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Програмын боломжууд
Манай системд ямар ямар боломжууд байдаг талаар :
1. Олон бараа бүртгэх :
манай системд 16,000 орчим нэр төрлийн бараатай харилцагч байдаг.
2. Харилцагч бүртгэх
3. Гар утсаар урьдчилсан захиалга авах
4. Гар шууд борлуулалт бүртгэх
5. Гар утсаар харилцагчийн үлдэгдэл тоолох
6. Гар харилцагчийн өрөлт судалгаа зураг авалт хийх
7. Гар утас дээр харилцагчийн түүх харах
8. Борлуулагч тус бүрд өөр өөр харилцагч хувиарлах өөр өөр үнээр борлуулалт хийх
9. Хт борлуулагч нарт өөр өөр бүлгийн бараа харуулах.
10. Интернетгүй сүлжээгүй үед гар утсаар бүртгэл хийх
11. Олон гар утас бүртгэж ашиглах
12. Олон хэрэглэгч хандах эрх. Хэрэглэгч бүр өөр өөрийн тохируулсан эрхээр хандах.
13. Системд хандах компьютерүүдийг зөвшөөрдөг байх. Нэр нууц кодыг ашиглан
гаднаас хандах боломжгүй.
14. MS excel файлаас мэдээлэл оруулах
15. Хямдрал урамшуулал оруулах
16. Өмнөх сарын борлуулалтын дүнгээс хамаарсан урамшуулал олгох.
17. Орлого зарлагын тайлан
18. Үлдэгдэл хөтлөх
19. Борлуулалтын тайлан судалгаа
20. Борлуулалтын цэгүүдийг бүсээр хуваах
21. Борлуулалтын төлөвлөгөө оруулах /мөнгөн дүнгээр, бараагаар/
22. Худалдааны төлөөлөгчийн 7 хоногийг хувиар оруулах
23. Орлогод авсан үнэ, зарлагын үнээс ашиг тооцоолол хийх
24. Харилцагчийн борлуулалтыг сараар татах дүнгээр эрэмбэлэх
25. НӨАТУС системд холбох
26. Харилцагчийн борлуулалт буцаалтыг харьцуулж гаргах
27. Ебаримт илгээгдсэн борлуулалтыг буцаалт хийх
28. Сарын борлуулалтын дүнг нэгтгэж гаргах
29. Сарын борлуулалтыг ажилтан тус бүрээр гаргах
30. Сарын борлуулалтыг бүтээгдэхүүн тус бүрээр гаргах
31. Бүх бүртгэлийг багтаасан bigdata файл татаж авах
32. Бусад систем рүү мэдээлэл солилцох RestApi Service
33. IBI Даймонд санхүүгийн програмд холбох
34. Худалдааны төлөөлөгчийн гар утас дээр агуулахын үлдэгдэл харуулах
35. Үлдэгдэл дууссан бараанд захиалга авахгүй байх
36. Түгээгчийн өдрийн тайланг гаргах
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37. Харилцагчаас төлбөр авах зээл хаах
38. Банк дахь дансны орлого зарлага автоматаар татаж холбох CorprateGateway
39. Онлайнаар хандаж ашиглах
40. Зөвхөн дотоод сүлжээгээр хандаж ашиглах
** хаанбанк, ХХБ зэрэг харилцагчид өөрсдийн дотоод сүлжээнд манай системийн
суулгаж ашигладаг.
41. NFC карт унших харилцагч таних
42. Худалдах үнийн олон суваг үүсгэх
43. Зөвхөн тухайн харилцагч дээр хямдралын хувь оруулах
44. Барааны зураг оруулж, ХТ утас дээр зураг харагдах
45. Барааны кодыг камераар таньж бүртгэл хийх
46. Олон аймаг дүүрэгт салбар нээж ажиллуулах
47. Дэлгүүрийн пос систем
48. Борлуулалтын бүсийн өсөлт бууралт борлуулалтын үзүүлэлт гаргах. бууралтай
цэгүүдийн жагсаалтыг харуулах.
49. GPS ашиглан газрын зураг дээр хт, борлуулагч нарын одоогийн байршил харагдах.
Манай системд энд дурдагдаагүй олон боломжууд байдаг. Энэ гарын авлагыг бэлдэж байх
үед санаанд буусныг жагсаав.

Гар утсанд програм суулгаж бүртгэх
Програмын зөвхөн android системтэй гар утсанд суулгаж ашиглана. Iphone утас
боломжгүй.
1. Тухайн гар утасны PlayStore руу орж хайлт дээр mercury гэж бичнэ.

Ийм лого нэр бүхий апп ийг татаж суулгана.
2. Permission 3 удаа асуух бөгөөд бүгдийг зөвшөөрөх /Allow/ гэд дарна. Апп ийг нээж
тохиргоо товч дээр дарна. deviceId : хэсэгт тухайн ажилтаны ID г бичнэ. Password :
нэвтрэх кодыг бичнэ. www.mongolgps.com руу орж машинууд хэсэгт ажилтануудын
ID,код ийг харна.
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3. Гар утас дээрх SerialNo/Imei хэсэгт байгаа олон үсэг тоог вэбийн SERIAL No: нүдэнд
бичиж оруулна. Ажилтаны device ID г гар утас апп ын тохиргоо дээр бичиж хадгална.

4. Вэб дээр serialNo, утасны апп дээр id,pass хийж хадгалсаны дараа апп ийн бүртгэл
шалгах дээр дархад бүртгэл амжилттай болсон бол бүртгэлийн мэдээлэл апп дээр
харагдана. Нэвтрэх кодоо оруулж цааш нэвтэрнэ.

Бараа бүртгэл
Барааг 2 шатлалтайгаар ангилж бүртгэнэ. Үйлдвэр/ Бүлэг => Ангилал => Бараа
Ж нь: Бүлэг : Хүнс, Ангилал : Ундаа жүүс, Бараа : Гоё олон жимст 0,5л.
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Барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хайрцаг дахь тоо, жин тайлбар зэргийг оруулах
боломжтой.

Барааны худалдах үнийг олон янзаар оруулах боломжтой. Жнь : Бөөний үнэ, жижиглэн үнэ.
Сүлжээний үнэ. Орон нутгийн үнэ … гм.
Зарим барааг тухайн үнийн ангилалаар зарахгүй байх тохиргоог хийхдээ үнийн тохиргоо
засах чагтийг чагтлаад үнэ дээр дархад цэнхэр / цагаан өнгөөр солигдоно.

Барааны урамшуулал хямдралын боломжууд :
Зөвхөн урьдчилсан захиалга илгээх үед урамшууллыг бодно.
Төрөл

Тайлбар

Бараа + бараа

Барааны урамшуулал : 1 + 1 , 10 + 1 ,1 + 10 гэх мэтээр оруулах
боломжтой /Зөвхөн бараа + бараа гэсэн зарчимаар ажиллана/

Нийт дүн + хувь Нийт дүнгийн урамшуулал : Падааны нийлбэр дүнгээс хамааралтай %
аар хөнгөлөх урамшуулал.
Нийт дүн +
Бараа

Падааны нийт дүнгээс хамаарч бараа өгөх

Барааны
хямдралын +
хувь

Зөвхөн нэг барааны хямдралын урамшуулал : Барааны нөхцөлөөс
хамаарч сонгосон бараанд % ийн урамшуулал олгоно

Бараа тоо
ширхэг + Бараа

Барааны нийт тоо ширхэгээс хамаарсан урамшуулал бараа өгөх
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Бараа болон
нийт дүн +
бараа

Бараануудын нийт дүнгээс хамаарч урамшуулал бараа өгөх

Бараа нийт дүн
+ хувь

Падаанд орсон барааны нийт дүнгээс хамаарч хувь хямдрал

Харилцагч бүртгэл
Mercury програм нь бүх процессийг харилцагчаас харилцагчийн хооронд бүртгэж
ажилдаг. Үндсэн агуулах, борлуулагч, нийлүүлэгч, худалдан авагч нь бүгд харилцагч юм.
Харилцагчийн олон төрөл байж болно. Та өөрийн хүссэнээр ангилах боломжтой.
Харилцагчийг дотоод код, гадаад код гэсэн 2 кодоор ялгаж бүртгэнэ. Сүлжээ дэлгүүрүүдийг
нэг кодоор бүртгэж болно. /харилцагчийн код давхардаж болдог/
Харилцагчийн бүртгэл дээр байршил /координат/ компани нэр РД хаяг утас, зураг гм
олон талбар мэдээлэл оруулах боломжтой.

Борлуулагч, Салбар, нийлүүлэгч бүртгэх
Борлуулагч бүртгэх : Системийн хувьд борлуулагч нь харилцагчийн нэр төрөл юм.
Шинэ борлуулагч бүртгэхдээ. Харилцагч цэсрүү орж => шинэ цэг нэмэх=> цэгийн нэр дээр
борлуулагчийн нэрийг бичнэ. Төрөл : борлуулагч гэж сонгоно. Зэрэглэл: B гэж бүртгэнэ.
Борлуулагч ажлаас гарсан гм шалтгаанаар өөр борлуулагч ажилд орсон бол шинээр
бүртгэнэ. Ажлаас гарсан борлуулагчийн мэдээллийг нэрийг солихгүй устгахгүй байх
хэрэгтэй. Мэдээлэл засах дээр дарж төлөв : хаалттай болгож хадгалах.
Салбар бүртгэх : Өөр аймаг хотод салбар нээж ашиглах тохиолдолд энэ тохиргоог
ашиглана. Системийн хувьд салбар нь нь харилцагчийн нэр төрөл юм. Шинэ салбар
бүртгэхдээ. Харилцагч цэсрүү орж => шинэ цэг нэмэх=> цэгийн нэр дээр салбарын нэрийг
бичнэ. Төрөл : борлуулагч гэж сонгоно. Зэрэглэл: A гэж бүртгэнэ. Хаагдсан салбарын
мэдээллийн нэрийг солихгүй устгахгүй байх хэрэгтэй. Мэдээлэл засах дээр дарж төлөв :
хаалттай болгож хадгалах.
Товчхон хэлбэл : борлуулагч ийн төрөл А бол салбар Б бол борлуулагч гэж ойлгоно.
Нийлүүлэгч бүртгэх : Бүх нийлүүлэгчээ бүртгэхдээ төрлийг байгууллага гэж сонгож
бүртгэвэл тохиромжтой. Өмнө бүртгэж орлого авсан нийлүүлэгчийн мэдээллийг устгахгүй
өөрчлөхгүй байх хэрэгтэй.
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Зарим тохиолдолд нийлүүлэгч нарт системд нэвтрэх эрх үүсгэж өгдөг боловч энэ нь
харилцагч аас тусдаа ойлголт бөгөөд ийм харилцагчийн заавал /хэрэглэгч, харилцагч/
хэсэгт давхар бүртгэж оруулна.

Тооллого орлуулах
Тооллогын мэдээллийг excel файлаас оруулж ашиглана. Манай програм тооллогыг
тухайн өдрийн эхний үлдэгдэл гэж боддог. Тухайн тооллого оруулсан өдрөөс хойш орлого
зарлагын зөрүүгээр барааны эцсийн үлдэгдэл бодогдоно. Оруулсан тооллогын огноог засаж
болно.

Зарим тохиодол түгээгч нарын үлдэгдэлийг 0 файл оруулаад огноог хойшлуулж
ашигладаг.
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Дансны гүйлгээ холбох

Хаанбанк, төрийн банк харилцах дансны хуулгаа автоматаар болон гараас татаж оруулах
боломж нэмэгдлээ. Та дансны хуулгаа excel файлруу /ExcelWorkbook/ хөврүүлээд програмд
оруулаад илүү олон төрлөөр, илүү урт хугацаагаар хайлт хийх боломжтой болно. Дансны
хуулгаас харилцагч бүрээр холболт хийж авлага хаах боломжтой.
Үйлчилгээг идэвхижүүлэхийн тулд банкуудтай corporateGateway үйлчилгээний гэрээ
байгуулна. Хаанбанкний хувьд дансны хуулга өдөрт 48 удаа татах нь үнэгүй байдаг.

Гүйлгээ өндөрлөх
Гүйлгээ өндөрлөх : барааны үлдэгдлийг тооцох үед бүх падаанаас тоо ширхгийг
бодож үлдэгдэл гаргах нь маш удаан боловсруулдаг тул бид програмд өндөрлөх функц
нэмсэн юм. Энэ нь тухайн бараа тус бүр дээр тухайн өдрийн нийт орлого, нийт зарлагыг
бодож тусад нь хадгалж ашигладаг. Ингэснээр тайлан гаргах үед шат маш хурдтай гарна.
Хэрэв өнөөдрөөс өмнөх огноотой падаан зээр засвар хийсэн бол тухайн өдрийн
гүйлгээг гараар дахин өндөрлөх шаардлагатай. Өндөрлөөгүй тохиолдолд тайлангийн тоо
өөрчлөгдөхгүй.
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Орлого зарлага хийх

Орлого бүртгэх: Нийлүүлэгчээс эсвэл үйлдвэр цехээс бэлэн бүтээгдэхүүн орлого
авах бол Борлуулалтын мэдээ => агуулахын орлого цонх руу орж орлого авна. Мөн посын
програм ашиглан орлого авах боломжтой.

Борлуулагч дээр: харилцагчийн нэрийн бичнэ. Үйлдвэр цехээс орлого авч буй тохиолдолд
үйлдвэр цех гэсэн нэртэй харилцагч аар бүртгээд орлого авч болно.
Өөр салбарт орлого авч байгаа бол харилцагч дээр тухайн сарбараа сонгож өгнө.

Зарлага бүртгэх: агуулахаас эсвэл салбараас зарлага гаргах тохиолдолд
Борлуулалтын мэдээ => агуулахын зарлага цонх руу орж зарлага бүртгэнэ. Мөн посын
програм ашиглан зарлага хийх боломжтой.
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Борлуулагч дээр: агуулах эсвэр салбарын нэрийг сонгоно, харилцагч дээр хүлээн авагчийн
сонгоно.
Ажилчид агуулахаас бараа авах тохиолдолд дотоод ажилчид гэсэн харилцагч үүсгээд
зарлага гаргах эсвэл бүх ажилчдын нэрээр харилцагч үүсгэж бүртгэнэ.

Агуулахын орлого зарлага хянах
Байгуулалын нярвуудад зориулж хялбаршуулсан орлого зарлага хянах цонх.
Тайлан хэсгээс цонхыг сонгож орно.

Агуулахын падаан шүүх хэсэгт орж тухай хугацаанд орлого зарлагыг хянах боломжтой.
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Орлого зарлагын жагсаалтаас тухайн барааны тоо хэмжээ нүд дээр дархад засах цонх
нээгдэж шууд засвар хийх боломжтой. Та засварлах эрхгүй байх ёстой. Засварлах эрхийг
хэрэглэгчийн хэсэгт тохируулна.
Нярвууд агуулахаас гарах падаануудад өдөртөө засвараа хийж хадгалаад сүүлийн
байдлаар засваргүй падаан хэвлэж бараа хүлээн авагчаар гарын үсэг зуруулж байх
хэрэгтэй. Өмнө хэвлэсэн падаан дээр балаар тэмдэглэл хийж програмд өөрчлөлтөө
оруулахгүй үлдээх тохиолдол их гарч байна. Үүнээс шалтгаалж тайлан мэдээлэл буруу
гарна.

Тайлангууд
Анхан шатны бүх бүртгэлээ үнэн зөв програмд оруулсан бол бүх манай системийн
бүх тайлангууд үнэн зөв гарна. Тайлангуудаас өөрт хэрэгтэй мэдээллээ цаг тухайд нь авах
боломжтой. Манай системд төрөл бүрийн компаниудад зориулсан тайлангууд олон байдаг.
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Тайлан бүрийн доор тухайн тайланг боловсруулахад зарцуулсан хугацааг харуулдаг.
Энэ хуудсыг 0.05 секундэд боловсруулж харууллаа.

Хэрэв тухайн тайлан хэт удаан боловсруулж байвал админд мэдэгдэж сайжруулалт хийлгэх
боломжтой.

Бараа материалын тайлан new

Хэрэв тайлангийн үлдэгдэл хасах утгатай гарч байгаа бол дараах шалтгаантай байдаг.
1. Орлого дутуу бүртгэх
2. Зарлага дутуу бүртгэх
3. Буцаалт буруу бүртгэх.
4. Падааны засварыг дутуу хийх.
Энэ тайлан дээр орлого болон зарлагын тоон дээр дарж задалж харах боломжтой.

Урамшууллын тайлан
Харилцагчдын урамшуулалд хамрагдсан байдлыг тайлангаар харах боломжтой.
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Энэ тайлангаар тухайн сонгосон хугацаанд харилцагчид ямар ямар бүтээгдэхүүнээр
урамшуулал авсан тухай жагсаалт харах боломжтой.
Урамшууллыг олгосон ХТ гээр, бүтээгдэхүүний нийт дүнгээр нэгтгэж гарна.
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Онлайн захиалгийн систем ORDER.ID.MN
Хэрэглэгчийн хэсэгт байрлах энэ цонхонд үйлчилгээний тохиргоог идэвхжүүлснээр
танай компани онлайн захиалгын системд холбогдоно.
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Барааны мэдээлэлийн хэсэгт захиалгын үнэ, тайлбар мэдээлэл зураг оруулна.

Order.id системд бүртгүүлсэн дэлгүүрүүд танай компанийг сонгож захиалга илгээхэд
захиалгын жагсаалт цэсэнд нэмэгдэж орох болно.
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Mercury системээд мэдээлэл татах сервис
**** Програм хөгжүүлэгч нарт зориулсан мэдээлэл ****
Дараах хаягаар хандаж мэдээлэл татаж авна.
http://www.mongolgps.com/index.php/home/index/getdata/token,time,Company,date
Хаягын бүтэц:
1. http://www.mongolgps.com/index.php/home/index/getdata/ - Үндсэн хаяг
/хөгжүүлэлийн явцад өөрчлөгдөж магадгүй тул тохируулах боломжтой байдалаар
хийгээрэй./
2. token - Параметрүүдээс хамаарсан нууцлалын хувьсагч. жишээ нь
3566fd4b423339993d9d3be6397479fc
3. time - сисмтемийн цаг секундээр 1970-01-01 00:00:00 оос эхлэнэ 0 байна.
тухайлбар өнөөдрийн цаг 2018-10-14 15:04:30 бол 1539500671

тоо байна.

4. Company- Тухайн компаний ID, Меркури систем дээр компани бүр өөр өөр ID тай

байна.
5. date : Падааны огноо. format Y-m-d .
Parameters :
POST төрлөөр [skey] string илгээнэ. Компани мэдээлэл татах нууц код.

Мэдээлэл татаж жишээ хаяг нь :
http://www.mongolgps.com/index.php/home/index/getdata/3566fd4b423339993d9d3be6397
479fc,1539500671,55557777,2019-10-17
Алдааны мэлээлэл JSON байна.
1. Цаг зөрүүтэй үед : {"success":0,"error":"wrong time","now":1539500821}
2. token буруу үед : {"success":0,"error":"wrong token"}
3. Компани мэдээлэл буруу үед : {"success":0,"error":"asp data faild"}
4. амжилттай нэвтрэх үед:
{"success":1,"date":"2018-10-17","hdr":[array,,"dtl":[array]]}
Token үүсгэх функц md5 ашигласан жишээ.
<?php
function autologin_token( $company, $time, $date){
return md5( $company."|autoLogin:".$time."|u:".$date);
}
?>
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