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1. Ерөнхий мэдээлэл
1.1.

Агуулга

Гарын авлага нь VMS системийг хэрэглэгч хэрхэн ашиглах, үйл ажиллагааны бизнесс логик
болон хэрэглэгчээс анхаарах хэрэгтэй зөвлөмжүүдийг агуулсан болно.

1.2.

Бичиг баримтын хэрэглэгч

Энэхүү гарын авлага нь CU-ын нийлүүлэгч менежментийн систем (VMS)-д ажиллах
хэрэглэгчидэд зориулсан болно.

1.3.

Техникийн танилцуулга

VMS системийн кодчилол нь PHP хэл дээр, symfony фрэймворк ашиглан бүтээгдсэн.
CentOS орчинд NGINX сервер дээр байрласан. Нийүүлэгч болон захиалагч гэсэн 2 тусдаа
систем байгаа боловч өгөгдлийн сангаар нэгтгэгдэнэ. Системийн хөгжүүлэлтэнд ашигласан
техникийн хувилбаруудыг доороос харна уу.
● Symfony 2.8
● PHP 7.1
● MariaDB
● NGINX

2. Үйл ажиллагааны заавар
2.1.

Хэрэглэгчид

Системийн хэрэглэгчид нь хийх үйлдлээрээ ялгаатай хэд хэдэн үндсэн эрхтэй боловч
захиалагч, нийлүүлэгч гэсэн 2 хэсэгт хуваагдана.
Хэрэглэгчийн эрхийг бүлэглэсэн жагсаалтыг доороос харж болно.
● Нийлүүлэгч
○ Админ

○ Захиалга
○ Бүтээгдэхүүн
Уг эрхүүдийн ямар үйлдэл хийх боломжтойг дэлгэрэнгүй тайлбарлавал:
Нийлүүлэгч талын хэрэглэгчид
➢ Админ: Нийлүүлэгчийн админ хэрэглэгч нь нСанал хүсэлтүүд
➢ Нийлүүлэгч бүртгүүлэхэд хамт үүснэ. Үүний дараа бусад хэрэглэгчийг уг админ
үүсгэж эрхийг онооно. Нийлүүлэгч талын хэрэглэгчийг үүсгэхдээ хэд хэдэн эрх
давхар өгч болдог. Жишээ нь бүтээгдэхүүн болон захиалгын эрх нэг хэрэглэгч дээр
байж болно. Уг админ хэрэглэгч нийлүүлэгч талын бүх цэсийг харж, бүх үйлдлийг
хийх боломжтой.
➢ Захиалга: Захиалгын цэсийг харна.
➢ Бүтээгдэхүүн: Бүтээгдэхүүний жагсаалтыг харж, шинэ бүтээгдэхүүний хүсэлт болон
бүтээдэхүүний өөрчлөлтийг хийх зэрэг бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бүхий л үйлдлийг
хийнэ.

2.2.

Нэвтрэх

Захиалагч болон нийлүүлэгч талын систем нь тусдаа учир нэвтрэх холбоос нь өөр байна.
Захиалагчийн нэвтрэх хуудас http://vendor.cumongol.mn:8080/ холбоосоор, харин
нийлүүлэгч http://vendor.cumongol.mn холбоосоор орно.
Системийн хэрэглэгчид зөвхөн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үг ашиглаж нэвтэрнэ.
Google captcha ашигласан учир сэжигтэй санагдсан хандалтууд дээр captcha бөглөх
шаардлагатай. Ялангуяа байгууллагын хувьд гадагшаа гарч байгаа гарц нэг байдаг учир
олон хэрэглэгч ижил хаягаас нэвтэрч орж байгаа нь сэжигтэй тохиолдол тул captcha асуух
тохиолдол их гардаг.

2.3.

Нууц үг сэргээх

Хэрэглэгч нууц үгээ мартсан бол өөрийн бүртгэлтэй имэйл-ээ ашиглаад сэргээх
боломжтой.
1.
2.
3.
4.
5.

Нууц үг сэргээх холбоосыг дарна
Өөрийн бүртгэлтэй имэйл-ээ оруулна
Систем бүртгэлтэй имэйлрүү баталгаажуулах холбоос илгээнэ.
Имэйлээр ирсэн баталгаажуулах холбоос дээр дарна
Гарч ирсэн нууц үг шинээр үүсгэх цонхон дээр нууц үгээ 2 удаа оруулж
шинээр үүсгэнэ.

2.4.

Нийлүүлэгч бүртгэх

VMS системд шинэ нийлүүлэгч 1. VMS-ээр хүсэлтээ өгөх, 2. NAV дээрээс оруулах гэсэн 2
ялгаатай замаар бүртгэгдэж болно. Энэ 2 замын аль ч тохиолдолд VMS болон NAV систем
дээр шинэ нийлүүлэгч үүснэ. Гол ялгаа нь 1.-ээр үүсвэл эхэлж VMS дээр нийлүүлэгч үүсээд
дараа нь VMS-ээс NAV-руу бүртгэгдэнэ. Харин 2. зам нь эхэлж NAV дээр үүсээд дараа нь
VMS-рүү татагдаж орно.

2.4.1.

VMS-ээр хүсэлтээ өгөх

1. Нийлүүлэгч нүүр хуудасны “Нийлүүлэгч болох хүсэлт энд дарж илгээнэ үү” цэсэнд
дарна.
2. Нийлүүлэгч мэдээллээ бөглөөд, гэрчилгээ болон бүтээгдэхүүний танилцуулгаа
заавал хавсаргана. Нийлүүлэгч болох хүсэлт нь тухайн сонгосон категорийг
хариуцсан MD-д мэйл болон мэдэгдлээр ирнэ. Категорийн талаар эндээс харна уу.
Мөн нийт ямар ямар хэдэн алхам шаардлагатай, одоо аль алхам дээр явж байгаа
болон хүлээгдэж буй хугацаа зэрэг нь хүсэлт өгсөн нийлүүлэгчид харагдана.
3. Категори хариуцсан MD ирсэн хүсэлтийг шалгана. Хэрвээ хүсэлтийг буцаах
тохиолдолд Цуцлах товч дээр дарж шалтгаанаа оруулна. Бичсэн шалтгаан нь доор
коммент байдлаар харагдах ба нийлүүлэгч тал мөн үүнд нь хариу бичих боломжтой
байна. MD-ын гаргасан шийдвэр бүр хүсэлт өгсөн нийлүүлэгчид email-ээр очно.
4. Хүсэлтийг зөвшөөрвөл дараагийн алхам болох гэрээ оруулах алхамруу шилжинэ.
Нийлүүлэгчтэй уулзаж гэрээ байгуулсны дараа тухайн MD нь дараагийн буюу 3-р
алхамруу орж гэрээний мэдээллийг бөглөж, гэрээг хавсаргана. Ийнхүү гэрээний
мэдээлэл оруулснаар нийлүүлэгчийн бүртгэл дуусаж нийлүүлэгч нэвтрэн ороход
цэснүүд бүрэн харагдана. Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд нийлүүлэгчид зөвхөн
бүртгэлийн явц л харагдана.

2.4.2.

Нийлүүлэгч мэдээллээ өөрчлөх

1. Нийлүүлэгч өөрийн нэвтрэх эрхээр орж [Компани мэдээлэл] цэсрүү орно.

2. [засах] товчийг дарж нийлүүлэгчийн мэдээллийг өөрчилж өөрчлөх хүсэлт илгээнэ.

3. Хүсэлтийн мэдээлэл имэйл болон мэдэгдлээр хариуцсан MD-д ирнэ.
4. Хариуцсан MD [Нийлүүлэгч->Нийлүүлэгчийн мэдээлэл] цэсрүү орно.

2.4.3.

Нийлүүлэгчийн хүсэлтээр бүтээгдэхүүн оруулах

1. Нийлүүлэгч өөрийн эрхээр нэвтрэн орж [Бүтээгдэхүүн] цэсрүү орно.

2. Нийлүүлэгчийн бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалт харагдана. Жагсаалтын дээр байрлах
“Шинэ бүтээгдэхүүн оруулах excel загвар татах” товчыг дарж бүтээгдэхүүний
мэдээлэл оруулах загвар excel файл татаж авна
3. Загвар файл дээр бүтээгдэхүүний мэдээллийг харгалзах багана бүрд бөглөнө.

4. Бөглөж дуусаад “Шинэ бүтээгдэхүүн оруулах” товчыг дарж “choose file” товчоор
бөглөсөн файлаа сонгож upload хийнэ.

5. Систем бүтээгдэхүүнүүдийг үүсгэж “идэвхигүй” төлөвт хадгална.
6. Нийлүүлэгч бүтээгдэхүүн болгоны эрүүл мэндийн бичиг болон зургуудыг
оруулснаар бүтээгдэхүүний хүсэлт өгөх эрх нээгдэнэ. Хэрвээ аль нэгийг нь дутуу
оруулаад “хүсэлт илгээх” товч дарвал систем мэдээлэл дутуу байгааг илэрхийлсэн
алдаа харуулна.
7. Шинжилгээний бичиг оруулахдаа дуусах хугацааг бас оруулж өгнө.
8. Бүтээгдэхүүний мэдээллийг бүрэн оруулсны дараа “хүсэлт илгээх” товчыг дарж CU
талруу шинэ бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хүсэлт илгээгдэнэ.
9. Шинэ бүтээгдэхүүний хүсэлт хариуцсан MD-д мэйл болон мэдэгдэл байдлаар ирнэ.
10. MD ирсэн хүсэлтрүү орж бүтээгдэхүүний мэдээллийг шалгана.

11. MD бүтээгдэхүүний хүсэлтийг батлах эсвэл татгалзах үйлдэл хийнэ.
12. Хэрвээ татгалзах үйлдэл хийвэл шалтгааныг заавал оруулна. Уг шалтгаан
бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй дотор коммент байдлаар харагдана. Татгалзан хариу
нийлүүлэгчрүү имэйлээр болон мэдэгдлээр очно.
13. Хэрвээ баталвал MD бүтээгдэхүүний үнийг оруулж бүтээгдэхүүн MD баталсан төлөвт
шилжинэ. Бүтээгдэхүүний үнийг захирал батлах учир захиралруу шилжинэ.
14. Захирал [Бүтээгдэхүүн->Шинэ бүтээгдэхүүний хүсэлт] цэсрүү орж “MD баталсан”
хэсгээс өөрийн батлах бүтээгдэхүүний жагсаалтыг харна.
15. Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүйрүү орж үнийн дүнг шалгаж батлах эсвэл цуцлах үйлдэл
хийнэ.
16. Хэрвээ захирал цуцалвал, MD үнийг дахин оруулна. Цуцлахдаа шалтгаанаа оруулна.
17. Хэрвээ захирал баталвал бүтээгдэхүүн захирал баталсан төлөвт шилжинэ.
18. MD захирлын баталсан төлөвтэй бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалтыг excel-ээр татаж
авна.
19. Татаж авсан excel дээрх бүтээгдэхүүний жагсаалтын үлдсэн мэдээллийг оруулж
буцааж upload хийнэ.
20. Систем excel-ээс бүтээгдэхүүний жагсаалтыг авч NAV-д бүтээгдэхүүн бүрийг үүсгэнэ.
21. NAV дээр үүссэн бүтээгдэхүүний дугаарыг авч бүтээгдэхүүний мэдээллийг
шинэчилж бүтээгдэхүүн нэмэх үйл ажиллагаа дуусна.

2.5.

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл өөрчлөх

Бүтээгдэхүүний мэдээлэл өөрчлөхөд зөвхөн нийлүүлэгчээс ирсэн хүсэлтийн дагуу өөрчилнө.
Бүтээгдэхүүний баркод, төлөв, үнэ, шинжилгээний бичиг болон зургыг өөрчилөх боломжтой.

2.5.1.

Баркод өөрчлөх

1. Нийлүүлэгч [Бүтээгдэхүүн] цэсрүү орж бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалтаа харна.

2. Мэдээлэл өөрчлөх бүтээгдэхүүнийг хайж олоод дэлгэрэнгүй хуудасруу орно.

3.
4.
5.
6.

Ерөнхий мэдээллийн доор байрлах Баркод шинэчлэх товчийг дарна.
Бар код хэсэгт шинэ баркодоо оруулж Хүсэлтийг илгээх товч дарна.
Хүсэлт хариуцсан MD-д мэдэгдэл болон имэйлээр ирнэ
Хариуцсан MD мэдэгдэлд ирсэн холбоосоор эсвэл [Бүтээгдэхүүн->Бүртгэлтэй бүтээгдэхүүн]
цэснээс “Өөрчлөх хүсэлт” төрлийг сонгож бүтээгдэхүүнийг олж дэлгэрэнгүйрүү орно.
7. Дэлгэрэнгүй хуудасны эхний хэсгийн доор байрлах “Батлах” товч дарж баркодын
өөрчлөлтийг оруулна.
8. Хэрвээ хүсэлтийг буцаах бол “Цуцлах” товч дарж тайлбар өгснөөр хүсэлт цуцлагдана.
a. Цуцлагдсан хүсэлт нийлүүлэгчид мэдэгдэл байдлаар очно
b. Нийлүүлэгч буцаагдсан хүсэлтийг дахин өөрчилж дахин хүсэлт илгээх боломжтой
c. Бүх тайлбарууд доор нь коммент байдлаар харагдана.

2.5.2.

Зураг өөрчлөх

1. Нийлүүлэгч [Бүтээгдэхүүн] цэсрүү орж бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалтаа харна.

2. Мэдээлэл өөрчлөх бүтээгдэхүүнийг хайж олоод дэлгэрэнгүй хуудасруу орно.

3. Ерөнхий мэдээллийн доор байрлах “Зураг шинэчлэх” товчийг дарна.

4. Зураг хуулах хэсгийн “Choose file” товчийг дарж шинэ зургаа оруулж “Хадгалах” товч
дарна.

5. Хүсэлт хариуцсан MD-д мэдэгдэл болон имэйлээр ирнэ
6. Хариуцсан MD мэдэгдэлд ирсэн холбоосоор эсвэл [Бүтээгдэхүүн->Бүртгэлтэй бүтээгдэхүүн]
цэснээс “Өөрчлөх хүсэлт” төрлийг сонгож бүтээгдэхүүнийг олж дэлгэрэнгүйрүү орно.
7. Дэлгэрэнгүй хуудасны эхний хэсгийн доор байрлах “Батлах” товч дарж зургийн
өөрчлөлтийг оруулна.
8. Хэрвээ хүсэлтийг буцаах бол “Цуцлах” товч дарж тайлбар өгснөөр хүсэлт цуцлагдана.
a. Цуцлагдсан хүсэлт нийлүүлэгчид мэдэгдэл байдлаар очно
b. Нийлүүлэгч буцаагдсан хүсэлтийг дахин өөрчилж дахин хүсэлт илгээх боломжтой
c. Бүх тайлбарууд доор нь коммент байдлаар харагдана.
9.

2.5.3.

Үнэ өөрчлөх

1. Нийлүүлэгч [Бүтээгдэхүүн] цэсрүү орж бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалтаа харна.

2. Мэдээлэл өөрчлөх бүтээгдэхүүнийг хайж олоод дэлгэрэнгүй хуудасруу орно.

3. Үнэ хэсгийн доор байрлах “Шинэ үнийн санал оруулах” товчийг дарна

4. Үнийн санал нэмэх хэсэгт шинэ үнэ болон түүний эхлэх огноог оруулж “Хүсэлтийг илгээх”
товчийг дарна. Үнийн саналыг хамгийн багадаа 5 хоногийн өмнө мэдэгдэх шаардлагатай
тул үнийг тухайн өдрөөс хойшоо 5 буюу түүнээс дээш өдрөөр сонгох боломжтой.
5. Үнийн өөрчлөлтийн хүсэлт хариуцсан MD-д мэдэгдэл болон имэйлээр очно.
6. Хариуцсан MD батлах эсвэл цуцлах үйлдэл хийнэ.
7. Хэрвээ MD баталвал шинэ үнэ оруулах цонх гарч ирнэ. Уг цонхонд борлуулалтын болон
захиалгын үнээс хамаараад margin, markup-ууд харагдана.
a. Margin эсвэл markup оруулж мөн борлуултын үнийг тооцоолох боломжтой байна
b. Борлуулах үнэ оруулсны дараа батлах товч дарж үнийг захиралруу имэйл болон
мэдэгдэл байдлар илгээгдэнэ.
c. Захирал өөрийн эрхээр нэвтэрч [Бүтээгдэхүүн->Бүртгэлтэй бүтээгдэхүүн] цэсрүү орж
“Өөрчлөх хүсэлт” хэсгээс бүтээгдэхүүнийг олно. Бүтээгдэхүүн нь “ажилтан баталсан”
төлөвт байна.
d. Захирал бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүйрүү орно.
e. Үнийг шалгаж үзсэний дараа үнийн хэсгийн доор байрлах “Батлах” товч дарж
батлана. Батлагдсан үнэ NAV-руу шинэчлэгдэж орно.
f. Хэрвээ цуцлах бол “Цуцлах” товч дарж шалтгаанаа оруулж цуцлана.
g. Цуцагдсан үнэ буцаж MD-рүү очно.
h. MD үнийг дахин шинэчлээд дахин илгээх боломжтой.
8. Хэрвээ MD үнийг цуцалвал шалтаанаа оруулна.
9. Цуцлагдсан мэдээлэл нийлүүлэчид мэдэгдлээр очно.

2.5.4.

Төлөв өөрчлөх

1. Нийлүүлэгч [Бүтээгдэхүүн] цэсрүү орж бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалтаа харна

2. Мэдээлэл өөрчлөх бүтээгдэхүүнийг хайж олоод дэлгэрэнгүй хуудасруу орно.

3. Статус хэсгийн доор байрлах “Бараа идэвхтэй болгох” товчийг дарж “Төлөв өөрчлөх”
цонхруу шилжинэ. Хэрвээ бүтээгдэхүүн идэвхитэй төлөвт байвал товчны нэр “Бараа
идэвхигүй болгох” байна.

4. Төлөв эхлэх огноо болон тайлбараа оруулж “Хүсэлтийг илгээх” товчийг дарна.

5. Хүсэлт нь хариуцсан MD-д мэдэгдэл болон имэйлээр ирнэ.
6. MD хүсэлтийг шалгаж үзээд батлах эсвэл цуцлах үйлдэл хийнэ.
7. Хэрвээ баталвал шинэ төлвийн төрлөөс сонгоно. Хэрвээ блок хийх гэж байгаа бол NAV-д
байх 3 төрлийн блокоос сонгоно. Сонгосон төлвийн мэдээлэл NAV-руу орно.
8. Хэрвээ цуцалвал шалтгаанаа оруулна. Шалтгаан болон тайлбарууд бүтээгдэхүүний доор
коммент байдлаар харагдана.

2.5.5.

Шинжилгээний бичиг оруулах

1. Нийлүүлэгч [Бүтээгдэхүүн] цэсрүү орж бүтээгдэхүүнүүдийн жагсаалтаа харна

2. Мэдээлэл өөрчлөх бүтээгдэхүүнийг хайж олоод дэлгэрэнгүй хуудасруу орно.

3. Барааны шинжилгээний бичиг хэсийн доор байрлах “Шинжилгээний бичиг оруулах”
товчийг дарж Шинжилгээний бичиг оруулах цонхруу шилжинэ.

4. “Choose file” товч дарж файлаа сонгоод “Хадгалах” товч дарж хүсэлтээ илгээнэ.

5. Хүсэлт нь хариуцсан MD-д мэдэгдэл болон имэйлээр ирнэ.
6. MD хүсэлтийг шалгаж үзээд батлах эсвэл цуцлах үйлдэл хийнэ.
7. Хэрвээ цуцалвал шалтгаанаа оруулна. Шалтгаан болон тайлбарууд бүтээгдэхүүний доор
коммент байдлаар харагдана.

2.6.

Буцаалтын жагсаалт

Бүтээгдэхүүн буцаалт хийхэд зөвхөн нийлүүлэгчээс ирсэн хүсэлтийн дагуу өөрчилнө.
Буцаалтын жагсаалтын огноогоор шүүж харах болотжтой.
Буцаалтын мэдээлэл сар бүрийн тогтсон өдөр имэйл-ээр vendor- руу явуулж байгаа

2.6.1.

Буцаалтын жагсаалт харж, шийдвэрлэх

1. [Буцаалтын жагсаалт] цэсрүү орж буцаалтын хүсэлтийн жагсаалтыг харна

2. Буцаалтын мэдээлэл сар бүрийн тогтсон өдөр имэйл-ээр vendor- руу явуулж байгаа

2.7.

Салбарын мэдээлэл

Захиалгын мэдээлэл үнэн зөв байхын тулд шинэ салбар орох бүрд VMS салбарын мэдээллийг
шинэчилдэг байх шаардлагатай. Иймээс өдөр бүрийн 7:00 цагт салбарын мэдээллийг NAV-с VMSрүү татдаг. NAV дээр илүү салбарууд байдаг тул салбарт show_for_vendor талбар үүсгэсэн ба уг
талбараар VMS шүүж татна.
Иймээс салбарын мэдээллийг захиалга татагдахаас хамгийн багадаа нэг өдрийн өмнө VMS-д
татагдахаар тохируулах хэрэгтэй.

2.8.

Санал хүсэлтүүд
2.8.1.

Санал хүсэлтийн жагсаалт харах, шийдвэрлэх

1. [Санал хүсэлтүүд] цэсрүү орж санал хүсэлтийн жагсаалтыг харна

2.8.2.

Нийлүүлэгч санал хүсэлт үүсгэх

1. Нийлүүлэгч [Санал хүсэлтүүд] цэсрүү орно

2. “Шинээр үүсгэх” товч дарж шинэ санал хүсэлт үүсгэх цонхруу орно
3. Санал хүсэлтийн төрөл болон санал хүсэлтийг оруулж үүсгэнэ.

4. Санал хүсэлтэнд зураг эсвэл файл хавсаргаж болно

5. Үүссэн санал хүсэлт тухайн нийлүүлэгчийг хариуцсан MD-д мэдэгдэл болон имэйл
байдлаар очино.
6. Үүссэн санал хүсэлтийн төлвийг нийлүүлэгч өөрчлөх боломжтой.

