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ثبت سفارش

مدیریت سفارشات

محاسبه مبالغ

   Orchestration .   
 

 ثبت و مدیریت سفارشات و تخصیص
حامل، براساس نقاط دریافت بار و

همینطور دریافت بار از فرستنده و ثبت

بارنامه بر اساس اطالعات مورد نیاز به

ازای هر سرویس لجستیکی 

 

جمع آوری 

تحویل 

آدرسینگ

مسیریابی

  . کوریری
 

 این سیستم شامل مدیریت حمل و
نقل، جمع آوری بازگشت و تحویل،

مسیریابی و تخصیص آدرس می باشد

 

 

سفارش گردانی

انبارش

بسته بندی

. انبار و فول فیلمنت 
 

شامل سرویس های مربوط به

انبارش موقت و ارائه خدمات

برای فروشگاه های اینترنتی ،

مدیریت سفارشات ، آماده

سازی برای ارسال کاال، کنترل

کیفیت کاال ، پردازش کاال و

ارتباط با شرکت های لجستیکی

برای حمل بار

 
 

سورت 

اندازه گیری وزن و حجم

دسته بندی بار

 . سورت 
 

 سرویس جدا سازی و مرتب سازی
مرسوالت بر اساس نوع بسته 

(اندازه،وزن و حجم) و  مقاصد
 

 

توزیع

امضای دیجیتال

احراز هویت 

مسریابی

رهگیری

 . توزیع
 

سرویس فرایند توزیع، دریافت

امضا دیجیتال، احراز هویت ،

دریافت پول نقد و مدیریت

ناوگان را انجام می دهد

 

. صندوق های هوشمند
اشتراکی (پودو)

 
 

 سرویسی برای صندوق های هوشمند
و نسل جدید سیستم های تحویل و
توزیع شهری در هر ساعت از شبانه

روز 

دستیار خرید 

مدیریت کاال و فروش

یکپارچه سازی با لجستیک

. فروشگاه اینترنتی
 

سرویسی آشنا برای کسب و کار

هایی که نیاز به داشتن یک

فروشگاه کامل با امکانات

متنوع دارد
 

 

. گیت وی     
 دروازه های کسب وکار 

 
 

 اطالعات بین کسب و کارها را بررسی
می نماید

 

· نقشه                              · نظر سنجی                                                · مدیریت ارتباط با مشتری       

· خدمات پرداخت         · سرویس های اطالع رسانی                   · داشبورد های مدیریتی و کنترلی            

· آموزش مجازی            · سیستم مدیریت اسناد                         · آنالیزور تبلیغات

· تیکتینگ                        · سرویس برگذاری وبینار

· مدیریت فرآیندها        · باشگاه مشتریان 

 

 

سرویس های اصلی

سرویس های عمومی



ایده پردازانفعاالن حوزه لجستیک

زنجیره تامین لجستیک

 
 

بازیگران

تامین کنندگان 

خدمات IT محور

سرمایه گذارانیکپارچه سازان

مشاوران

مالیبسته بنديعودت و کنسلی

فروشگاهقبولجمع آوريسورتینگتوزیعمشتري

سفارشانتقالانبار

شرکت ها، مجموعه ها و

افرادی که راه کارها و

نرم افزارهای ITمحور ارائه
می نمایند

ایجاد کسب وکارها و

سرویس های جدید با

ترکیب و ادغام

سرویس های موجود

هلدینگ ها، صندوق ها و

مجموعه هایی که در حوزه

سرمایه گذاری فعال هستند

افرادی خبره که با مشاوره

خود تجربیات و دانش را در
اختیار بازیگران می گذارند

شرکت ها و مجموعه هایی

که در حوزه لجستیک
فعالیت دارند و خدمات

این حوزه را به مشتری ارائه

می دهند

افراد و مجموعه هایی که
ایده هایی برای اجرا و ایجاد

پروژه های جدید دارند



درباره ما

  لجستیک بازار، پلتفرم ارائه خدمات و محصوالت حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT) در در صنعت پست
لجستیک و تجارت الکترونیکی می باشد. به طور کلی بازیگران اصلی این پلتفرم شامل ایده پردازان، تامین

کنندگان نرم افزار، متقاضیان (خدمات دهندگان لجستیکی)، مشاوران و سرمایه گذارن می باشند. در واقع

لجستیک بازار یک پلتفرم چند وجهی است که با ذینفعان متعددی سروکار دارد و برای آن ها خلق ارزش می نماید،

الزم به ذکر است این نوع پلتفرم در کشور ایران برای اولین بار ارائه می گردد و با اهدافی نظیر شبکه سازی میان
بازیگران اصلی و تبدیل شدن به مرجعی علمی در صنعت لجستیک مسیر خود را ادامه می دهد. 

  پلتفرم لجستیک بازار با بهره برداری ازمنابع زیرساختی، استانداردها و پروتکل های موجود، ارزش هایی با کیفیت
ممتاز و با قابلیت یکپارچه سازی حوزه ICT در صنعت لجستیک را ایجاد می نماید؛. لجستیک بازار با استفاده از

نیروهای متخصص خود، فضایی را فراهم کرده است که فعاالن این حوزه با ظرفیت های متفاوت بتوانند خدمات

نرم افزاری، فناوری اطالعات و ارتباط مورد نیاز خود را به عنوان سرویس، بدون نیاز خرید یک یا چند نرم افزار
استفاده نمایند، که این امر خود سبب مدیریت هزینه ها و ارتقای سطح کیفی خدمات هم خواهد شد. در واقع

لجستیک بازار قدرت انتخاب زیادی پیش روی ذینفعان خود قرار می دهد تا آن ها با توجه به نیازها و سطح توانایی

، امکان استفاده به صورت های مختلف از خدمات نرم افزاری و ICT را داشته باشند.
 

چشم انداز

چشم انداز بياني آرماني، الهام بخش، انگيزه  ساز و دست يافتني است كه سمت وسوي موفقيت هاي سازمان را در

شرايط ايده آل به تصوير مي كشد. از ویژگی های یک چشم انداز یا آرمان مناسب می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• نشان دهنده مقصدی است که می خواهیم به آن برسیم.
• خالصه، بیاد ماندنی اما پر جزئیات است.

• جذاب و چالش گر است.
• ایده آل مطلوب را به تصویر می کشد.

• سبب ایجاد انگیزه در افراد می شود حتی در شرایط و زمان های سخت چشم انداز شرکت لجستیک بازار بدین
گونه تعریف گردید:

• " تبدیل شدن به جامع ترین مرجع ارائه خدمات IT در صنعت لجستیک"
• " رهبری بازار در حوزه زیرساخت های نرم افزاری صنعت لجستیک و جایگاه یابی به عنوان مرجع دانشی و

ارتباطی حوزه لجستیک در سطح منطقه"
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