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حسابداري مالي،
گزارش گري پيشرو 

وظيفه حسابداري مالي در نگاه اول ثبت رويدادهاي اقتصادي، 
پ��ردازش، تجزيه و تحليل داده ها و ارائ��ه نتايج اين عمليات در 
قالب صورت هاي مالي اس��ت، اما هدف از حسابداري مالي در 
تعريفي گسترده تر، تامين اطالعات مالي براي تصميم گيري هاي 
اقتصادي اس��ت. در واقع، حس��ابداري مالي ب��ا تهيه اطالعات 
حياتي، ام��كان انتخاب مناس��ب ترين كاربرد مناب��ع واحدهاي 
اقتصادي جهت انجام فعاليت ه��اي تجاري و اقتصادي را براي 

تصميم گيران فراهم مي كند. 
همچنين گزارش هاي تهيه ش��ده توسط حسابداري مالي، امكان 
ارزياب��ي واحدهاي تجاري در جهت نيل ب��ه هدف هاي آن ها را 
ب��راي ذينفعان داخلي و خارجي فراهم مي كند. مدل هاي س��نتي 
حسابداري بيشتر روي قابليت اتكاي اطالعات تاكيد مي كنند، در 
حالي كه به موقع بودن اين اطالعات نيز به همان اندازه مهم است.
بنابراي��ن بايد مجموعه اي از سيس��تم هاي اطالعاتي و عملياتي 
قابل اعتماد براي پاسخگويي به نيازهاي استفاده كنندگان ايجاد 
ش��ود تا اطالعات با كيفيت باال، قابل اتكا و در زمان تعيين شده 

در دسترس استفاده كنندگان قرار گيرد.

راهكار حسابداري مالي شركت همكاران سيستم

گروه ش��ركت هاي همكاران سيس��تم براي پاس��خگويي به نيازهاي مذكور و با اتكا به تجربيات بدست آمده از مشتريان خود در طول 
سال هاي متمادي و دانش و توان تخصصي پرسنل شركت، مجموعه نرم افزارهاي يكپارچه اين حوزه را با رويكرد پوشش دهي تمامي 

فرايندهاي مالي انواع شركت ها ارائه مي نمايد:
    سيستم حسابداري براي عمليات دفترداري و تهيه گزارش هاي داخلي

    زيرسيستم حسابداري ارزي به منظور ثبت عمليات ارزي و صدور اسناد حسابداري آن
    سيستم صورت هاي مالي اساسي جهت ارائه عملكرد مالي ساالنه شركت   

    زير سيستم حسابداري تلفيقي در راستاي پوشش دهي به نياز هولدينگ ها و گروه هاي سرمايه گذاري 
    زير سيستم حسابداري تجميعي براي پاسخگويي به حسابداري متمركز شركت هاي داراي شعب متعدد 

    سيستم دارايي ثابت جهت ثبت، نگهداري و گزارش اموال
    حقوق و دستمزد به منظور صدور احكام و محاسبات حقوق كاركنان و ارائه كليه گزارشات قانوني  

    سيستم دريافت و پرداخت به منظور مديريت وجوه نقد
    سيستم كنترل مالي قراردادهاي پيمانكاري براي ثبت، كنترل و پيگيري مالي قراردادها و صورت  وضعيت هاي پيمانكاري

    سيستم مديريت سهام براي ثبت و نگهداري سهام هاي صادره 

راه��كار  اج��راي  دس��تاوردهاي  مهم تري��ن 
حسابداري مالي همكاران سيستم در شركت ها 

عبارتند از:

ارائه آسان و به موقع گزارش هاي قانوني به استفاده كنندگان 
برون شركتي 

تهي��ه صورت ه��اي مالي اساس��ي مطابق اس��تانداردهاي 
حسابداري و با اتكا به داده هاي درست

ارائ��ه گزارش هاي متنوع و انعطاف پذير از رويدادهاي مالي 
به مديران از جنبه هاي مختلف

افزايش سرعت و صحت انجام عمليات در فرايندهاي مالي
مديريت موثر دارايي هاي جاري و غيرجاري شركت

كنترل مس��تمر بر شركت هاي گروه توس��ط هولدينگ ها و 
تهيه صورت هاي مالي تلفيقي  
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سيستم حسابداری

فراهم آوردن اطالعات مالی منسجم و به هنگام را می توان يكی از مهم ترين دغدغه های شركت ها و 
موسسات اقتصادی به حساب آورد. اين گروه از اطالعات مجموعه ی عمليات شركت ها و موسسات 
ياد  ش��ده را در قالب مقادير مالی بي��ان می كند و زمينه های الزم برای كنت��رل و برنامه ريزی های 

مديريت را مهيا می سازد. 
سيس��تم حسابداری همكاران سيستم، به عنوان بخشی از سيس��تم های يكپارچه اطالعات مديريت 
همكاران سيس��تم، وظيفه ی جم��ع آوری نتايج مالی عمليات و فعاليت های اقتصادی ش��ركت را بر 
عه��ده دارد. عالوه بر وظايف معمول سيس��تم های مالی، اين نرم افزار ام��كان دريافت، طبقه بندی، 
جمع بندی و يكپارچه سازی اطالعات مالی ساير سيستم ها همچون حسابداری انبار، فروش، دريافت 
و پرداخت، دارايی ثابت، حقوق و بهای تمام شده را فراهم آورده و گزارش های مالی يكپارچه ای را 

از وضعيت شركت در ابعاد مختلف ارائه می كند. 

عملیات پایان سال و امكانات خاص 
صدور اس��ناد تعديل ماهيت حس��اب ها، بس��تن حساب ها، 
افتتاحيه و اختتاميه توسط سيستم و برگرداندن سند تعديلی 

ماهيت حساب ها در سال بعد
تهيه س��ند كل برای دوره های زمانی م��ورد انتخاب كاربر 

جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
تعيين حقوق دسترس��ی به تفكيك اسناد صادر شده توسط 

هر كاربر
تطبيق گردش حساب ها جهت آناليز حساب ها

صدور اعالميه بدهكار و بس��تانكار برای طرف حساب های 
شركت

امكانات اصلی
معرفی حساب ها

طبقه بندی حساب ها در سطوح مختلف جهت پاسخگويی به 
نيازهای متنوع تمامی شركت ها 

تعريف حس��اب های تفصيلی به شكل يگانه و مرتبط كردن 
يك حساب تفصيلی با حساب های معين مختلف

تعيين ويژگی و مش��خصات حس��اب های معين بر اساس 
ريالی، ارزی و تعدادی  

امكان طبقه بندی حساب های تفصيلی به صورت درختواره
تعيي��ن حقوق دسترس��ی به ازای هر حس��اب جهت رويت 

توسط سيستم های مختلف

اسناد حسابداری  
ثبت اطالعات سند به صورت يادداشت، موقت، بررسی شده، 

دائم
 ورود اطالعات يك سند خاص با تاريخ های مختلف توسط 
كاربران متعدد به صورت هم زمان و ش��ماره گذاری اسناد 

به صورت خودكار
جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطالعات مندرج در سند

شناسايی اسنادی كه از س��اير سيستم ها به طور خودكار 
ارس��ال ش��ده اند و جلوگيری از تكرار اطالعات برای حفظ 

يكپارچگی 
ارس��ال اطالعات به نرم افزارهايی همچون EXCEL و ... به 

منظور تجزيه و تحليل های مالی مورد نظر كاربر 

گزارش های اصلي
مرور حس��اب ها در كليه سطوح به صورت ساده و تحليلی، 
بررسی گردش حساب ها، اسناد حسابداری و همچنين تهيه 

انواع نمودارهای مقايسه ای
آناليز دفاتر در س��طوح مختلف حساب ها به صورت ساده 

و تحليلی
اقالم تطبيق يافته در س��طوح مختلف حس��اب ها به صورت 

ساده و تحليلی
سهم بری به صورت عامل در مركز يا عامل با ساير سطوح 

EXCEL بر حسب انتخاب كاربر و با استفاده از محيط
دفتر روزنامه و كل بر اساس ريز اسناد و اسناد كل

گزارش های س��اده و تحليلی دفاتر و تراز ريالی، تعدادی و 
ارزی در قالب گزارش های جامع حسابداری

اقالم تطبيق يافته و تطبيق نيافته در سطوح مختلف حساب ها 
به صورت ساده و تحليلی

حساب های خالف ماهيت طی دوره و پايان دوره
اعالميه بدهكار و بستانكار شامل گزارش اقالم تكراری در 
اعالميه ها، گزارش كنترل��ی اعالميه های صادره و گزارش 

اعالميه های صادره
ام��كان طراح��ی گزارش های خاص در محي��ط EXCEL و 

WORD و اتصال آن ها به سيستم برای تهيه گزارش
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گزارش های اصلي
گزارش های س��اده و تحليلي به تفكيك انواع ارز در سطوح 

معين و تفصيل
گزارش توجيهي تسعير نرخ ارز همراه با مستندات

گزارش حس��اب هاي مختلف بر اس��اس ن��رخ ارز انتخابي 
كاربر

زيرسيستم حسابداري ارزي

بس��ياري از ش��ركت ها و موسس��ات اقتص��ادي، در معامالت 
تجاري خود از ارزهاي مختلف اس��تفاده مي كنند. اگر چه نتيجه  
فعاليت ه��اي مالي � اقتصادي موسس��ات ياد ش��ده به صورت 
حس��اب هاي ريالي نگهداري مي شود، اما دسترسي به اطالعات 
معام��الت ارزي و حف��ظ و نگهداري س��وابق نرخ هاي برابري 

ارزهاي مختلف ضروري است.
زيرسيستم حس��ابداري ارزي همكاران سيستم، در كنار ساير 
سيس��تم هاي يكپارچه هم��كاران، مي تواند امكان��ات الزم براي 

استفاده از ارز و تهيه گزارش هاي مورد نياز را فراهم آورد.

امكانات اصلي
معرفي نرخ هاي برابري ارز به ريال 

اعمال تغييرات به صورت روزانه با حفظ س��وابق نرخ هاي 
گذشته 

امكان ثبت چند نرخ ارز در يك روز
تعريف ضريب تبديل ارز ها به يكديگر

امكان تعري��ف نرخ هاي اطالعاتي جه��ت گزارش گيري هاي 
خاص

تخصيص نوع ارز به حساب هاي تسعير پذير در سطح معين 
و تفصيل

ورود اطالعات اس��ناد ارزي به ص��ورت ريالي و تبديل آن 
به مق��دار ارز مورد نظ��ر و برعكس و همچني��ن برقراري 

كنترل هاي الزم
صدور س��ند تسعير با نرخ هاي مختلف در تاريخ هاي مورد 

نياز كاربر 
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سيستم صورت های مالی

اطالعات مالی منسجم، طبقه بندی شده و به روز برای برنامه ريزی 
و تصميم گيری های عملياتی و اس��تراتژيك هر شركت ضروری 
است. از سوی ديگر، بخشی از اين اطالعات، بايد به شكل مناسبی 

به ذينفعان خارج از شركت گزارش داده شود.
 صورت های مالی اساسی، مهم ترين و پركاربردترين گونه ی اين 
گزارش ها محس��وب می شود كه با توجه به روند شفاف سازی 
اطالعات مالی در بازار س��رمايه و الزام بس��ياری از شركت ها 
به ارائه ی گزارش های فصلی و ميان دوره، بايد ابزار مناس��بی 

برای تهيه ی سريع و كارآمد آن ها در دسترس باشد.
سيس��تم صورت های مالی اساس��ی همكاران سيستم بر مبنای 
اطالعات مالی موجود در سيس��تم حسابداری همكاران سيستم، 
اين گزارش ها را در زمانی كوتاه و به دقت تهيه می كند. س��اختار 
صورت های مالی قابل تعريف براس��اس س��رفصل ها بوده و از 
انعطاف كافی برای متناسب سازی با نياز شركت برخوردار است.

امكانات اصلي
تهيه وتنظيم ساختار صورت های مالی با استفاده از مفهوم 

سرفصل
برق��راری ارتباط مي��ان كدين��گ حس��ابداری و مجموعه 

سرفصل های تعريف شده تا شش سطح
امكان تعريف دوره های زمانی مختلف برای تهيه صورت های 

مالی در طول يك سال مالی
امكان ثب��ت كاربرگ ه��ای تعديل طبقه بندی حس��اب ها در 

سيستم 
تهيه گزارشات اصلی شامل ترازنامه، سود و زيان، سود و 
زيان انباشته، سود و زيان جامع و گردش وجوه نقد همراه 

با يادداشت های پيوست 
تفكيك اقالم حائز اهميت از اقالم با اهميت كمتر )تحت عنوان 

»ساير«( در گزارش تفصيلی
امكان رديابی مبلغ هر سرفصل در سطح حساب كل، معين 

و سطوح تفصيلی
تهيه يادداشت دارايی ثابت مشهود از طريق سيستم دارايی 

ثابت همكاران سيستم
تهيه صورت های مالی مقايس��ه ای – امكان مقايس��ه اقالم 
ص��ورت مالی دوره جاری با هر ي��ك از دوره های تعريف 

شده در گذشته تحت عنوان دوره متناظر
امكان تجديد ارائه اقالم گزارش شده در دوره قبل

EXCEL و WORD استخراج گزارشات در فرمت های
تهيه گزارشات در شكل های س��اده، ماتريسی و ماتريسی 

خاص
تهيه كتابچه صورت های مالی با امكان گرد كردن ارقام در 

سطح هزار و يا ميليون ريال
امكان قطعی كردن اطالعات تهيه شده در هر دوره 
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گزارش های اصلي
گزارش از اطالعات معامالت بين شركت ها

گزارش تراز آزمايشي تجميعي  شركت هاي گروه
گزارش اسناد حسابداري مربوط به كاربرگ تلفيق

گزارش اثبات محاسبات مرتبط به عمليات تلفيق
گزارش تراز آزمايشي تعديالت طبقه بندي 

صورت هاي مالي تلفيقي شامل
ترازنامه تلفيقي

صورت سود )زيان( تلفيقي
صورت سود )زيان( جامع تلفيقی
صورت جريان وجوه نقد تلفيقي

يادداشت هاي پيوست صورت هاي مالي

امكانات اصلي
امكان شناسايي شركت هاي عضو گروه و مشمول تلفيق

تعريف  ساختار تلفيق
امكان ثبت ويژگي هاي اطالعاتي پايه مربوط به شركت هاي 
گروه نظير تاريخ تحصيل شركت ها ، درصد سرمايه گذاري 

اصلي در شركت فرعي و...
قابليت تجميع مانده حساب هاي شركت هاي گروه تا سطح معين 
گردآوري اطالعات رويداد ها بين ش��ركت هاي عضو گروه 

به صورت مكانيزه 
ارس��ال مكانيزه اطالعات مورد ني��از تلفيق  از صورت هاي 
مالي جداگانه و يادداش��ت های همراه هر يك از شركت های 

گروه به واحد اصلي
انجام مغايرت گيري مكانيزه از رويدادهاي درون گروهي شركت ها

ارتباط با كليه سيستم هاي اطالعاتي جانبي نظير حسابداري ، 
انبار ، دارايي ثابت ، دريافت، پرداخت  و فروش

صدور كليه اسناد كاربرگ تلفيق و تعديالت مرتبط
حذف سود و زيان تحقق نيافته ناشي از مبادالت درون گروهي

امكان صدور سندهاي تعديل طبقه بندي 
تبادل اطالعات پايه از طريق پست الكترونيك

زير سيستم حسابداري تلفيقي

شركت ها و موسسات بازرگاني و توليدي، همواره در جهت رشد و توسعه واحد تجاري خود تالش 
مي كنند. با توجه به گستردگي حجم فعاليت هاي بازرگاني، اكثر موسسات و واحدهاي تجاري، جهت 

رشد و توسعه از رشد خارجي يا همان »تركيب تجاري« استفاده مي نمايند. 
منظ��ور از صورت ه��اي مالي تلفيقي، نش��ان دادن وضعيت مالي و نتايج عملكرد ش��ركت اصلي و 
شركت هاي فرعي به عنوان شخصيت اقتصادِي واحد و منفرد است. تهيه صورت هاي مالي تلفيقي با 
روش هاي غيرمكانيزه يا دستي، بسيار وقت گير، پيچيده و پر هزينه بوده و از لحاظ شفافيت و قابليت 
اثبات، اش��كاالت متعددي دارد. همچنين تهيه چنين گزارش هايی در تخصص عده كمي از ش��اغالن 

حرفه حسابداري و حسابرسي و يا موسسات مرتبط است. 

پروژه هاي مكانيزه و غيرمكانيزه صورت هاي مالي تلفيقي، حاوي پيچيدگي هاي منحصر به خود هس��تند كه 
اين موضوع، يكي از چالش هاي اساسي تلفيق است. برخي از اين پيچيدگي ها عبارتند از: 

گستردگي و تنوع فعاليت ها در سطح شركت ها و واحد هاي گروه
فعاليت هاي منحصر به فرد  در برخي  شركت ها و واحد هاي گروه

رويه ها و روش هاي حسابداري متنوع در سطح گروه
فهرست حساب  و سرفصل هاي متفاوت و گوناگون

وجود سيستم هاي اطالعاتي متفاوت
چند اليه اي بودن عمليات تلفيق

تنوع شخصيت حقوقي واحدهاي تجاري گروه
تنوع نرم افزارهاي مرتبط با تلفيق

انتزاعي بودِن بسيار زيادِ مفاهيم تئوريك و تجربي تلفيق
نرم افزار حسابداري تلفيقي همكاران سيستم، به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه اطالعات مديريت همكاران 
سيس��تم، امكان انجام تعديالت ، تجزيه و تحليل و تهيه صورت هاي مالي تلفيقي را به صورت سريع ، كامل و 

بسيار انعطاف پذير ايجاد و پيچيدگي هاي مربوط به اين حوزه را تسهيل مي كند.
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زيرسيستم
حسابداري تجميعي

همواره يكي از نيازمندی هاي مهم شركت هاي متوسط و 
بزرگي كه داراي پراكندگي جغرافيايي بوده و عمليات مالي 
آن ها در دفتر مركزي متمركز نيس��ت بلكه هر شعبه طي 
دوره به طور مستقل به ثبت اطالعات مالي اقدام مي نمايد، 
لزوم در دسترس بودن اطالعات و گزارش های مالي جامع 
و به روز در سطح كالن است و هرگونه تاخير يا كمبودي 
در اين جريان، صحت و كيفيت اطالعات براي تصميم گيري 
مديران را تحت تاثير قرار می ده��د. دريافت گزارش هاي 
مختلف به تفكي��ك هر يك از واحدهاي مس��تقل از جنبه 
كنترلي، ارزيابي و كمك به تعيين استراتژي  هاي آينده جزء 
نيازمندي هاي اساسي اين گونه شركت ها به شمار مي رود.

نرم افزار حس��ابداري تجميعي همكاران سيستم، به عنوان 
بخش��ي از مجموعه يكپارچه اطالعات مديريت همكاران 
سيستم، امكان دسترسي به اطالعات حسابداري شعب و 
تهيه گزارش جامع از عملكرد آن ها را براي ش��ركت هاي 
بزرگ با زيرمجموعه هاي مستقل به تفكيك فراهم مي آورد. 

امكانات اصلي
تجميع حساب ها به يكي از دو روش زير: 

در سطح حساب هاي معين
در سطح حساب هاي تفصيلی منحصر به فرد 

تعريف معين ها در بانك اطالعاتي مركز به صورت منحصر 
به فرد

انتق��ال معين ها از بانك اطالعاتي مركز به ديگر ش��عبه هاي 
تجميعي

تعريف تفصيل ها در بانك اطالعاتي مركز به صورت منحصر 
به فرد

انتقال تفصيل ها از بانك اطالعاتي مركز به ديگر ش��عبه هاي 
تجميع��ي در صورت تجميع حس��اب ها در س��طح تفصيل 

منحصر به فرد
انتقال اس��ناد به صورت خالصه س��ند در مح��دوده تاريخ 

انتخاب شده يا تك تك اسناد
انتقال س��ند در دوره موقت و دائ��م و همچنين ثبت ويژگي 

شعبه ارسال كننده سند
برگشت اسناد از مقصد

يكسان سازي اسناد بر اساس تغييرات اسناد در شعبه

گزارش های اصلي
مجموعه گزارش هايي كه در سيستم حسابداري براي دفاتر 
و ترازنام��ه وجود دارد در اين سيس��تم نيز پس از تجميع 

حساب ها قابل تهيه است
گزارش اسناد مازاد در مركز

گزارش اسناد غير يكسان
ام��كان تهيه گزارش از وضعيت اس��ناد تجميعي و همچنين 

گزارش به تفكيك هر شعبه

1112



امكانات اصلی
دریافت و پرداخت

انج��ام كليه مبادالت مربوط به فراين��د دريافت وجوه نقد و 
اسناد دريافتی )چك و سفته(، شامل دريافت وجوه مختلف، 
واگذاری اس��ناد به بانك، واگذاری به غير و ثبت وصول و 

واخواست اسناد 
انجام عمليات خاص در فرايند دريافت، مانند استرداد وجوه 
دريافتی، واگذاری اس��ناد به مامور وصول، حقوقی كردن 
اسناد، تسويه اسناد دريافتی، تبديل اسناد دريافتی تضمينی 

به عادی
انجام كليه مبادالت مربوط ب��ه فرايند پرداخت وجوه نقد و 

اسناد پرداختی 
انجام عمليات خاص در فرايند پرداخت، مانند استرداد وجوه 
پرداختی، تسويه اس��ناد پرداختی، تبديل اسناد تضمينی به 
عادی و تبديل مدت زمان اس��ناد پرداخت��ی از بلندمدت به 

كوتاه مدت و از كوتاه مدت به روز
ام��كان انج��ام كلي��ه دريافت ه��ا و پرداخت ها بر اس��اس 

درخواست ها و دستورهای دريافت و پرداخت
انجام واريزها و برداشت های بانكی

انجام انتقاالت بين بانكی و بين صندوق ها
تنظي��م ص��ورت مغاي��رت بانك��ی ب��ر اس��اس اطالعات 
اطالع��ات  فراخوان��ی  )ام��كان  بانك��ی  صورت حس��اب 

صورت حساب به طور خودكار(
تفكيك دريافت ها و پرداخت ها بر اس��اس منابع و مصارف 
نقدی شركت و مهيا كردن اطالعات الزم جهت تهيه صورت 

گردش وجوه نقد
صدور و ارس��ال خودكار اس��ناد حس��ابداری مربوط به 

عمليات دريافت و پرداخت به سيستم حسابداری

تسهیالت بانكی

تعريف انواع تس��هيالت بانكی و ثب��ت قراردادهای دريافت 
تسهيالت

كنترل اقساط تسهيالت بانكی به صورت نقد يا اسناد بهادار 
و صدور اسناد حسابداری مربوط به آن ها

ضمانت نامه 
امكان دريافت و پرداخت ضمانت نامه های بانكی و مالی

پيگيری ضمانت نامه در مراحل تمديد، تقليل، ابطال يا وصول 
و صدور كليه اسناد حسابداری مرتبط

  
تنخواه 

امكان ثبت ص��ورت خالصه تنخواه گ��ردان و كنترل مبالغ 
هزينه با مانده تنخواه گردان

تامين موجودی تنخواه گردان از طريق پرداخت چك و وجه 
نقد با كنترل سقف تنخواه گردان

كنترل 
كنترل اس��ناد و جلوگيری از ايجاد تغيير در اس��ناد پس از 

تاييد كنترل كننده 
صدور اسناد فعاليت های دريافت و تنخواه گردان به صورت 

سند ساده يا سند مركب
تنظيم حقوق و محدوده دسترس��ی ب��رای كاربران مختلف 
ب��ه فراخور ني��از و تاييد مقام مس��ئول در كليه بخش های 

سيستم 

گزارش های اصلی
موجودی حساب های بانكی و صندوق ها و تنخواه ها

دريافت ها بر حس��ب پرداخت كنندگان، نوع دريافت )عادی و 
تضمينی( و رسيد دريافت )چك، نقد، سفته، استرداد و ...( 

پرداخت ها بر حسب دريافت كنندگان، نوع پرداخت )عادی و 
تضمينی( و رسيد پرداخت )چك، نقد، سفته، استرداد و ...( 

وضعيت اسناد دريافتی و پرداختی شامل نزد صندوق، نزد 
بانك ، وصول شده و واخواست شده

پيش بين��ی وضعيت نقدينگی برای دوره  مورد نياز بر مبنای 
اسناد مدت دار دريافتی و پرداختی

وضعيت تسهيالت بانكی
وضعيت ضمانت نامه های بانكی

وضعيت نقدينگی در مقاطع مورد نياز
عملكرد طرف حساب ها بر حسب دريافت و پرداخت

صورت مغايرت بانكی با روش های مختلف
وضعيت تنخواه گردان ها

مغايرت بين حسابداری و خزانه داری
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سيستم دريافت و پرداخت

استفاده بهينه از نقدينگی و پيشگيری از بروز مشكالت ناشی از 
كمبود آن، يكی از نگرانی های اصلی هر ش��ركت است كه وجود 
اطالع��ات دقيق و به موقع در م��ورد وضعيت نقدينگی، می تواند 
نقش موثری در برنامه ريزی و كنترل مسائل مربوط به نقدينگی 

شركت ها ايفا نمايد.
سيس��تم درياف��ت و پرداخت همكاران سيس��تم ب��ا مهيا كردن 
امكانات مناس��ب جه��ت ثبت اطالع��ات مربوط ب��ه دريافت و 
پرداخت، انجام كنترل های الزم در مورد رويدادهای ثبت ش��ده 
و ارائه گزارش های متنوع، ابزار مناسبی را در اختيار شركت ها 
قرار داده است تا مديريت نقدينگی را به شكل صحيح اجرا نمايند.



سيستم كنترل مالي
قراردادهاي پيمانكاري

با توجه به برون س��پاري اكثر قراردادهاي شركت ها، پيمانكاران 
اصلي اين قراردادها نيازمند س��ازوكار كنترل��ي قدرتمندي براي 
تش��خيص و اصالح انحراف ه��اي ريالي و مق��داري قراردادها و 
صورت وضعيت ه��اي پيمانكاران فرعي )Sub Contractors( خود 
هستند. به همين دليل، بسياري از شركت ها و موسسات اقتصادي 
براي داش��تن اطالعات صحيح و به هنگام از قراردادها و صورت 
وضعيت ه��ا و نظارت بر آن ها، از نرم افزار كنترل مالي قراردادها  
بهره مي جويند. سيستم كنترل مالي قراردادهاي پيمانكاري عالوه 
بر پوش��ش فرايندهاي مالي قراردادهاي پيمانكاري، قراردادهاي 

كارفرمايي شركت ها را نيز پوشش مي دهد.
كنترل مالي قراردادهاي پيمانكاري همكاران سيستم ، مجموعه اي 
از امكانات مورد نياز براي ثبت، كنترل و پيگيري مالي قراردادهاي 
پيمانكاري ، مشاوره اي و كارفرمايي )اعم از EPC و ....( و دريافت 
گزارش هاي تحليلي و مديريتي اس��ت كه عالوه بر ارتباط با ديگر 
سيستم هاي مالي همكاران سيستم ، پاسخگوي نيازهاي كنترلي و 
مديريتي كاربران سطوح مختلف شركت در زمينه پيگيري وضعيت 

قراردادها در حين اجراي پروژه است.

امكانات اصلي 

امكان معرفي كارفرمايان و پيمانكاران اصلي و فرعي
ام��كان تعريف ضرايب افزاينده و كاهنده قراردادها و صورت 

وضعيت ها
امكان ثبت يا Import فهرس��ت بهاي منتش��ر شده از سوي 

معاونت نظارت راهبردي دفتر رياست جمهوري
امكان تعريف مواد و مصالح مورد استفاده در پيمان ها

امكان تعريف خدمات قابل ارائه در پيمان ها
امكان طبقه بندي انواع قراردادها، مناقصات، عمليات

امكان ثبت اطالعات قراردادهاي متنوع كارفرمايي و پيمانكاري 
با تعيين ضرايب افزاينده و كاهنده روي قرارداد و عمليات 

امكان ثبت صورت وضعيت هاي مرتبط با هر قرارداد
امكان ثبت الحاقيه هاي قرارداد مطابق مفاد ش��رايط عمومي 

پيمان
اعمال كنترل هاي ض��روري زماني و ريالي در عمليات جاري 

قراردادهاي پيمانكاري
ارتباط با سيستم خزانه داري و تضامين جهت مديريت عمليات 
دريافت و پرداخت وجوه و ضمانت نامه ها و امكان صدور سند 

حسابداري 
ارتباط با سيس��تم انبار و داراي��ي ثابت جهت مديريت مواد و 

مصالح تحويل شده به پروژه
ثبت و اعمال محاسبات انواع صورت وضعيت هاي مرتبط با هر 
قرارداد )از جمله صورت وضعيت موقت ، تعديل، ما به التفاوت 

مصالح و قطعي(  
انجام عمليات ضمانت نامه ها و سپرده هاي مرتبط با هر قرارداد 

)امكان تقليل ، ابطال و تمديد(
ثبت اس��تهالك ضمانت نامه، پيش پرداخت و علي الحساب بر 

اساس صورت وضعيت و صدور اسناد حسابداري آن ها
ثب��ت اطالع��ات اس��تقراري قراردادها، مناقص��ات، صورت 

وضعيت ها و اطالعات پرداخت سنواتي

گزارش هاي اصلي  

گزارش مرور قراردادها
ام��كان بررس��ي و مرور گ��ردش عمليات قرارداده��ا به تفكيك 
قرارداد، صورت وضعيت، مناقصه، پيمانكار و عمليات به صورت 

ساده و تحليلي 

گزارش كارت حساب پیمان
امكان گزارش گيري از گردش هاي مرتبط با يك قرارداد و الحاقيه ها 

و صورت وضعيت ها و پرداخت هاي آن قرارداد

گزارش عملیات قراردادها
ام��كان گزارش گيري تجميع��ي از اطالع��ات قراردادها ، صورت 

وضعيت ها، عمليات ، مناقصات يك پيمانكار 

گزارش ضمانتنامه ها
امكان كنترل ضمانت نامه ها به تفكيك تاريخ سررسيد

گ��زارش رويدادهاي قراردادها به معني امكان  گزارش گيري 
آني از رويدادهاي قرارداد در حين اجراي پروژه

امكان طراحي گزارش هاي خاص در محيط Excel و Word و 
اتصال آن ها به سيستم براي تهيه گزارش
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سيستم دارايي  ثابت

دارايي ه��اي ثابت هر ش��ركت بخش مهمي از س��رمايه  هاي آن 
را تش��كيل مي دهد. نظ��ارت صحيح بر وضعي��ت اين دارايي ها 
به منظور جايگزيني به موقع، كس��ب اطمينان از پوشش بيمه اي 
مناسب، كنترل نقل و انتقال و محاسبه هزينه استهالك ضروري 
است. مديريت اين دارايي ها و محاسبه   هزينه استهالك آن ها به 

دليل تنوع و توزيع آن ها كاري سخت و زمان بر است.
سيس��تم داراي��ي ثابت، به عنوان بخش��ي از سيس��تم يكپارچه 
اطالع��ات مديري��ت هم��كاران سيس��تم و در ارتباط با س��اير 
سيستم هاي اين مجموعه ، با ايجاد انسجام و يكپارچگي در كليه  
فرايندهاي مرتبط با دارايي ه��اي ثابت، امكان كنترل و مديريت 
آن ها را به نحوي شايس��ته و س��اده فراهم مي آورد. محاس��به 
اس��تهالك در اين سيستم به سهولت انجام شده و در حساب ها 

به روش مناسب ثبت مي شود.

گزارش های اصلي
كارت تفصيلي دارايي هاي ثابت

سوابق تغييرات اساسي دارايي ها
نقل و انتقال دارايي هاي بين مراكز هزينه و اشخاص

هزينه استهالك دارايي ها بر حس��ب عوامل هزينه و مراكز 
هزينه

خالصه عملكرد دارايي ها
دارايي هاي نزد كاركنان

مرور دارايي
گزارش هاي مغايرت با سيستم حسابداري

گزارش خروج موقت دارايي ها
ساير گزارش هاي مربوط به دارايي ها

امكانات اصلي
معرفي اطالعات پایه

تعريف قوانين اس��تهالك توسط كاربر با استفاده از جدول 
قوانين استهالك ثبت شده در نرم افزار

تعيين روش محاسبه استهالك دارايي از طريق گروه دارايي 
يا اقالم دارايي

تعيين محل استقرار دارايي به صورت درختواره ها
گروه بندي درختواره  دارايي ها

تفكيك وظايف جمع دار از حسابدار اموال
معرفي حساب هاي ثابت سيستم 

ثبت اطالعات دارایي ها و محاسبات صدور اسناد
ثب��ت دارايي ها و تخصيص ش��ماره پ��الك از طريق خريد 
مس��تقيم، دريافت از انبار، اقالم تكميل شده توسط پروژه ها 

يا اقالم انتقالي از شركت هاي ديگر
قيمت گذاري دارايي بر اس��اس قيمت مندرج در برگ تحويل 

انبار، قيمت تمام شده پروژه يا قيمت خريد
تعميرات اساسي و امكان انتخاب روش تاثيرگذاري تعميرات 

در محاسبه استهالك 
تعديل قيمت دارايي

بيمه دارايي به صورت فردي و گروهي
صورت برداري و تطبيق دارايي

تعريف اجزاي دارايي
مشخص كردن پالك اصلي و فرعي

تعيين جمع دار و تحويل گيرنده دارايي به طور هم زمان
محاسبه تعديالت نرخ و روش محاسبه استهالك دارايي

ثبت ماليات بر ارزش افزوده
ارزيابي مجدد دارايي ها

محاس��به اس��تهالك دارايي ها به صورت جمعي، گروهي يا 
اقالم دارايي

تجديد ارزيابي )دارايي به تفكيك نرخ قديم و جديد(

نقل و انتقال، خروج و حذف دارایي
ثبت سوابق نقل و انتقال دارايي

اعالم بال استفاده شدن دارايي براي درنظر گرفتن تاثير آن 
در محاسبه استهالك دارايي

خروج موقت و بازگشت دارايي
فروش، حذف، اسقاط و اهداي دارايي
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حقوق و دستمزد 

ضرورت به كارگي��ری نرم افزارهای مالی زمانی نمود پيدا می كند 
كه الزم باشد محاس��بات پيچيده ای در كوتاه ترين زمان ممكن و 
با پرهيز از هرگونه خطا صورت گيرد. محاسبه حقوق و دستمزد 
كاركنان در شركت ها و موسسات اقتصادي نمونه بارزی از همين 
محاسبات زمان بر است كه مسئولين مالی هميشه درگير آن هستند. 
سيس��تم حقوق و دس��تمزد همكاران سيس��تم مجموعه عمليات 
مربوط به فرايند حقوق و دستمزد از ثبت اطالعات پايه، محاسبات 
و گزارش ده��ي متنوع قانوني و مديريتي را پوش��ش مي دهد. اين 
سيستم با هدف ايجاد انعطاف پذيري الزم در فرايند پرداخت حقوق، 
محاسبات پيچيده و متنوع را به سرعت و  با دقت زياد انجام داده و 

تسهيالت كارآمدي را در اين زمينه فراهم كرده است.   
اي��ن نرم افزار الزام��ات قوانين ج��اری و رويه ه��ای حاكم بر 
محاسبه  حقوق و دستمزد كاركنان را به خوبی پوشش داده و با 
ارتباط تنگاتنگ خود با سيستم منابع انساني و حسابداری مالی 
همكاران سيس��تم، امكانات و تس��هيالت كارآمدی را در اختيار 

مديران قرار می دهد. 

گزارش هاي اصلي 
ليست حقوق، انواع بيمه و ماليات متناسب با نيازهای خاص 
ايجاد و طراحی انواع فايل هاي خروجي با فرمت هاي مختلف 

و دلخواه
اطالع��ات ثابت و متغي��ر كاركنان )تغيي��رات مبانی حقوق، 

اضافه كاری و ساير عوامل( 
گزارش های حسابرسی برای دوره های زمانی مشخص 

ليس��ت و فيش ب��رای ان��واع پرداخت ها )بين م��اه، عيدی، 
بازخريد مرخصی و سنوات(

امكان ارسال ايميل فيش به آدرس ايميل كاركنان
امكان ارسال فيش هاي كاركنان به سيستم پرتال شركت

امكان تهيه ديس��كت دارايي بر اس��اس درخواست وزارت 
امور اقتصادي و دارايي

امكانات اصلي
اطالعات حقوقی و احكام پرسنلی

انواع استخدام 
تعريف چارت سازمانی، رده های شغلی، پست های مرتبط و ... 
امكان تعريف نامحدود عوامل حقوقي در گروه هاي مختلف 

مزايا، كسور و تعهدات كارفرما و به تفكيك انواع استخدام

اطالعات ماهانه 
دريافت اطالعات حضور و غياب كاركنان از دستگاه كارت زنی  

نگهداری اطالعات كاركرد در مقاطع ماهانه 
ورود اطالعات كاركرد به صورت معوقه براي ماه هاي قبل

پرداخت وام به كاركنان 
انواع وام و شرايط اعطای وام به كاركنان 

نگهداری سوابق كسر و تعديل اقساط و اصالحات آن  

محاسبات 
امكان فرمول نويس��ي عوامل حقوقي به ص��ورت دلخواه با 
اس��تفاده از توابع و پارامترهاي متنوع و نگهداري تاريخچه 

تغييرات آن ها براي پوشش دهي محاسبات معوقه 
ام��كان تنظيم ويژگي هاي عوامل حقوقي در محاس��بات )به 

عنوان مثال ماليات پذير، بيمه پذير و غيره( 
امكان ثب��ت معوقه هاي حكمي و كاركردي و پوش��ش دهي 

كامل محاسبات معوقه 
اطالعات اس��تخدامی مربوط به حق��وق از جمله نوع بيمه و 

ماليات كاركنان و شعب مربوط به آن ها  
ثب��ت اطالعات تجميعی ب��رای پياده س��ازی نرم افزار مانند 

درآمد، درآمد مشمول ماليات، مانده مرخصی و ... 
محاسبات دوره اي شامل عيدي و بازخريد مرخصي )شامل 

پرداخت و محاسبات ذخيره(
محاسبات ذخيره سنوات      

امكان تعريف انواع پرداخت ها و محاس��بات بين ماه خاص 
كارب��ر و انج��ام عمليات مس��تقل مربوط ب��ه آن )تعريف 
عوام��ل، ورود اطالعات كاركردي، انجام محاس��به، صدور 
سند حسابداري و گزارش هاي مرتبط مانند پاداش، كارانه، 

بهره وري و ...(
صدور اسناد حسابداری حقوق  

امكان تعيين س��اختار فايل هاي خروج��ي از جمله فايل هاي 
بانك، ماليات ، بيمه و ... 



سيستم مديريت سهام
در شركت هاي سهامي عام فعاليت هاي مربوط به سهام همچون 
نقل و انتقاالت سهام، تبادل اطالعات با بورس، افزايش سرمايه، 
و محاس��به و تخصيص س��ود، نيازمند ص��رف هزينه و  زمان 
قابل توجهي است. تعدد سهامداران و در دسترس نبودن آن ها 
نيز موجب شده اس��ت برقراري ارتباط و اطالع رساني مناسب 
به خوبي صورت نگيرد و تاريخچه عمليات انجام شده به راحتي 

قابل رديابي نباشد. 
بر اين اس��اس، در چنين شركت هايي وجود سيستمي كه بتواند 
اين فعاليت ها را به گونه اي شايس��ته و نظام يافته سامان بخشد، 

ضروري است.
سيستم مديريت س��هام، به عنوان بخش��ي از سيستم يكپارچه 
اطالع��ات مديريت همكاران سيس��تم به منظور نظام بخش��يدن 
به فعاليت هاي مربوط به س��هام تهيه ش��ده است و مي تواند با 
كاه��ش هزينه و زمان، به خوبي پاس��خ گوي نيازهاي اطالعاتي 

شركت هاي سهامي باشد. 

استقرار
استقرار سهامداران حقيقي
استقرار سهامداران حقوقي

استقرار برگه هاي سهام
سرمايه اوليه شركت

سود سنواتي
اتمام عمليات استقرار

تبادل اطالعات با بورس
)R خواندن اطالعات سهامداران )فايل

)T خواندن اطالعات نقل و انتقاالت سهام و پذيره ها )فايل
خواندن اطالعات نق��ل و انتقال هاي قهري ، وكالتي ، وثيقه و 

)C اصالحي )فايل
خواندن اطالعات پذيره هاي بدون پاسخ در افزايش سرمايه 

)C فايل(
Registery.DBF رفع مغايرت با بورس از طريق خواندن فايل

سود
تعريف جدول مالياتي

معرفي عوامل
محاسبه سود
صدور فيش

صدور سند بستانكاري سهامداران در كاردكس ريالي
امكان تهيه فيش سود و ارائه به سهامداران

امكان تهيه ديس��كت بانكي جهت پرداخت س��ود به حساب 
بانكي سهامداران

افزایش سرمایه
ثبت افزايش سرمايه

تاييد افزايش سرمايه
چاپ پذيره ها

بررسي پذيره ها
خريد و فروش پذيره ها

تخصيص مبالغ پاره سهم
فروش پذيره هاي قابل فروش

ثبت نهايي افزايش سرمايه

دریافت و پرداخت به سهامداران به صورت متمركز
پرداخت به سهامداران
دريافت از سهامداران

امكانات اصلي
معرف�ي و دس�ته بندي س�هامداران و اطالع�ات مجام�ع و 

دوره هاي عملیاتي از قبیل:
سهامداران حقيقي
سهامداران حقوقي

گروه هاي محاسباتي
ويژگي ها براي سهامداران

دوره هاي عملياتي
مجامع

نمايندگان قانوني سهامداران
انتخاب دوره فعال

تعریف نقل و انتقاالت و برگ سهام
تعريف نقل و انتقال عادي

تسهيم سهام وكالتي
آزادسازي سهام وكالتي

نقل و انتقال قهري
معرفي كارگزاران

تغيير مالكيت برگ سهم
سپرده گذاري برگ سهم

چاپ برگ سهم
وثيقه گذاري سهام

آزاد سازي سهام وثيقه

گزارش های اصلي
سهامداران

كاردكس
كاردكس خطي
كاردكس ريالي
نقل و انتقاالت 

حق تقدم سهامداران
وضعيت پذيره ها

مجامع افزايش سرمايه
مجامع عادی

سوابق آراء در مجامع
مرور سهامداران
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دفتر مركزي
شركت همكاران سیستم

تهران، خیابان قائم مقام فراهاني،
خیابان شهدا، پالك 1  كدپستی: 1586755511
تلفن دفتر مركزی: 83382001
 تلفن فروش: 8520
 صدای مشتری: 83382828
نمابر: 88715638

info@systemgroup.net
www.systemgroup.net


