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با راهکاران بر بستر ابر، راهکارهای 
On-( کاربر نرم افزاری براساس تقاضای 

Demand( به گونه ای انعطاف پذیر 
)Elastic( و مقیاس پذیر )Scalable( از 

درگاه اینترنت عرضه می شود که ضمن 
برآورده ساختن نیازهای اساسی و کالن 

کسب وکارها، با صرف هزینه ای  متناسب 
با نیاز )Economic(، به افزایش بهره وری 

منابع مالی سازمان ها کمک می کند.



راهکاران بر بستر ابر؛ مجموعه ای 
کارآمد از راهکارهای نرم افزاری

پيشــنهاد  ســازمان ها  بــه  مختلفــی  گزينه هــای  نرم افــزاری،  راهــكار  انتخــاب  هنــگام  در 
بــرای  الزم  زيرســاخت  و  ســخت افزار  تاميــن  مســتلزم  گزينه هــا،  ايــن  بيش تــر  و  می شــود 
پياده ســازی نرم افــزار هســتند. در ســال های اخيــر، روش نوينــی بــه نــام »پــردازش ابــری« 

اســت.  شــده  گيــر  فرا نرم افــزاری،  خدمــات  از  اقتصادی تــر  بهره منــدی  بــرای 

بــرای زيرســاخت،  بــاال  ابــری، می تــوان بی نيــاز از پرداخــت هزينــه ی  بــا راهــكار پــردازش 
ِک اســتفاده از نرم افــزار،  ســخت افزار و خريــد حــق امتيــاز نرم افــزار، بــا پرداخــت حــق اشــترا
کــرد و تنهــا براســاس ميــزان مصــرف يــا توان پردازشــی  نيازهــای نرم افــزاری ســازمان را برطــرف 

کــرد.  کــه بــرای تحليــل اطالعــات نيــاز اســت، هزينــه پرداخــت 

راهــکاران بــر بســتر ابــر روی ســرورهای شــرکت همــکاران سیســتم نصــب می شــود و 
مشــتری بی نیــاز از خریــد ســرور و ســخت افزار، از طریــق اینترنــت و در بســتری امــن، 
بــه ایــن ســرورها متصــل شــده و از راهــکاران اســتفاده می کنــد. در ایــن روش مشــتری 
ک متناســب  نیــازی بــه خریــد امتیــاز نرم افــزار نــدارد و می توانــد بــا پرداخــت حــق اشــترا
بزرگ تریــن  اســتفاده ی  مــورد  کــه  ببــرد  بهــره  قدرتمنــد  نرم افــزاری  از  خــود،  نیــاز  بــا 

شــرکت های ایرانــی اســت.

راهكاران ابری همكاران سيستم.3



کاهش هزينه و زمان راه اندازی نرم افزار   •
بی نياز از تجهيز و نگهداشت سرور برای استفاده از نرم افزار  •

غ از محدوديت های زمانی و مكانی دسترسی در لحظه به اطالعات سازمان، فار  •
پرداخت متناسب با خدمات دريافتی و زمان استفاده  •

افزايش امنيت اطالعات به دليل استفاده از سطوح باالی استانداردهای امنيتی  •
)Administration( دريافت خدمات حرفه ای مديريت سيستم  •

بهره مندی از آخرين نسخه ی نرم افزار  •

مزایای بهره مندی از                
راهکارهای بر بستر ابر 
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,,
راهکاران بر بستر ابر مناسب شرکت های با اندازه ی متوسط 

کسب وکار خود، به راهکارهای حرفه ای نیاز دارند. که در  است 



کارآمدی را  سبد محصولی 
در اختیار می گیرید

راهــكاران بــر بســتر ابــر؛ مجموعــه ای از راهكارهــای نرم افــزاری را در اختيــار شــما قــرار می دهــد 
کــه بــه پشــتوانه ی تجربــه و دانــش 30 ســاله ی همــكاران سيســتم در بــازار نرم افــزار ايــران و بــا 

کســب وکارها، پاســخ گوی نيازهــای ســازمان شــما خواهنــد بــود.  شــناخت درســت از 

کمــک می کنــد تــا بــا اطالعــات درســت و در لحظــه، تحلیــل دقیق تــر و بینــش  ایــن راهــکار 
کســب وکارتان داشــته باشــید و بــرای تحقــق اهــداف  گســترده تری در مواجهــه بــا مســائل 

کارآمدتــری بگیریــد. ســازمان و آینــده ی کســب وکارتان تصمیمــات بهتــر و 
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پشتیبانی از عملیات چند 
ارزی و یکپارچگی ماژول ها از 
گی های عمومی راهکاران  ویژ

همکاران سیستم است.

کل راهکاران ماژول دفتر 
از مهم ترين مسائل سازمان ها، ثبت و ضبط حجم بزرگ اطالعات مالی در ساختاری پذيرفته 
شده است؛ هر چه قدر حجم داده ها افزايش می يابد، امكان نادرست بودن داده های ثبت 

شده باالتر می رود و زمان بسياری نياز هست تا اثرات مالی اين اطالعات ثبت شوند. 

کل راهكاران رويدادهای مالی را در مرحله ی ثبت تلخيص می کند، به گونه ای  ماژول دفتر 
که اطالعات مفيد بودن خود را از دست نمی دهند و شما می توانيد همواره از مربوط بودن 
کل، با تمام ماژول های سيستم يكپارچه است  اطالعات مالی مطمئن باشيد. ماژول دفتر 
و اسناد حسابداری منطبق با الگوهای منطقی به شكل اتوماتيک ثبت می شوند و ضمن 
کاربری جلوگيری می کند.  اطمينان از درستی ثبت های مالی، از دوباره کاری ها و خطاهای 

کل گی های ماژول دفتر  ویژ

گروه بندی های متفاوت •  امكان طبقه بندی حساب های معين و تفصيلی در 
کاربر •  تعيين حقوق دسترسی به تفكيک اسناد صادر شده توسط هر 
•  ثبت اطالعات سند به شكل يادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی

•  امكان صدور اعالميه بدهكار بستانكار برای طرف حساب ها
•  امكان تعريف الگوی سند اتوماتيک برای اسناد پرکاربرد و تكراری

•  صدور اسناد تسعير ارز، بستن حساب ها، تعديل ماهيت حساب ها، افتتاحيه و 
اختتاميه توسط سيستم

گردش حساب ها،  • مرور حساب ها در تمام سطوح به شكل ساده و تحليلی، بررسی 
اسناد حسابداری

گزارش های الزم در مورد تجزيه سنی مطالبات •  امكان دريافت 
)VAT( امكان تهيه اتوماتيک اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده  •

•  تعريف ساختار حساب ها به شكل درختواره ای
•  امكان آناليز اطالعات حساب ها به شكل اتوماتيک و دستی

گزارش های ساده و تحليلی دفاتر و تراز ريالی و ارزی   •
گزارش های مقايسه ای •  امكان تهيه 
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ماژول دریافت و پرداخت راهکاران
وجـوه نقـد جـزو مهم  ترين و حسـاس  ترين منابع سـازمان  ها به  شـمار می  آ ينـد و مديريت 
و برنامه  ريـزی دربـاره  ی بهره بـرداری از آن  ها، يكی از مهم ترين مسـائل تصميم  گيرندگان 
سازمان  هاسـت؛ بـرای اسـتفاده  ی بهينـه از منابـع مالـی سـازمان، الزم اسـت ايـن منابـع 

به  درسـتی شناسـايی، مديريـت و بهره  بـرداری از آن  ها، برنامه ريزی شـود.

کامـل از زوايـای  گزارش  هـای  راهـكار مديريـت دريافـت و پرداخـت راهـكاران، بـا ارائـه  ی 
که  متفـاوت، ايـن امـكان را در اختيـار مديـران و تصميم  گيرنـدگان سـازمان قـرار می  دهد 
گزارش هـای  کننـد؛  کم  تريـن زمـان ممكـن، بتواننـد اطالعـات مـورد نيـاز را دريافـت  در 
که در اين راهكار تعبيه شـده اسـت، سـازمان  کنترلـی يـا تحليلـی و زمان  محـور متعـددی 
را در تصميم  گيری  هـا، ارزيابـی تصميمـات و شـيوه  ی پيش  ُبـرد ايـن تصميمـات در هـر 

لحظـه از زمـان يـاری می  کنـد.

گی های ماژول  دریافت و پرداخت ویژ
•   ثبت و نگهداری وجوه دريافتی و پرداختی از طريق عمليات بانكی يا عمليات 

نقدی صندوق
کارکردهای حساب های پشتيبان برای حساب های جاری سازمان ها •  پشتيبانی از 

•   امكان پی گيری و مديريت وصول اسناد دريافتی
کنترل وجوه پرداختی و دريافتی به تنخواه داران و ثبت هزينه های  •   امكان 

انجام شده از طريق تنخواه
•   پوشش دهی عمليات تهيه صورت مغايرت بانكی 

•   ثبت و نگهداری عمليات ضمانت نامه های به نفع و به عهده
کاربری و تحليل از تمام مراحل عمليات گزارش های  •   امكان دريافت انواع 

گردش اسناد بهادار چک و سفته دريافتی و  •   پشتيبانی از تمام فرآيندهای مرتبط با 
پرداختی در سازمان

•   امكان مديريت پرداخت های سازمان با بهره گيری از فرآيندهای درخواست و 
دستور پرداخت

•   يكپارچگی عمليات دريافت و پرداخت با ساير حوزه ها شامل حسابداری فروش 
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ماژول جبران خدمات راهکاران
ســازمان ها بــه ابــزار مناســبی نيــاز دارنــد تــا ضمــن اجرای دقيــق فرآيندهــای جبــران خدمات، 
کاهــش دهــد؛ وجــود الزامــات قانونــی و  زمــان انجــام محاســبات طوالنــی و پيچيــده ی آن را 
ــزاری  ــكار نرم اف ــود راه ــت وج ــر اهمي ــز ب ــات ني ــران خدم ــام جب ــر نظ ــم ب ک ــای حا پيچيدگی ه

مناســب در ايــن حــوزه می افزايــد.

در مــاژول جبــران خدمــات راهــكاران، ضمــن تعريــف و پيكربنــدی انــواع بســته های جبــران 
جملــه  از  دوره ای  و  قانونــی  پرداختی هــای  ســاير  و  حقــوق  پرداخــت  امــكان  خدمــات، 
حقــوق ماهانــه، عيــدی، بازخريــد ســنوات و بازخريــد مرخصــی، هم چنيــن پرداختی هــای 
ــود  ــای موج ــات، پيچيدگی ه ــران خدم ــاژول جب ــری م ــود دارد. به کارگي ــازمان وج ــاص س خ
ــش  ــی پوش ــان را به خوب کارکن ــه  ــت ب ــبه و پرداخ ــازمان ها در محاس ــاص س ــناريوهای خ و س
می دهــد و دغدغــه ی پاســخ گويی بــه مديــران داخلــی و ســازمان های قانونــی بيرونــی را بــه 

کم تريــن حــد خــود می رســاند.

گی های ماژول جبران خدمات ویژ
•  تعريف انواع بسته های جبران خدمات شامل حقوق ماهانه، عيدی، بازخريد مرخصی، 

بازخريد سنوات و محاسبات خاص سازمان
•  تعيين روش محاسبه عوامل جبران خدمات به شكل دل خواه و منعطف، به تفكيک 

گروه های استخدامی انواع 
•  تعريف پيكربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات

•  تعريف پيكربندی و تعيين ساختار انواع فايل های خروجی شامل فايل های بيمه و 
ماليات، فايل بانک و ساير خروجی های مورد نياز

•  انجام محاسبات مربوط به معوقه های جبران خدمات
گزارش های قانونی و مديريتی  •  تهيه ی انواع 



ماژول انبار راهکاران
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وضعيــت  از  به هنــگام  و  دقيــق  اطالعــات  کســب  و  انبــارداری  فرآيندهــای  مديريــت 
موجودی هــای ســازمان، از نيازهــای اوليــه و مهــم مديــران اســت تــا بتواننــد براســاس آن 
نگهــداری موجــودی،  کنتــرل هزينه هــای  بــرای  و تصميم گيــری مناســبی  برنامه ريــزی 
کمبــود موجــودی آن انجــام دهنــد.  کاال و پيش گيــری از  ســفارش گذاری و تاميــن به موقــع 
عمليــات انبــارداری و حســابداری انبــار شــامل فعاليت هــای مهمــی نظيــر مديريــت انبــار، 
کاال، قيمت گــذاری و حســابداری  کاال، مديريــت موجــودی، ثبــت ورود و خــروج  جانمايــی 
کاال، مديريــت درخواســت ها و ســفارش گذاری، انبارگردانــی و... اســت. به دليــل  مــواد و 
پيچيدگــی، تنــوع، اهميــت و حجــم بــاالی فرآيندهــای انبــارداری، هم چنيــن اهميــت 
کاال، ايــن فعاليت هــا جــزو نيازهــای اساســی بســياری از شــرکت های  بــاالی موجــودی 

توليــدی و بازرگانــی اســت. 

گی های ماژول انبار ویژ
کاال کدگذاری اتوماتيک  •  قابليت 

•  پشتيبانی از تسهيالت فراخوانی و ثبت سريع اسناد پرکاربرد انبار
کنتــرل و آناليــز اطالعــات از موجــودی  کاردکــس،  گزارش هــای متنــوع مــرور،  •  ارائــه ی 

تعــدادی و مبلغــی و اســناد انبــار
کد کاالهای را کنترلی مغايرت حسابداری با انبار، سفارش گذاری و  گزارش های  •  ارائه ی 

کاال به شكل دستی و اتوماتيک •  امكان رزرو 
کاالی مشابه و جايگزين •  پشتيبانی از 

ــرای صــدور  ــه تفكيــک اســناد انبــار ب ح اســناد حســابداری ب •  امــكان تنظيــم الگــوی شــر
ــابداری ــند حس س

Excel کاال از انبار و اطالعات پايه از •  ايمپورت اسناد درخواست 
•  پشتبانی از انواع بارکد و ثبت اسناد با بارکد

کلی در بازه های زمانی مورد نظر •  امكان قيمت گذاری اسناد ورودی به شكل 
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ماژول فروش راهکاران
مــاژول فــروش راهــكاران از طريــق پوشــش فرآيندهــای متنوع مربــوط به پردازش درخواســت 
مشــتريان، از ثبــت درخواســت تــا زمــان صــدور صــورت  حســاب و نيــز فراهــم آوردن بســتری 
بــرای سياســت گذاری، تصميم گيــری و برنامه ريــزی، شــرکت ها را در بهبــود عملكــرد ســازمان 

و افزايــش ســهم بــازار و نهايتــا ضريــب بازگشــت ســرمايه يــاری می رســاند.

ايــن مــاژول، افزون بــر يكپارچگــی بــا ماژول هــای دريافــت و پرداخــت، انبــار و دفتــرکل، انــواع 
کتــور  گرفتــه تــا صــدور فا فرآيندهــای پــردازش ســفارش مشــتری، از ثبــت درخواســت فــروش 
فــروش و ســند حســابداری را پوشــش داده و ضمــن بهبــود فرآيندهــای فــروش، هزينــه ی 

کاهــش و ســرعت آن را افزايــش می دهــد.  پاســخ گويی بــه درخواســت های مشــتريان را 

انواع فرآیندهای پردازش سفارش مشتری،
کتور فروش گرفته تا صدور فا از ثبت درخواست فروش 

و سندحسابداری را پوشش می دهد.

گی های ماژول فروش ویژ
کز فروش، سازمان فروش،کانال فروش و... •  تعريف اجزای ساختار فروش مانند مرا

گروه  •  قيمت گذاری محصوالت براساس پارامترهای متنوع مانند اجزای ساختار فروش، 
مشتريان و...

کسورات و اضافات مانند ماليات، عوارض، تخفيفات و... •  تعريف و اعمال انواع 
•  مديريت عمليات فروش و برگشت از فروش

کتورهای فروش •  صدور اتوماتيک فا
•  محاسبه ی قيمت تخمينی در هنگام صدور درخواست

کاال براساس اسناد فروش در ماژول انبار •  ورود و خروج 
•  دريافت و پرداخت براساس اسناد فروش در ماژول دريافت و پرداخت

•  فروش با روش های پرداخت نقدی، اعتباری و اقساط
کاالی انبار کنترل موجودی    •

کنترل اعتبار مشتری   •
•  مرور وضعيت اسناد فروش

•  تعريف محصول و سبد محصول به شكل يكپارچه با ماژول انبار
•  مديريت اطالعات شرکای تجاری مانند مشتری، واسط و ...

•  صدور سند حسابداری اسناد فروش
•  تعريف حساب های اسناد حسابداری فروش به شكل پارامتريک

راهكاران ابری همكاران سيستم.17



کاوشگر راهکاران
گزارش سـازی، بـا اسـتفاده از ابـزار نويـن و پيشـرفته »کاوشـگر  افزون بـر ابزارهـای متـداول 
راهـكاران«، اسـتخراج اطالعـات مورد نياز از داده های موجـود در نرم افزارهای راهكاران 

به سـرعت و راحتـی امكان پذير اسـت. 

را  اطالعـات  کـرده،  سـفر  خـود  عملياتـی  داده هـای  درون  کليـک،  چنـد  بـا  کاوشـگر  بـا 
ببريـد.  پـی  خـود  کسـب وکار  واقعيت هـای  بـه  و  کنيـد  کنـدوکاو 

کاوشگر گی های  ویژ
•   توليد خودکار دستورات پرس و جوی پايگاه داده

•   پيش نمايش خروجی در محيط طراحی 
Drag & Drop کمک گزارش های فهرستی به  •   ساخت انواع 

)Drill Down( گزارش های چند سطحی با قابليت پيمايش در عمق •   ساخت انواع 
گزارش های آماری و فيلدهای تجميعی •   ساخت 

Excel استخراج اطالعات طراحی شده به انواع فرمت ها مانند   •

به این ترتیب از مزایایی زیر بهره مند می شوید:
•  امنيت داده های سازمان از طريق آنتی ويروس،

Iso 27001 گواهينامه ی امنيتی  )WAF )Web Application Firewall  و 

کردن  •  ديده بانی خدمت مورد نظر سازمان از طريق مانيتور 
خدمات پايه ای

•  تضمين عملكرد مناسب خدمت مورد استفاده ی سازمان

خدمات زیرساخت و مدیریت سیستم همکاران 
سیستم )Administration(، تمام خدمات 

کاربران راهکاران بر بستر ابر شامل  مورد نیاز 
تخصیص سرور و سخت افزار مورد  نیاز و در 

ادامه، مراقبت از سخت افزار و نگهداشت دیتای 
مشتری را به عهده دارد. 
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خدمات زیرساخت 
راهکاران بر بستر ابر

)Data Center( تجهیز مرکز داده
بــرای اســتقرار و پشــتیبانی نرم افزارهــا، از به روزتریــن و جدیدتریــن تجهیــزات و تکنولوژی هــا 
در مرکــز داده ی همــکاران سیســتم بهــره می بریــم؛ اتصــال بــه اینترنــت در ایــن مرکــز بــا پهنــای 
کارآزموده،  کنــار آن، تیمــی  کثــر دسترســی ممکــن تامین شــده اســت. در  بانــد وســیع و بــا حدا

مدیریــت ایــن مرکــز را به عهــده دارنــد.

)Hardware & Storage( تخصیص سخت افزار سرور و فضای ذخیره سازی
بــا نرم افزارهــای مــورد اســتفاده و  بــرای هــر ســازمان متناســب  ابــر  بــر بســتر  در راهــکاران 
ــا بتوانــد بــه بهتریــن  ــران فعــال، ســخت افزار و ســرور مناســب تخصیــص داده می شــود ت کارب

شــیوه پاســخ گوی نیــاز ســازمان شــما باشــد. 

)High Service Availability(  سطح دسترسی باالی خدمات
به کارگیــری تجهیــزات ســخت افزاری در مرکــز داده ی همــکاران سیســتم، به شــکل افزونــه 
)Redundant( اســت و ایــن امــکان را فراهــم مــی آ ورد تــا به هنــگام بــروز خرابــی در یــک 
بــا  نشــود؛  ج  خــار دســترس  از  ســخت افزاری  خدمــات  هیــچ گاه  ســخت افزاری،  قطعــه ی 
ج از دســترس بــودن آن به واســطه ی مشــکل  ایــن رویکــرد قطــع خدمــت )Service( یــا خــار

ســخت افزاری، بــه حداقــل ممکــن خواهــد رســید.

)Back-Up( پشتیبان گیری منظم و دوره ای از دیتای مشتریان
در راهــکاران بــر بســتر ابــر به شــکل مــداوم و در بازه هــای زمانــی معیــن، از اطالعــات مشــتریان 
ــه به واســطه ی ورود اطالعــات نادرســت  ــا در مواردی ک نســخه ی پشــتیبان تهیــه می شــود ت
کاربــر یــا مــوارد مشــابه، بــه بازیابــی اطالعــات ثبــت شــده نیاز باشــد، بتوان از نســخه ی  توســط 
کــه بــا پشــتیبان گیری منظــم  کــرد. بنابرایــن، ایــن اطمینــان وجــود دارد  پشــتیبان اســتفاده 

از اطالعــات، احتمــال آســیب دیــدن یــا از دســت رفتــن اطالعــات ســازمان بــه صفــر برســد. 
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