
تطبيق إدارةالخدمات الوجستية
 Logistic Management System



Why TrioLogistics
 أسباب ومميزات اإلستخدام؟

 متابعة آداء مندوبي المبيعات و التحقق من الزيارات

جرد المستودع بسرعة ودقة عالية

استالم طلبات الشراء بكفاءة عالية

بحاجة للتأكد من ايصال البضاعة المطلوبة للعميل في وقتها المناسب؟

 تريد مراقبة تواجد بضاعتك وكفائة عمل شر كائك بدقة ؟

Who would use it?
    فواتير إرجاعات البيع بالتجزئة

 

فرق المبيعات ومندوبي المبيعات
فرق الشحن والتوصيل
 فرق منسقي البضائع

أمناء المستودعات

Sales team and sales reps
Shipment and Delivery team
Merchandiser
Warehouse keeper

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

What are the commercial sectors
that can benefit from the application?
    ماهي القطاعات التي يمكن االستفادة منها؟

 
 عمليا أي قطاع, كل القطاعات المعنية بالتجارة

والبيع والتوصيل يستخدم لـ :

اإلدارة عن بعد

مراقبة العمليات

تتبع الوقت

زيادة اإلنتاجية

تعزيز المساءلة

Any Business industries would benefit from
it especially retails and trading companies 
whom:
Remotely manage sales
Supervise operations
Time / Location monitoring
Looking to increase sales and productivity
Enhance accountability

• 
• 
• 
• 
• 

Features
المميزات

 

أوضاع متصل / غير متصل
التحقق الدوري من الوقت / الموقع 

تحميل البيانات بسهولة
التقارير والتحليالت في الوقت الحقيقي 

تكوين السياج الجغرافي 
االستخدام والتفعيل الفوري 

 متكامل بشكل كلي مع نظام تخطيط موارد المؤسسات
 واجهة التطبيق البرمجية متكاملة مع أي نظام تخطيط موارد 

المؤسسات

Online / Offline mode
Periodic Location checking
Easily Uploading data
Analytical reports
Geofence configuration 
immediate use and activation
Fully integrated with Triosuite ERP
API Integration with any ERP

“Merchandisers”

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ERP

• 
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• 
• 
• 
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 عيونك في الميدان
 

Eyes On The Field
Sales, Delivery, Receiving, Monitoring,  Stock counting

بيع, توصــيل, رقــــابة, استاللم وجرد البضـــــــائـع

Sales, Delivery
    فواتير إرجاعات البيع بالتجزئة

 

أعط فريق العمل القوة لزيادة مبيعاتهم

ارفع مستوى رضى عمالئك بخدمة توصيل ذكية

راقب أداء الجميع

كل ذلك من خالل الهاتف الذكي

Empower your Van sales team
Increase customer satisfaction 
utilizing   the smart delivery system
Monitor all daily activities

• 
• 
• 

Challenges
    التحديات

 

 متابعة آداء مندوبي المبيعات و التحقق من الزيارات

جرد المستودع بسرعة ودقة عالية

استالم طلبات الشراء بكفاءة عالية

بحاجة للتأكد من ايصال البضاعة المطلوبة للعميل في وقتها المناسب؟

 تريد مراقبة تواجد بضاعتك وكفائة عمل شر كائك بدقة ؟

Follow up the performance of sales representatives 
and verify the top sales people
Stock counting with high speed and accuracy.
Receiving a lot of purchase orders.
Need to make sure you get the required goods to the
customer in a timely manner?
Want to monitor the availability of your goods and the 
efficiency of your partners' work accurately?

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

• 
• 

• 



Sales
 المبيعات

ادارة العروض والتسعير

ادارة الطلبات

انشاء الفواتير وطباعتها

 سندات القبض

 سندات تسليم البضاعة

 تقارير مختلفة

•
•
•
•
•
•

Price and Offers

Orders

Invoices

Payments and Receipts

GRN

Reports

•
•
•
•
•
•



Stock Management
  إدارة المخزون

 مراقبة المخزون

إدارة التوصيل الذكي للعمال

 تتبع طلبات المواد واستالمها

 إستالام المشتريات من الموردين

الجرد باستخدام القارئ الذكي

•
•
•
•
•

Stock monitoring

Smart delivery

Order follow-ups

Purchasing receiving 

Barcode / QR Reader

•
•
•
•
•



Monitoring and Merchandizing
   الرقابــة

إدارة الزيارات الدورية

تصوير البضاعة و الرفوف

توثيق الشكاوى

•
•
•

Manage Periodic Visits

Shelf management

Complain management

•
•
•



 العروض واالسعار
Offers and Prices

 عرض اسعار المنتجات

 ادارة العروض والخصومات

عروض مخصصة ومحدودة

   زمنيا 

•

•
•

Product price structure by Unit, Customer 

group and much more

Discount management and promotion

spacial  and limited time promotion

•
•
•

تقارير متعددة
Inquiries and Reports



المزيد من األنظمة الذكية والمتكاملة
Do more with more smart systems

Trio365 to Manage the 
Backend Module

Logistics System for Delivery 
and other features

التجارة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت
    و تطبيق الهاتف المحمول 

eCommerce  Web & Mobile 
Ordering from Home App 

Self service inside the Shop 
Alternative for kiosks

                       بديل لألكشاك
POS system Trio365

  
         وحدة الواجهة الخلفية 

Trio365   إلدارة 

ERP</>

$
Triosuite offers complementary solutions 
customized for your  business needs
 توفر شركة                  حلوال متكاملة باإلضافة لنظام

TrioLogistics
Triosuite

والمستقل ولكنه أيضا متكامل مع
األنظمة األخرى 



ادارة العروض والتسعير

ادارة الطلبات

انشاء الفواتير وطباعتها

 سندات القبض

 سندات تسليم البضاعة

 تقارير مختلفة

www.Triosuite.comMeet our  team
قـــــابل فـــــريقنا Sales@triosuite.com

Get a 

احصل على تطبيق بكامل القّوة على موبايلك 

full Appliction
on your mobilePower 


