




پرداخت پول (الکترونيکی) در ازای خريد از طريق 

اينترنت، همواره به عنوان يکی از مسايل اساسی 

الکترونيکی محسوب می شود، برای  در تجارت 

پرداخت های الکترونیک از روش های تعریف شده 

در بانکداری الکترونیک مانند تلفن همراه، رایانه، 

سایر  یا  بانکی  کارت های  با  همراه  و  کارتخوان 

ابزارهای پرداخت استفاده می گردد. 

جدیدترین  از  بهره گیری  با  آمینا،  مجموعه 

راهکارهای روز دنیا، توانسته است حجم وسیعی از 

خدمات مورد نیاز فعاالن این حوزه، شامل: بانک ها، 

شرکت های پرداخت الکترونیک، سازمان ها و کسب 

و کارها را در قالبی مدرن و کارآمد عرضه نماید. 

آمینا  اکوسیستم  فرد  به  منحصر  ویژگی های  از 

ابزارهای   و  راهکارها  تمامی  ارتباط  و  پیوند 

تمامی  که  گونه ای  به  می باشد،  باهم  پرداخت 

آن ها  به  ادامه  در  که  خدماتی  و  محصوالت 

خواهیم پرداخت با پلتفرم و اپلیکیشن آمینا، در 

بسترهای تلفن همراه، وب سایت و کارتخوان با 

منزله  به  عملیات  انجام هر  و  بوده  مرتبط  هم 

ثبت و درج در تمامی پلتفرم خواهد بود.   نا 
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سوئیچ پرداخت (ویژه PSPها)

پرداخت یاری

(POS) پایانه فروش

صدور کارت شتابی

همراه پرداخت (اپلیکیشن آمینا)

تجربه خرید دیجیتال

راه کارهای سازمانی و شرکتی

کیف پول الکترونیکی

خدمت کد، پرداخت

درگاه ارزی
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سوئیـچ
پرداخت
(ویژه PSPها)



           طراحـی سوئیـچ پرداخت آمینـا به 

           گونه ای بوده است که در کنار سهولت 

هیچگونه  با  آن،  به کارگیری  در  کامل 

نوع  هر  سفارشی  تعریف  در  محدودیتی 

کسب و کار مواجه نخواهیم بود.

راه اندازی  اگر مراحل مختلف  به طور کلی 

یک کسب و کار جدید مبتنی بر پایانه های 

فروش را شامل:

     تعریف کسب و کار      تحلیل     طراحی

    پیاده سازی     تست     استقرار آن بر 

روی تعدادی از پایانه های فروش بدانیم؛ با 

استفاده از این سیستم بدون اغراق می توان 

گفت زمان بندی انجام مراحل این پروژه بر 

این اساس خواهد بود:
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٩٩٪ زمان ١ ساعت ١٠ ثانیه

تعریف و تحلیل

طراحی، پیاده سازی
و تست

استقرار بر روی
پایانه های فروش
از طریق یک خط

تلفن معمولی

از سال ١٣٩٣ سوئیچ پرداخت این مجموعه در بانک 

مهراقتصاد نصب گردیده و کلیه خدمات پرداخت 

اقساط و واریز وجوه در تمامی شعب با استفاده از 

کارتخوان های متصل به این سوئیچ انجام می گرفته 

است. در حال حاضر این سوئیچ در شرکت پرداخت 

کلیه  و  بوده  فعالیت  درحال  نیز  آرین  الکترونیک 

خدمات ارزش افزوده مانند:

     سهمیه بندی سوخت کشور

     باشگاه مشتریان و وفاداری

     دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک

و ... از طریق این سوئیچ صورت می گیرد. الزم به 

توضیح است که سوئیچ پرداخت  این مجموعه هم 

اکنون به دلیل منحصر به فرد بودن در فرایند نصب 

چندین شرکت PSP  قرار گرفته است.



           طراحـی سوئیـچ پرداخت آمینـا به 

           گونه ای بوده است که در کنار سهولت 

هیچگونه  با  آن،  به کارگیری  در  کامل 

نوع  هر  سفارشی  تعریف  در  محدودیتی 

کسب و کار مواجه نخواهیم بود.

راه اندازی  اگر مراحل مختلف  به طور کلی 

یک کسب و کار جدید مبتنی بر پایانه های 

فروش را شامل:

     تعریف کسب و کار      تحلیل     طراحی

    پیاده سازی     تست     استقرار آن بر 

روی تعدادی از پایانه های فروش بدانیم؛ با 

استفاده از این سیستم بدون اغراق می توان 

گفت زمان بندی انجام مراحل این پروژه بر 

این اساس خواهد بود:

الزم بذکر است که علی رغم توانایی این سیستم در ارائه 

مختلف  گروه های  اساس  بر  متفاوت  هزاران سرویس 

پذیرندگان، نرم افزار مورد استفاده سمت پایانه فروش 

شامل یک نسخه واحد بوده و تنوع موجود در سرویس 

های ارائه شده توسط سوئیچ مدیریت می گردد.

در  پیچیدگی  این  تاثیر  از  جلوگیری  منظور  به  البته 

عملکرد سیستم اصلی به عنوان یک سوئیچ پرداخت، 

هوش  در  استفاده  مورد  روش های  از  آن  ساختار  در 

مصنوعی مانند: الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی 

استفاده شده است. 

و  سرویس ها  به  پاسخگویی  برای  اطالعات  پردازش 

کسب و کارهای تعریف شده در حالت اول توسط خود 

سوئیچ انجام گرفته و در موارد پیچیده تر با ارتباط با 

سیستم های بیرونی و با استفاده از روش های رایج مانند 

وب سرویس میسر خواهد بود.

از سال ١٣٩٣ سوئیچ پرداخت این مجموعه در بانک 

مهراقتصاد نصب گردیده و کلیه خدمات پرداخت 
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و ... از طریق این سوئیچ صورت می گیرد. الزم به 

توضیح است که سوئیچ پرداخت  این مجموعه هم 

اکنون به دلیل منحصر به فرد بودن در فرایند نصب 

چندین شرکت PSP  قرار گرفته است.
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گفت زمان بندی انجام مراحل این پروژه بر 

این اساس خواهد بود:
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کلیه  و  بوده  فعالیت  درحال  نیز  آرین  الکترونیک 
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توضیح است که سوئیچ پرداخت  این مجموعه هم 

اکنون به دلیل منحصر به فرد بودن در فرایند نصب 

چندین شرکت PSP  قرار گرفته است.
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             تمـامی کسب و کارهـای آنالین 

           که نیازمند پرداخت می باشند به 

درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) امن نیاز 

اینترنتی  پرداخت  درگاه  این  که  دارند 

توسط شرکت های دارای مجوز پرداخت 

یاری تحت نظارت بانک مرکزی و شرکت 

شاپرک ارائه می شوند. 

عنوان  به  آمینا پرداخت  در  ما  هدف 

ارائه خدمات  پرداخت یار بانک مرکزی، 

امن و کاربردی در ساده ترین شکل ممکن 

است تا کاربران بتوانند با خیالی آسوده، 

در دنیای الکترونیک تراکنش های مالی 

خود را انجام دهند. همچنین دریافت 

درگاه پرداخت از پرداخت یار می تواند به 

تا  کند  کمک  کارها  و  کسب  صاحبان 

اعتماد مشتریان خود را جلب نموده و 

بدون نگرانی و دغدغه خدمات خود را 

ارائه داده و هزینه آن را در راحت ترین 

شکل ممکن دریافت نمایند.



سرویس های
قابل ارائه در
آمینا پرداخت

درگاه پرداخت اینترنتی

ارائه چند درگاه پرداخت در قالب 
یک درگاه پرداخت اینترنتی

لینک پرداخت 

تسهیم وجوه بین ذینفعان 

صدور و ارسال فاکتور آنالین

ارائه گزارشات متنوع

الگوهای مختلف تسویه حساب 

پشتیبانی پیگیر و پاسخگو

پیاده سازی مدل های تخفیف 

(Cash Back) برگشت بخشی از خرید

درگاه بانکی ویژه شارژ ساختمان

سرویس پرداخت درمحل 

اتصال به دستگاه های کارتخوان 

درگاه جهت فروش کاال در
شبکه های اجتماعی 
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             در اکوسیستم آمینا، صاحبین کسب صد

         و کارهـا می توانند عالوه بر خریـد 

دستگاه کارتخوان مورد نیاز و اتصال آن به 

سرویس  خدمات  از  خود،  دلخواه  حساب 

ارزش افزوده آمینا بر روی پایانه های فروش 

(POS)  بهره مند گردند.

سرویس های ارزش افزوده بر روی 
دستگاه کارتخوان

تقریبًا قریب به اتفاق تمامی کارتخوان های 

مراکز  از  صنوف،  همه  در  کشور  در  موجود 

درمانی گرفته تا طالفروشی و سوپرمارکت، 

چهار منوی یکسان را که شامل:

     خرید      مانده موجودی

     قبض      شارژ

که  در صورتی  و  نمایش می دهند  را  است 

کسب و کاری بخواهد بر حسب نیاز ، منوی 

خود  کارتخوان  دستگاه  روی  بر  را  دیگری 

بیافزاید، تنها در صورتی که آن کسب 

و کار، جزء مارکت های بزرگ باشد، 

توسط  آن،  درخواست  احتماًال 

زمان  صرف  با   PSP شرکت های 

می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  طوالنی 

حال آنکه با بهره گیری از  سرویس های 

دستگاه  روی  بر  آمینا،  افزوده  ارزش 

کارتخوان، صاحبین کسب و کارها 

می توانند، هر منو و درخواستی را که 

با توجه به صفحه  پیاده سازی آن 

کلید و نمایشگر موجود بر روی دستگاه 

کارتخوان (حتی کارتخوان های قدیمی) 

امکان پذیر باشد را در کمترین زمان 

(چندساعت) و بدون آنکه از قبل در 

و  ایجاد  باشد  شده  تولید  سیستم 

مالحظه  خود  فروش  پایانه  بروی 

نمایند.

این روش منحصر به فرد و انحصاری، برخالف روش های 

صنف  چندین  برای  قبل،  از  که  PSPها،  در  موجود 

اپلیکیشن کارتخوان نوشته شده و فقط با ارسال پیامی 

فعال و یا غیرفعال می گردد، کامًال متفاوت می باشد.

وجود  آماده ای  اپلیکیشن  هیچگونه  روش،  این  در 

مدل  از  اطالعی  هیچ  بدون  تولید،  تیم  و  نداشته 

را  سرویس و درخواست مشتری، سرویس مد نظر 

درظرف چند ساعت ایجاد (حتی توسط خود پذیرنده 

در اپلیکیشن آمینا) و با خاموش و روشن کردن دستگاه 

کارتخوان در کمتر از چند ثانیه و با یک خط تلفن 

معمولی بدون نیاز به اینترنت، سرویس جدید بر روی 

دستگاه کارتخوان ویژه همان کسب و کار  قابل استفاده 

می گردد.



             در اکوسیستم آمینا، صاحبین کسب 
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(POS)  بهره مند گردند.

سرویس های ارزش افزوده بر روی 
دستگاه کارتخوان

تقریبًا قریب به اتفاق تمامی کارتخوان های 

مراکز  از  صنوف،  همه  در  کشور  در  موجود 

درمانی گرفته تا طالفروشی و سوپرمارکت، 

چهار منوی یکسان را که شامل:
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وجود  آماده ای  اپلیکیشن  هیچگونه  روش،  این  در 
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در اپلیکیشن آمینا) و با خاموش و روشن کردن دستگاه 
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دستگاه کارتخوان

تقریبًا قریب به اتفاق تمامی کارتخوان های 

مراکز  از  صنوف،  همه  در  کشور  در  موجود 

درمانی گرفته تا طالفروشی و سوپرمارکت، 

چهار منوی یکسان را که شامل:

     خرید      مانده موجودی

     قبض      شارژ

که  در صورتی  و  نمایش می دهند  را  است 

کسب و کاری بخواهد بر حسب نیاز ، منوی 

خود  کارتخوان  دستگاه  روی  بر  را  دیگری 

بیافزاید، تنها در صورتی که آن کسب 

و کار، جزء مارکت های بزرگ باشد، 

توسط  آن،  درخواست  احتماًال 

زمان  صرف  با   PSP شرکت های 

می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  طوالنی 

حال آنکه با بهره گیری از  سرویس های 

دستگاه  روی  بر  آمینا،  افزوده  ارزش 

کارتخوان، صاحبین کسب و کارها 

می توانند، هر منو و درخواستی را که 

با توجه به صفحه  پیاده سازی آن 

کلید و نمایشگر موجود بر روی دستگاه 

کارتخوان (حتی کارتخوان های قدیمی) 

امکان پذیر باشد را در کمترین زمان 

(چندساعت) و بدون آنکه از قبل در 

و  ایجاد  باشد  شده  تولید  سیستم 

مالحظه  خود  فروش  پایانه  بروی 

نمایند.

این روش منحصر به فرد و انحصاری، برخالف روش های 

صنف  چندین  برای  قبل،  از  که  PSPها،  در  موجود 

اپلیکیشن کارتخوان نوشته شده و فقط با ارسال پیامی 

فعال و یا غیرفعال می گردد، کامًال متفاوت می باشد.

وجود  آماده ای  اپلیکیشن  هیچگونه  روش،  این  در 

مدل  از  اطالعی  هیچ  بدون  تولید،  تیم  و  نداشته 

را  سرویس و درخواست مشتری، سرویس مد نظر 

درظرف چند ساعت ایجاد (حتی توسط خود پذیرنده 

در اپلیکیشن آمینا) و با خاموش و روشن کردن دستگاه 

کارتخوان در کمتر از چند ثانیه و با یک خط تلفن 

معمولی بدون نیاز به اینترنت، سرویس جدید بر روی 

دستگاه کارتخوان ویژه همان کسب و کار  قابل استفاده 

می گردد.



١

٢

نوبت دهی
با استفاده از این سرویس امکان 
ارائه نوبت همزمان با خرید کاال 

وجود دارد.

صندوق فروشگاهی
دیگر  سرویس  این  از  استفاده  با 
نیازی به خرید صندوق فروشگاهی 
آن هم با صرف هزینه های گزاف 
نخواهد بود و فقط کافیست یک 
پایانه  به  بارکد خوان  دستگاه 
فروشگاهی موجود متصل گردد و 
یا فروشنده و حتی خود خریدار با 
اسکن  را  کاال  بارکدهای  موبایل، 
پرداخت  فاکتور و رسید  نموده و 
کارتخوان  دستگاه  از  را  کاالها 

دریافت نمایند.



٣

حضور و غیاب
امکان ثبت حضور و غیاب پرسنل 
مدیران  توسط  گزارش گیری  و 
بدون نیاز به خرید دستگاه حضور 
و غیاب با استفاده از کارت بانکی 

و دستگاه کارتخوان

٤

ثبت و دریافت رسید خرید نقدی
با استفاده از این سرویس ویژه، صاحبین 
کسب و کار می توانند عالوه بر ثبت 
خریدهایی که با کارت بانکی صورت می

 گیرد، خریدهای نقدی مشتریان را نیز 
ثبت و رسید خرید نیز ارائه نمایند.



٥

شارژ ساختمان 
مدیران ساختمان و مجتمع های تجاری می توانند 
نمودن  مشخص  و  واحدها  اطالعات  ورود  با 
این  محاسبه  نحوه  و  شارژ  دریافت  متدهای 
امکان را فراهم نمایند که مالکین و مستأجران 
یا  و  شارژ  کارتخوان  دستگاه  روی  بر  بتوانند 
پرداخت علی الحساب خود را پرداخت و رسید با 
جزئیات مربوط به ساختمان را دریافت نمایند. 



٦

حسابداری 
امکان  این  کار  و  کسب  صاحبین  برای 
کارتخوان  روی دستگاه  بر  تا  فراهم شده 
خود، یک سیستم حسابداری ساده، شامل 
نیز  و  فروش  و  خرید  فاکتورهای  ثبت 

دریافت گزارش های الزم  را داشته باشند.



٧

افزودن شماره تلفن مشتریان 
به باشگاه 

صاحبین کسب و کارها می توانند 
مجزایی  دستگاه  خرید  جای  به 
برای ثبت شماره تلفن مشتریان و 
نگه داشتن آن در باشگاه مشتریان، 
دستگاه  روی  بر  سرویس  این  از 

کارتخوان خود بهره مند گردند.

سرویس های دیگر ارزش افزوده آمینا شامل:  
      پارکینگ      نظر سنجی      انتخابات    فروش      
      اقساطی      خدمات اعتباری     استعالم قیمت   
       ثبت گارانتی    فیش غذا      تسهیم و هر آنچه 
مورد نیاز صاحبین کسب و کار و سازمان ها می باشد.



صدور
کارت شتابی



             صدور کارت های بانکی عضو شبکه 

     شتاب و کارت های چند بخشی و کلوز 

ارائه  قابل  خدمات  از  دیگر  یکی  لوپ 

اکوسیستم پرداخت آمینا، با همکاری شبکه 

بانکی کشور می باشد. 

سازمان ها، شرکت ها و مشاغل  دولتی و 

خصوصی می توانند با استفاده  از مزايا و 

انواع   الکترونیکی،  کارت های  ويژگی های 

پرداخت های نقدی و غير نقدی به کارکنان 

در محیطی  و  را تسهیل  اعضای خود  یا 

امن و کارآمد ارايه می نمایند. 

تا دارندگان آن بتوانند از ده ها سرویس 

پذیرنده  هزاران  و  کارت  بر  مبتنی  ویژه 

تخفیفی بهره مند گردند.
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برخی از مزایای
کارت های صادر شده

امکان خرید شارژ، پرداخت قبوض و 
خرید کاال و خدمات از تمامی پایانه های 
پرداخت  سامانه های  و  فروشگاهی 
و  اینترنت  طریق  از   (IPG) مجازی 

تلفن همراه

برخورداری از قابلیت شارژ آنی کارت

امکان طراحی کارت متناسب با نیاز 
امکان  نظیر  سازمان ها  سلیقه  و 
صدور کارت با طراحی دلخواه همراه 

با چاپ لوگوی سازمان ها و شرکت ها

قابلیت های  متناسب سازی  امکان 
سازمان های  نیاز  اساس  بر  کارت 
متقاضی نظیر قابلیت محدود نمودن 
نظر  مورد  پایانه های  روی  بر  کارت 
خدمات  از  برخورداری  سازمان ها 
پشتیبانی ٢٤ ساعته در سراسر کشور

امکان صدور کارت بانکی با QRکد و 
عکس پرسنل

باشگاه  تخفیفی  شبکه  از  استفاده 
مشتریان در سراسر کشور
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کیف پول
الکترونیکی



                کیـف پـول الکتـرونیکی یک         

با  آنالین است که             سرویس 

استفاده از آن می توانید، تنها با شارژ کردن 

کیف پول الکترونیکی و یا با استفاده از 

واریز  آن  به  که  وکارمزدهایی  امتیازات 

می گردد، کلیه سرویس های مد نظر خود، 

از قبیل خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، 

از پذیرنده های  پرداخت قبوض و خرید 

موجود در اکوسیستم آمینا را بدون نیاز به 

(رمز  بانکی  وارد کردن مشخصات کارت 

دوم ثابت یا پویا و CVV٢) انجام داده و 

یا به کیف پول افراد دیگر در اکوسیستم، 

همچنین  دهید،  انجام  وجه  انتقال 

می توانید هر زمان که مایل بودید مبالغ 

به حساب  را  پول خود  کیف  در  موجود 

بانکی خود واریز نمایید. 
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کد، پرداخت
آمینا
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               خدمات کد، پرداخت آمینـا، یک  
                 روش پرداخت امن و بدون تماس، 
مبتنی بر QR Code بوده، که در حال حاضر 
مشتری می تواند از طریق اپلیکیشن آمینا، 
دستگاه  توسط  شده  چاپ   QR Code
کارتخوان و یا برچسب QR Code پذیرنده را 
اسکن نماید تا صفحه پرداخت اختصاصی 
فروشنده که حاوی اطالعات آن است، روی 
اپلیکیشن نمایش داده شود، سپس خریدار 
با وارد کردن مبلغ خرید و تایید آن، پرداخت 
را  خود  سیستمی  رسید  و  تکمیل  را  خود 
دریافت می نماید. این روش پرداخت، یک 
و  کاربردی  سریع،  آسان،  ارزان،  جایگزین 

بهداشتی برای خرید حضوری است. 



درگاه ارزی
آمینا 



           یکی از مشکالت مهم کسب و  

        کارها و مشتریان، عدم وجود 

راهکار مناسبی، جهت خرید  از فروشگاه

 های اینترنتی خارجی است.

در این راستا مجموعه آمینا با همکاری 

شرکای تجاری کارآزموده، این امکان مهم 

تا  نموده  ایجاد  خود  پلتفرم  برروی  را 

تمامی مشتریان و کسب  وکارهای  داخلی 

و خارجی اکوسیستم آمینا، بتوانند خدمات 

خود را با ارائه درگاه پرداخت ریالی و ارزی 

(درگاه های پرداخت کارت مستر، ویزا 

نمایند. ارائه  و ...) به مشتریان 
ینا
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امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

در این راهکار (درگاه پرداخت 
به  متصل  ارزی  چند  تبدیل 
دنیا)   تمام  در  سیستم شتاب 
و  فیزیکی  حضور  به  نیازی 
افتتاح حساب در ایران نداشته 
و در نهایت کاربر ایرانی هنگام 
خرید از یک وبسایت خارجی 
صورت  به  را  محصول  مبلغ 
ریال در درگاه پرداخت شتاب 
صاحب  و  کرده  پرداخت 
فروشگاه اینترنتی خارجی، آن 
مبلغ را بر اساس ارز مورد نظر 

خود دریافت می نماید. 

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

همراه پرداخت
(اپلیکیشن آمینا)

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده
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امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

         آمینـا تالقی و تلفیق هنرمندانـه ای از 

           تکنولوژی ساخت اپلیکیشن های نسل 

جدید و راه کارهای نوآورانه حوزه پرداخت است 

که بطور ماهرانه ای با  کسب و کارها و زندگی 

روزانه مردم  تنیده شده است.  

این اپلیکیشن، امکانی را فراهم آورده، تا به 

راحتی و بدون سرگردان شدن در بین صفحات 

سرویس های  از  بهره مندی  ضمن  مختلف، 

پیشنهادی آمینا در صفحه نخست، خدمات 

مورد عالقه خود را نیز از بین صدها و هزاران 

کسب و کار موجود بر روی پلتفرم انتخاب و 

به صفحه عالقه مندی های خود بیافزایید و 

برداشتن  با  نبود  آن  به  نیازی  که  زمان  هر 

خارج  عالقه مندی ها  صفحه  از  آن  نشان 

نمایید. و از امکانات و قابلیت های متنوع آن 

بهره مند گردید.

(جهت تکمیل اطالعات به کاتالوگ
AminaSolution  مراجعه شود)

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

کارت به کارت
خرید شارژ
تلفن همراه

پرداخت
قبوض

کیف پول
الکترونیکی

کد، پرداخت
(QR Code)پرداخت ارزی

گردشگری حقوقی

اینترنتبیمه درمان

خدمات
پرداخت یاری

سرگرمی ورزش
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اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

فروشگاه
آنالین

خرید و فروش
خودرو

پیشخوان
دولت

اعتبارات

مدیا و محتوا

پست و
حمل بار

باشگاه 
مشتریان

باشگاه
توسعه دهندگان

باشگاه
پذیرندگان

ها
ت 

لی
قاب

و 
ت 

انا
مک

ا

جستجو در
اکوسیستم عالقه مندی ها

و صدها خدمت دیگر...

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



 باشگاه مشتریان
(CRM) آمینا

امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



برخی از امکانات
باشگاه مشتریان

امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید
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خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

            به رغم سیستم های مشابه که

و  ثابت  و روش های  الگوها         

کلیشه ای جهت ارائه خدمات مربوط 

نموده اند،  ارائه  مشتریان  باشگاه  به 

معماری این سیستم به گونه ای است 

که امکان ترکیب مؤلفه های اصلی و 

ارائه روش های متنوع و پویا را فراهم 

می سازد.

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

٤

٥

٦

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

      ارائـه راهکارهای جدید، مستلزم صرف 

       هزینه و زمان قابل توجه ای می باشد، که 

با توجه به امکانات موجود در پلتفرم آمینا و 

قابلیت انجام تغييرات عمده بر روی برخی از 

دیوایس های  و  کارتخوان  مانند  تجهیزات 

مختلف و هماهنگ سازی  آن با اپلیکیشن های 

موبایلی، سبب کاهش هزینه های فراوانی در 

سازمان ها و شرکت ها می گردد.

و  سازمان ها  نیاز  مورد  های  راهکار  برخی 

شرکت ها عبارت است از: 

سهمیه بندی کاال و فراورده های ارائه شده از 

طریق مراکز و عاملیت های فروش بر اساس 

عملکرد ثبت شده بر روی دستگاه کارتخوان

تبدیل دستگاه کارتخوان به صندوق فروشگاهی 

با قابلیت ارائه فاکتور

هماهنگی سازی دستگاه های کارتخوان با 

اپلیکیشن های اختصاصی هر سازمان 

یا واحد فروش

ارتباط بین مشتریان و توزیع کنندگان 

و سازمان

دستگاه  به  جانبی  تجهیزات  اتصال 

کارتخوان، مانند بارکدخوان با ثبت اثر 

انگشت و...

یک  مشتریان  بین  ارتباط  برقراری 

سازمان، مثل کارخانه های  تولید خودرو 

ارائه  قبیل  از  وکارها  کسب  سایر  با 

دهندگان سرویس تاکسی اینترنتی 

کنترل فروش و سهمیه  اختصاص یافته 

توسط سازمان ها و شرکت ها به عاملین 

فروش

ارائه راه کارهای متنوع حوزه  تحلیل و 

پرداخت و اپلیکیشن های موبایلی

مکانی  موقعیت  امکان  از  بهره گیری 

داخلی و محیطی پرسنل، خودرو ها و یا 

کاالهای استراتژیک در سازمان

 

حوزه های  خدمات  تمامی  مدیریت 

و  پرسنلی  حقوقی،  مالی،  دیجیتال، 

موبایلی  اپلیکیشن  روی  بر  رفاهی 

اختصاصی سازمان 

امکان تحلیل و رفتار شناسی پرسنل و 

و  العمل  عکس  به  توجه  با  مشتریان 

تعامالت آن ها در  اپلیکیشن سازمان 

و صدها  روش نوآورانه  دیگر .......

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

٧

٨

١٠

٩

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

      ارائـه راهکارهای جدید، مستلزم صرف 

       هزینه و زمان قابل توجه ای می باشد، که 

با توجه به امکانات موجود در پلتفرم آمینا و 

قابلیت انجام تغييرات عمده بر روی برخی از 

دیوایس های  و  کارتخوان  مانند  تجهیزات 

مختلف و هماهنگ سازی  آن با اپلیکیشن های 

موبایلی، سبب کاهش هزینه های فراوانی در 

سازمان ها و شرکت ها می گردد.

و  سازمان ها  نیاز  مورد  های  راهکار  برخی 

شرکت ها عبارت است از: 

سهمیه بندی کاال و فراورده های ارائه شده از 

طریق مراکز و عاملیت های فروش بر اساس 

عملکرد ثبت شده بر روی دستگاه کارتخوان

تبدیل دستگاه کارتخوان به صندوق فروشگاهی 

با قابلیت ارائه فاکتور

هماهنگی سازی دستگاه های کارتخوان با 

اپلیکیشن های اختصاصی هر سازمان 

یا واحد فروش

ارتباط بین مشتریان و توزیع کنندگان 

و سازمان

دستگاه  به  جانبی  تجهیزات  اتصال 

کارتخوان، مانند بارکدخوان با ثبت اثر 

انگشت و...

یک  مشتریان  بین  ارتباط  برقراری 

سازمان، مثل کارخانه های  تولید خودرو 

ارائه  قبیل  از  وکارها  کسب  سایر  با 

دهندگان سرویس تاکسی اینترنتی 

کنترل فروش و سهمیه  اختصاص یافته 

توسط سازمان ها و شرکت ها به عاملین 

فروش

ارائه راه کارهای متنوع حوزه  تحلیل و 

پرداخت و اپلیکیشن های موبایلی

مکانی  موقعیت  امکان  از  بهره گیری 

داخلی و محیطی پرسنل، خودرو ها و یا 

کاالهای استراتژیک در سازمان

 

حوزه های  خدمات  تمامی  مدیریت 

و  پرسنلی  حقوقی،  مالی،  دیجیتال، 

موبایلی  اپلیکیشن  روی  بر  رفاهی 

اختصاصی سازمان 

امکان تحلیل و رفتار شناسی پرسنل و 

و  العمل  عکس  به  توجه  با  مشتریان 

تعامالت آن ها در  اپلیکیشن سازمان 

و صدها  روش نوآورانه  دیگر .......

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

تجربه
خرید  دیجیتالی

آمینا  

      ارائـه راهکارهای جدید، مستلزم صرف 

       هزینه و زمان قابل توجه ای می باشد، که 

با توجه به امکانات موجود در پلتفرم آمینا و 

قابلیت انجام تغييرات عمده بر روی برخی از 

دیوایس های  و  کارتخوان  مانند  تجهیزات 

مختلف و هماهنگ سازی  آن با اپلیکیشن های 

موبایلی، سبب کاهش هزینه های فراوانی در 

سازمان ها و شرکت ها می گردد.

و  سازمان ها  نیاز  مورد  های  راهکار  برخی 

شرکت ها عبارت است از: 

سهمیه بندی کاال و فراورده های ارائه شده از 

طریق مراکز و عاملیت های فروش بر اساس 

عملکرد ثبت شده بر روی دستگاه کارتخوان

تبدیل دستگاه کارتخوان به صندوق فروشگاهی 

با قابلیت ارائه فاکتور

هماهنگی سازی دستگاه های کارتخوان با 

اپلیکیشن های اختصاصی هر سازمان 

یا واحد فروش

ارتباط بین مشتریان و توزیع کنندگان 

و سازمان

دستگاه  به  جانبی  تجهیزات  اتصال 

کارتخوان، مانند بارکدخوان با ثبت اثر 

انگشت و...

یک  مشتریان  بین  ارتباط  برقراری 

سازمان، مثل کارخانه های  تولید خودرو 

ارائه  قبیل  از  وکارها  کسب  سایر  با 

دهندگان سرویس تاکسی اینترنتی 

کنترل فروش و سهمیه  اختصاص یافته 

توسط سازمان ها و شرکت ها به عاملین 

فروش

ارائه راه کارهای متنوع حوزه  تحلیل و 

پرداخت و اپلیکیشن های موبایلی

مکانی  موقعیت  امکان  از  بهره گیری 

داخلی و محیطی پرسنل، خودرو ها و یا 

کاالهای استراتژیک در سازمان

 

حوزه های  خدمات  تمامی  مدیریت 

و  پرسنلی  حقوقی،  مالی،  دیجیتال، 

موبایلی  اپلیکیشن  روی  بر  رفاهی 

اختصاصی سازمان 

امکان تحلیل و رفتار شناسی پرسنل و 

و  العمل  عکس  به  توجه  با  مشتریان 

تعامالت آن ها در  اپلیکیشن سازمان 

و صدها  روش نوآورانه  دیگر .......

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....
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        بر خالف تصور رایج «دیجیتالی  سازی»، با 

         «الکترونیکی کردن» متفاوت است به عنوان 

فروشگاه  یک  محصوالت  ما  که  وقتی  مثال: 

سنتی را در محیط آنالین قرار می دهیم در واقع 

ایجاد  الکترونیکی  کار  و  کسب  یک  داریم 

فرایندهای  که همگی  بانک ها  یا  و  می کنیم 

خود را بصورت الکترونیکی ارائه می نمایند، نه 

بصورت دیجیتالی. 

محیط
دیجیتال

منابع آنالین
(فناوری اطالعات)

 آفالین 
+(فیزیکی) =

ساخت تجربه ای جذاب برای ذینفعان

پس محیط دیجیتال،
همان محیط آنالین و الکترونیکی

نیست!

      ارائـه راهکارهای جدید، مستلزم صرف 

       هزینه و زمان قابل توجه ای می باشد، که 

با توجه به امکانات موجود در پلتفرم آمینا و 

قابلیت انجام تغييرات عمده بر روی برخی از 

دیوایس های  و  کارتخوان  مانند  تجهیزات 

مختلف و هماهنگ سازی  آن با اپلیکیشن های 

موبایلی، سبب کاهش هزینه های فراوانی در 

سازمان ها و شرکت ها می گردد.

و  سازمان ها  نیاز  مورد  های  راهکار  برخی 

شرکت ها عبارت است از: 

سهمیه بندی کاال و فراورده های ارائه شده از 

طریق مراکز و عاملیت های فروش بر اساس 

عملکرد ثبت شده بر روی دستگاه کارتخوان

تبدیل دستگاه کارتخوان به صندوق فروشگاهی 

با قابلیت ارائه فاکتور

هماهنگی سازی دستگاه های کارتخوان با 

اپلیکیشن های اختصاصی هر سازمان 

یا واحد فروش

ارتباط بین مشتریان و توزیع کنندگان 

و سازمان

دستگاه  به  جانبی  تجهیزات  اتصال 

کارتخوان، مانند بارکدخوان با ثبت اثر 

انگشت و...

یک  مشتریان  بین  ارتباط  برقراری 

سازمان، مثل کارخانه های  تولید خودرو 

ارائه  قبیل  از  وکارها  کسب  سایر  با 

دهندگان سرویس تاکسی اینترنتی 

کنترل فروش و سهمیه  اختصاص یافته 

توسط سازمان ها و شرکت ها به عاملین 

فروش

ارائه راه کارهای متنوع حوزه  تحلیل و 

پرداخت و اپلیکیشن های موبایلی

مکانی  موقعیت  امکان  از  بهره گیری 

داخلی و محیطی پرسنل، خودرو ها و یا 

کاالهای استراتژیک در سازمان

 

حوزه های  خدمات  تمامی  مدیریت 

و  پرسنلی  حقوقی،  مالی،  دیجیتال، 

موبایلی  اپلیکیشن  روی  بر  رفاهی 

اختصاصی سازمان 

امکان تحلیل و رفتار شناسی پرسنل و 

و  العمل  عکس  به  توجه  با  مشتریان 

تعامالت آن ها در  اپلیکیشن سازمان 

و صدها  روش نوآورانه  دیگر .......

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

در این راستا اکوسیستم آمینا به عنوان یکی از 

دیجیتال،  عرصه  در  مجموعه ها  پیشروترین 

راهکارهای کاربردی و متفاوتی را نظیر:

     خرید در محیط دیجیتال      اینترنت اشیا    

      رایانش ابری      هوش مصنوعی      بالکچین 

عرضه نموده است. 

      ارائـه راهکارهای جدید، مستلزم صرف 

       هزینه و زمان قابل توجه ای می باشد، که 

با توجه به امکانات موجود در پلتفرم آمینا و 

قابلیت انجام تغييرات عمده بر روی برخی از 

دیوایس های  و  کارتخوان  مانند  تجهیزات 

مختلف و هماهنگ سازی  آن با اپلیکیشن های 

موبایلی، سبب کاهش هزینه های فراوانی در 

سازمان ها و شرکت ها می گردد.

و  سازمان ها  نیاز  مورد  های  راهکار  برخی 

شرکت ها عبارت است از: 

سهمیه بندی کاال و فراورده های ارائه شده از 

طریق مراکز و عاملیت های فروش بر اساس 

عملکرد ثبت شده بر روی دستگاه کارتخوان

تبدیل دستگاه کارتخوان به صندوق فروشگاهی 

با قابلیت ارائه فاکتور

هماهنگی سازی دستگاه های کارتخوان با 

اپلیکیشن های اختصاصی هر سازمان 

یا واحد فروش

ارتباط بین مشتریان و توزیع کنندگان 

و سازمان

دستگاه  به  جانبی  تجهیزات  اتصال 

کارتخوان، مانند بارکدخوان با ثبت اثر 

انگشت و...

یک  مشتریان  بین  ارتباط  برقراری 

سازمان، مثل کارخانه های  تولید خودرو 

ارائه  قبیل  از  وکارها  کسب  سایر  با 

دهندگان سرویس تاکسی اینترنتی 

کنترل فروش و سهمیه  اختصاص یافته 

توسط سازمان ها و شرکت ها به عاملین 

فروش

ارائه راه کارهای متنوع حوزه  تحلیل و 

پرداخت و اپلیکیشن های موبایلی

مکانی  موقعیت  امکان  از  بهره گیری 

داخلی و محیطی پرسنل، خودرو ها و یا 

کاالهای استراتژیک در سازمان

 

حوزه های  خدمات  تمامی  مدیریت 

و  پرسنلی  حقوقی،  مالی،  دیجیتال، 

موبایلی  اپلیکیشن  روی  بر  رفاهی 

اختصاصی سازمان 

امکان تحلیل و رفتار شناسی پرسنل و 

و  العمل  عکس  به  توجه  با  مشتریان 

تعامالت آن ها در  اپلیکیشن سازمان 

و صدها  روش نوآورانه  دیگر .......

به عنوان مثال، خرید مشتریان از هایپرها، 
مجتمع های تجاری، فروشگاه های مختلف با 
استفاده از اسکن بارکد کاالهای مورد نیاز در 
اپلیکیشن و درنهایت خرید از طریق کیف پول، 
درگاه بانکی اینترنتی و...  و دریافت رسید از 
دستگاه کارتخوان و یا انتخاب و حذف و اضافه 
کاال بر روی اپلیکیشن آمینا و پرداخت کل مبلغ 
بر روی دستگاه کارتخوان و روش های مختلف 

اشاره نمود.

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 

ذخیره اعتبار و یا امتیازهای دارنده و پذیرنده



امکان دسته بندی مؤلفه های مختلف 
بر اساس:

پذیرندگان، خدمت ها، مشتریان

امکان ارائه خدمات بر اساس زمان:
تاریخ ، ساعت ، روزهفته

اساس  بر  اعضاء  دسته بندی  امکان 
سابقه عملکرد:

آخرین خرید، مجموع خرید در یک 
بازه زمانی، امتیاز کسب شده، تعداد 

دفعات خرید

خدمات اعتباری:
تخصیص اعتبار بر مبنای باشگاه، تخصیص اعتبار بر 

مبنای هر پذیرنده، بر مبنای کاال و یا خدمات

یکپارچگی کانال های ارایه خدمات در:
دستگاه پایانه فروش، اپلیکیشن موبایل، وب سایت

اشتراک منابع باشگاه ها:
و  دیگر  باشگاه های  با  باشگاه  یک  اشتراک  امکان 
تشکیل فراباشگاه در حوزه دارنده و یا پذیرنده، امکان 
افزودن  امکان  زیرباشگاه،  نمودن  اضافه  و  ایجاد 
باشگاه  و  زیر  یا  باشگاه  به یک  پذیرنده (فروشگاه) 
ایجاد گروه پذیرندگان، امکان اضافه نمودن عضو به یک 

باشگاه یا زیرباشگاه  و ایجاد گروه دارندگان (اعضاء)

سایر قابلیت های باشگاه مشتریان:
امکان ثبت نام کارمندان و پرسنل در کارتخوان جهت 
مدیریت حضور و غیاب آن ها، امکان ثبت هزینه های 
روزانه پذیرنده از طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد 
روزانه پذیرنده، امکان ثبت دریافت های نقدی پذیرنده از 
طریق کارتخوان جهت مدیریت درآمد روزانه پذیرنده، 

امکان نوبت دهی به مشتریان در هر پذیرنده، و....

راه کارهای
سازمانی و

شرکتی

      ارائـه راهکارهای جدید، مستلزم صرف 

       هزینه و زمان قابل توجه ای می باشد، که 

با توجه به امکانات موجود در پلتفرم آمینا و 

قابلیت انجام تغييرات عمده بر روی برخی از 

دیوایس های  و  کارتخوان  مانند  تجهیزات 

مختلف و هماهنگ سازی  آن با اپلیکیشن های 

موبایلی، سبب کاهش هزینه های فراوانی در 

سازمان ها و شرکت ها می گردد.

و  سازمان ها  نیاز  مورد  های  راهکار  برخی 

شرکت ها عبارت است از: 

سهمیه بندی کاال و فراورده های ارائه شده از 

طریق مراکز و عاملیت های فروش بر اساس 

عملکرد ثبت شده بر روی دستگاه کارتخوان

تبدیل دستگاه کارتخوان به صندوق فروشگاهی 

با قابلیت ارائه فاکتور

هماهنگی سازی دستگاه های کارتخوان با 

اپلیکیشن های اختصاصی هر سازمان 

یا واحد فروش

ارتباط بین مشتریان و توزیع کنندگان 

و سازمان

دستگاه  به  جانبی  تجهیزات  اتصال 

کارتخوان، مانند بارکدخوان با ثبت اثر 

انگشت و...

یک  مشتریان  بین  ارتباط  برقراری 

سازمان، مثل کارخانه های  تولید خودرو 

ارائه  قبیل  از  وکارها  کسب  سایر  با 

دهندگان سرویس تاکسی اینترنتی 

کنترل فروش و سهمیه  اختصاص یافته 

توسط سازمان ها و شرکت ها به عاملین 

فروش

ارائه راه کارهای متنوع حوزه  تحلیل و 

پرداخت و اپلیکیشن های موبایلی

مکانی  موقعیت  امکان  از  بهره گیری 

داخلی و محیطی پرسنل، خودرو ها و یا 

کاالهای استراتژیک در سازمان

 

حوزه های  خدمات  تمامی  مدیریت 

و  پرسنلی  حقوقی،  مالی،  دیجیتال، 

موبایلی  اپلیکیشن  روی  بر  رفاهی 

اختصاصی سازمان 

امکان تحلیل و رفتار شناسی پرسنل و 

و  العمل  عکس  به  توجه  با  مشتریان 

تعامالت آن ها در  اپلیکیشن سازمان 

و صدها  روش نوآورانه  دیگر .......

اعمال سیاست های باشگاه شامل: 
باشگاه،  اعتبار  پذیرنده،  اعتبار  نقدی،  تخفیف 

اعتبار ویژه، اعتبار مجازی، امتیاز، کارمزد

خدمات مرتبط با اعضاء شامل:
افزودن  فروش،  پایانه  طریق  از  عضو  افزودن 
عضو از طریق پنل باشگاه داری، شناسه عضویت 
باشگاه و ثبت عضو، تخصیص چند کارت بانکی 
به یک کارت باشگاهی یا شناسه و ایجاد اعتبار 
گروهی، امکان دریافت امتیاز بر اساس عملکرد 

اعضای معرفی شده

تسهیم مبالغ:
امکان ایجاد دستورهای تسهیم به صورت هوشمند 
الکترونیک،  پرداخت  زیرساخت  از  استفاده  با 
تسهیم  بازاریاب،  تسهیم  پذیرنده،  تسهیم 
بازاریابی پذیرنده، تسهیم باشگاه دار، تسهیم و 
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