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معرفی سککوک

بسمه تعالی

معرفی سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار (سککوک)
معرفی کلی
کسب و کارهای خرد ،کوچک و متوسط اساس اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهند .میزان بزرگی از
گردش مالی و اشتغال ،همچنین تأثیر قابل توجه در ضریب ها و فاکتورهای اقتصادی هر کشور در این
بخش از اقتصاد و توسط این بخش محقق می شود.
محدودیتهای برخورداری و دسترسی به منابع مالی ،نیاز بیشتر به چابکی و سرعت بخشی به عملیات
در همه مراحل ،همچنین نیاز نسبتا مستمر به هوشمندی بیشتر برای بقا ،از جمله مواردی است که
کسب و کارهای خرد ،کوچک و متوسط را با چالشهای جدی مواجه می سازند .راهکار جهانی برای غلبه
بر این چالشها همکاری و بهره گیری از ساختارهای مشترک می باشد.
ایجاد یک اکوسیستم پویای کسب و کار به کسب و کار (بیتوبی  )B2Bجهت:
 گسترش تعامل بین اعضا و بهبود سرعت در تعامل ارتقا آموزش و هم افزایی صرفه جوئی در هزینه ها دسترسی به ابزارهای مالی پیشرو تولید ،خرید و فروش سریع تر و بهینه افزایش صادرات -ارتقا ضرائب و فاکتورهای اقتصادی در سطوح محلی ،منطقه ای و کشوری
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گامی اساسی در تحقق این ساختارهای مشترک است.
 مجموعه توسن با استفاده از تجارب مختلف ملّی و درجه یک  ،ایجاد و اجرای اکوسیستم هایکسب و کار به کسب و کار در مجموعه های بزرگ کشور و توانمندی های آی تی
 به همراه سازمان صنایع کوچک ،اطاقهای اصناف ،بازرگانی و تعاون بانکها ،موسسات مالی و صندوقهای حمایتی و مجموعه های مرتبط دیگراجزای اصلی ایجاد این ساختار مشترک خواهند بود
مأموریت ما
ایجاد سامانه دقیق و مطمئن کسب و کار به کسب و کار
تأثیر در ارتقا تولید ناخالص ملی با هدایت بهینه تر منابع
ویژگیهای سککوک
سککوک با چهار ویژگی مهم به اعضا خدمت رسانی می نماید:
 بکارگیری و ارائه روشهای مدرن مدیریت چرخه تأمین ( )Supply Chain Management بکارگیری و ارائه روشهای مدرن تأمین مالی مدیریت چرخه تأمین ( )Supply Chain Finance بکارگیری و ارائه روشهای مدرن مدیریت لجستیک ( )Logistic Management امکان پرداخت اعتباری و مدت دار در معامالت ()Bank Payment Obligationچه کسانی می توانند عضو شوند
 -1کسب و کارهای خرد ،کوچک و متوسط
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 -2صنایع ،صنوف ،تعاونی ها و بازرگانان
 -3کسب و کارهای تأمین کننده کسب و کارهای بند  1و 2
 -4کسب و کارهای بزرگ
 -5کسب و کارهای خانگی
نحوه تعامل اعضا در سامانه
کلیه تعامالت در سککوک ساده و سریع در قالب عرضه توسط یک عضو تأمین کننده و دریافت توسط
یک عضو متقاضی صورت می گیرد .شکل زیر شمای کلی هر تعامل را نشان می دهد
سککوک

اعضا

حوزه پرداخت نقدی

کارت اعتباری

کیف پول

کارت بانکی

کخ اعضا

کخ لجستیکی

اعضا

خدمات

متقاضی
(خریدار)

تأمین کننده

پرداخت

کخ روی ابر

کخ آموزشی

پته اعتباری

برات
الکترونیکی

حوزه پرداخت اعتباری

پول
الکترونیکی
ی

ژتون
الکترونیکی
اعضا باشگاه

خدمات مشاوره
حقوقی ،فناوری
و سرمایه گذاری
خدمات بازاریابی

برای سهولت انتخاب و هدایت تعامالت در سامانه ،خدمات ارائه شده در سامانه در چند مجموعه زیر
دسته بندی شده و ارائه می گردند:
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 -1مجموعه ویترین عرضه کاال و خدمات کسب و کارهای عضو

 فروشگاه مجازی امکانی مناسب در سامانه است که هر عضو سامانه می تواند برای ارائه و فروشکاال و خدمات خود به سایر اعضا و یا مصرف کنندگان عمومی از آن بهره گیرد.
 انواع روشهای پرداخت نقدی و اعتباری از قبیل کارتهای بانکی ،کارتهای اعتباری ،براتالکترونیکی در این مجموعه در اختیار خریدار و فروشنده قرار می گیرد.
 -2مجموعه خدمات بازاریابی

 پنل اختصاصی هر عضو در سککوک محصوالت هر عضو را در معرض دید بازدید کنندگان قرارمی دهد
 سککوک محصوالت مرتبط اعضا را به یکدیگر معرفی می نماید اعضای ارائه کننده خدمات بازاریابی می توانند محصوالت اعضا در سطوح سرویس مختلفتعریف شده از قبیل عضو به عضو ،عضو به مصرف کننده نهایی ،عضو به مصرف کنندگان
گروهی ،در محدوده محلی ،استانی ،منطقه ای ،کشوری و بین المللی بازاریابی نمایند

 -3مجموعه خدمات لجستیک

 این مجموعه امکان خرید خدمات حمل و نقل و بارگیری و تدارکات را از طریق سامانه برایاعضا فراهم می کند .در این مجموعه خدمات زیر به اعضا ارائه می شود.
o

امکان استعالم شرایط و بهای هر نوع خدمت لجستیکی برای معامالت انجام شده در
سامانه و بیرون از سامانه
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o

امکان برگزاری مناقصه خرید هر نوع خدمت لجستیکی برای معامالت انجام شده در
سامانه و بیرون از سامانه

o

ثبت و گزارش مراحل مختلف عملیات لجستیکی عضو ارائه کننده خدمت طبق توافق
با عضو متقاضی و عضو تأمین کننده

 -4مجموعه خدمات روی ابر

کسب و کارهای خرد ،کوچک و متوسط به دلیل ساختار محدود خود توانمندی فنی یا اقتصادی استقرار
واحدهای مستقل فناوری اطالعات و مکانیزاسیون اداری را در مجموعه خود نداشته ،و از آن به نحو
مناسب بهره نمی برند .این مجموعه در قالب رایانش ابری نیازهای کسب و کارها را بدون تخصیص
امکانات و هزینه های باال برای اعضا فراهم و عرضه می کند.
 -5مجموعه خدمات آموزشی و ارتقا مهارت

 سامانه از طریق این بخش امکان ارائه خدمات ارتقا مهارتها و آموزش های مورد نیاز اعضا را درقالبهای حضوری و غیرحضوری فراهم و عرضه می نماید
 -6مجموعه مدیریت زنجیره تأمین

در این مجموعه خدمات زیر به اعضا عرضه می گردد
 امکان تعریف چرخه تأمین و چرخه مصرف برای هر عضو ،صنف ،رسته ،خوشه امکان ارتباط گیری انفرادی ،گروهی و جمعی با چرخه تأمین و چرخه توزیع و مصرف -امکان بهره گیری از ارزیابی های بازار تأمین و بازار مصرف
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 امکان بهره گیری از مشاوره های عمومی و اختصاصی نحوه تأمین و نحوه تولید برای بازار مصرف امکان استعالم قیمت ،اعالم فراخوان ،مناقصه ،مزایده در تأمین کاال و خدمات مورد نیاز،خدمات لجستیکی با هدف تأثیر بر نحوه انبارداری و تولید
 شناسایی و معرفی امکانات و موقعیتهای به اشتراک گذاری هزینه ها ( )cost sharingدر حوزههای مختلف از قبیل انبارداری ،بسته بندی و ....
 -7مجموعه مدیریت مالی زنجیره تأمین

در این مجموعه خدمات زیر به اعضا عرضه می گردد
 ارائه خدمات در قالب ) BPO(Bank Payment Obligationو فراتر از آن ایجاد و ارائه پلتفرم ارتباط ،تبادل اطالعات و اسناد و پرداخت و تسویه بین فروشنده و خریدارو بانکهای مرتبط
 مدیریت حسابهای بدهکاری ،بستانکاری و اعتبارات هر عضو در تعامالت مرتبط با سامانه امکان پرداخت بهای معامالت با براتo

امکان صدور برات را با تضامن  100درصدی ،تضامن بخشی یا بدون تضامن،

o

بهمراه بیمه اعتباری

 -9مجموعه مشاوره ها

در این مجموعه خدمات مشاوره ای در حوزه های حقوقی ،فناوری روز  ،سرمایه گذاری ،ارتباطات بین
الملل ،برندینگ و سایر نیازهای کسب و کارها ارائه می گردد
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ساختار پروژه و درخت تعامالت
ساختار پروژه در نگاه کلی به شکل زیر است

این ساختار از دید کلی به سه بخش بیتوسی ،بیتوبی و باشگاه مشتریان تقسیم می گردد.
 اعضای سامانه بر همین اساس به سه دسته عضو عمومی ،عضو عملیاتی و عضو باشگاه تقسیممی شوند.
 عضو عمومی تمامی مراحل بررسی و ارزیابی مدارک را طی می کند و طی فرآیندی کد دائمسککوک را دریافت می کند.
o

اطالعات وی در سامانه قابل دسترس و جستجو بوده همچنین امکان تماس با وی فراهم
است.
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o

امکان عرضه و فروش آنالین به اعضا و عموم برای وی در فضای ئی-شاپ سامانه فراهم
شده است.

o

عضویت عمومی در سامانه رایگان می باشد

 عضو عملیاتی از همه خدمات تعریف شده برای عضو عمومی بهره برده ،عالوه بر آن از خدماتویژه سامانه بیتوبی از جمله پرداخت و دریافت اعتباری با استفاده از برات الکترونیکی استفاده
می نماید
o

عضو عملیاتی به طور مستمر اعتبار سنجی می شود.

o

عضویت عملیاتی در ازای پرداخت حق ارزیابی و اعتبارسنجی ساالنه محقق می گردد

 باشگاه مشتریان از کسب و کارهای متقاضی عضویت ،همچنین افراد معرفی شده توسط کسب وکارهای عضو عمومی و عملیاتی در تشکیل می گردد.
o

هر عضو باشگاه متناسب با سطح عضویت ،خدمات تعریف شده ای را دریافت می کند

o

عضو باشگاه امکان استفاده از ژتون رمزنگاری شده (ژا) برای استفاده در مبادالت را
دارد

o

عضو باشگاه امکان تعامل با سرمایه گذاران را برای جذب سرمایه دارد

o

عضویت باشگاه با پرداخت حق عضویت ساالنه بر اساس سطح عضویت انتخابی محقق
می گردد

درخت تعامالت پروژه در حالت کلی به شکل زیر خواهد بود
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اطاقهای اصناف ،بازرگانی و تعاون

سازمان صنایع کوچک
صنایع
روستایی

بنگاههای
خدماتی

بنگاههای
تولیدی

تعاونی ها تجاری
بازرگانی

صنوف
توزیعی

صنوف
خدماتی

دولت

صنوف
تولیدی

حوزه مالی

بانک مرکزی

بانکها

وزارت اقتصاد

مؤسسات مالی
سککوک

وزارت صمت

صندوقهای
حمایتی

وزارت تکرا

شرکتهای تأمین
سرمایه

سازمان مناطق
آزاد تجاری

بیمه های
اعتباری

معاونت علمی
فناوری ریاست
جمهوری

کسب و کارهای
خانگی

 VCو AI

صندوق شکوفایی
و نوآوری

دانش بنیان و نوپا

سمن ها

انجمن های
صنفی
اقتصاد عمومی

اتحادیه ها

