره مندی از سیســتم نرم افزاری آنالین مدیریت سفارش گذاری، 

هرگونه تغییر در برنامه ها را به صورت لحظه ای به ایشان اعالم می کنند.

اخذ MRP و ســربرنامه خرید خارجی شرکت های صنعتی و تولیدی و اعالم حالت 	 
بهینه سفارش گذاری به ایشان

 کاهش خواب سرمایه 
 پیشنهادات سفارش گذاری بر اساس موجودی کاال نزد مشتری و موجودی در راه

 پیشنهادات سفارش گذاری بر اساس محدودیت های تامین کنندگان 
- محدودیت های زمانی )لیدتایم تولید، فصول تولید باال، تعطیالت، ...(

- محدودیت های جغرافیایی )فاصله تا بنادر حمل، دسترسی برای انجام بازرسی، ...(
- محدودیت های مالی )نوع ارز پرداختی، حساب بانکی مقصد، ...(

شــرکت بازرگانی بین المللی وین ورد بــا بیش از دو 
دهه ســابقه فعالیت هــای بازرگانی، دارا بــودن دفاتر مرکزی 

در کشــورهای ایران، چیــن و تایوان و بهره منــدی از نیروهای 
متخصص بومی در این دفاتر، فرایند واردات و صادرات کاال را برای 

مشتریان خود در صنایع مختلف تسهیل نموده است.

بودجه بندی سفارشات و پرداخت ها برای مشتریان	 

برنامه ریزی و زمان بندی سفارشات از زمان صدور درخواست مشتریان تا تحویل محموله	 

بررسی و انتخاب شرایط بهینه حمل )LCL / FCL( جهت بهینه سازی زمان و هزینه ها	 

کانتینربندی سفارشات با در نظر گرفتن محدودیت های گمرکی و بهینه سازی هزینه ها	 

امکان رصد وضعیت محموله ها در طول مسیر توسط مشتریان و ارائه گزارشات	 

مشاوره و همکاری با مشتریان در اخذ کارت بازرگانی	 

امکان ترخیص با کارت بازرگانی مشتریان و همکاری در ثبت تعرفه ها	 

امکان ترخیص با کارت بازرگانی ترخیص کاران	 

همکاری در اخذ معافیت های مالیاتی برای شرکت های تولیدی و صنعتی	 

مشاوره و همکاری در اخذ ارز مبادله ای	 

سیستم نرم افزاری آنالین مدیریت پروژه ها	 
 نرم افزار مدیریت خرید
 نرم افزار کنترل کیفیت

 نرم افزار مدیریت زمان بندی سفارشات
 بانک اطالعاتی تامین کنندگان و کاالها

حمل و ترخیص کاالی صنعتی

بازرگانــی وین ورد با آگاهی به معضالت و مشــکالت موجــود در حمل خرده بارها –
بارهایــی با حجم کمتر از یک کانتینر- انبارهای تجمیع کاال را در کشــورهای چین و 
تایوان راه اندازی کرده اســت. با بهره گیــری از فضای این انبارها این امکان برای تمام 
مشــتریان وین ورد فراهم می آید تا بدون دغدغه محدودیت حجم محموله، خریدهای 

خارجی خود را بدون دردسر به ایران منتقل کنند.
تیم بومی مهندسی خرید در کشورهای چین وتایوان، با برقراری ارتباط با تامین کنندگان، 
هماهنگی های الزم جهت انتقال کاال به انبارهای وین ورد را فراهم می کنند؛ با تجمیع 
محموله های مختلف در انبارهای وین ورد، بهترین نوع چیدمان کاالها در کانتینر –چه 
از لحاظ حفظ ســالمت کاال و چه از نقطه نظر تســهیل در فرایند ترخیص در گمرک 
ایران- توسط تیم برنامه ریزی و ترخیص مستقر در دفتر ایران طراحی شده و نظارت بر 

حسن بارگیری توسط تیم های کنترل کیفیت در کشورهای مبدا انجام می شود.

هم چنین تیم ترخیص وین ورد با بررســی الزامــات و محدودیت های حمل و ترخیص 
از قبیــل اســتانداردهای مــورد نیاز کاالهــا، مجوزها، محدودیت های حمل و ســایر 
محدودیت های گمرکی، اقدام به انتخاب گمرک مقصد و ارائه راهکار به مشتریان خود 
می نماید. از طرفی با توجه به اهمیت قیمت تمام شــده کاالها، تیم برنامه ریزی وین ورد 
با بهینه ســازی حجم سفارشات بر اساس محدودیت های بارگیری و حمل، تخمینی از 

قیمت تمام شده را به مشتریان ارائه می نماید.
وین ورد با شناسایی و ارزیابی کامل و دقیق تمام مبادی ورودی کشور، گمرک های تخصصی 
کاالهای مختلف را دسته بندی نموده و با استفاده از تیم ترخیص کاران مجرب، فرایند ترخیص 

در گمرکات ایران را در بهینه ترین زمان و با اقتصادی ترین هزینه انجام می دهد.

تجمیع محموله های مشتریان در انبارهای وین ورد در کشورهای چین و تایوان به 	 
منظور کاهش هزینه های حمل

چیدمــان اصولــی کاال در کانتینرها بــا اولویت حفظ ســالمت کاال و با توجه به 	 
محدودیت های گمرکی در ایران

نظارت بر بارگیری و حمل داخلی در کشور چین و تایوان	 

انتخاب مناسب ترین خطوط کشتیرانی جهت حمل سفارشات بر اساس شرایط موجود	 

بررسی اسناد و مدارک الزم جهت حمل و ترخیص و همکاری در تهیه آن ها	 

مشاوره و انتخاب گمرک مقصد با توجه به ویژگی های کاال و شرایط گمرکی	 

امکانات وین ورد

انبار تحویل کاال در شهر گوانگجو	 

وجود تیم برنامه ریزی و لجستیک 	 

به کارگیری نیروهای بومی در کشور چین و تایوان	 

نزدیکی به بنادر اصلی و تامین کنندگان کاالهای صادراتی	 

سیستم نرم افزاری آنالین کنترل پروژه ها	 


