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در همکـاران  سیستـم با شنـاخت 
کسب و کارها و نیـاز  از فرآینـدهای 

مدیران، راهکارهایی متنـاسب با 
نیاز شما عرضه می کنیم.

نیـازهای خود را با ما در میـان بگذارید 
کسب و کارتان را  و راهکار مناسب 

در اختیار بگیـرید.
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راهکاران همکاران سیستم
درون سازمان خود را چگونه می بينید؟

ــر ارتبــاط میــان  کســب وکار و از همــه مهم ت کلیــدی  گاهــی از اطالعــات یکپارچــه و جزئیــات  آ
آن هــا، نیــاز بــه درون بینــی و اشــراف شــما بــه ســازمان تان دارد.  از ایــن رو، دسترســی بــه 
ــا قابلیــت بزرگ نمایــی و حرکــت میــان اجــزا، الزمــه ی مدیریــت صحیــح  تصویــری واضــح و ب

و دقیــق اســت.

راهکاران شما را مسلط می كند
کســب و کارتان، بــا  همــه چیــز تحــت نظــر شماســت؛ بــا داشــتن تصویــری بــا وضــوح بــاال از 
تســلط بیش تــر بــه پایــش و ارزیابــی دقیق تــر رخدادهــا بپردازیــد و فرآیندهــای جــاری ســازمان 

کنیــد. خــود را به درســتی مدیریــت 

چه اجزایی تصمیم های شما را می سازند؟
ــی  ــا پیچیدگ ــر، تصمیم گیــری دقیــق و به موقــع اســت. امــروزه ب مهم تریــن مهــارت یــک مدی
و  بی شــمار   کســب و کار  در  مدیریتــی  تصمیم هــای  ســازنده ی  اجــزای  بــازار،  مولفه هــای 

متغیرنــد.

راهکاران تصمیم گیری شما را دقیق می كند
کشــف ارتباط هــای  کلیــدی و  ساده ســازی پیچیدگی هــا و بررســی موشــکافانه ی فرآیندهــای 

میــان اجــزا، همــه چیــز را بــرای اتخــاذ تصمیم هــای درســت آمــاده می کنــد.

که با پوشــش  راهکاران همکاران سیســتم، یک ERP جامع و منطبق با تعاریف روز دنیاســت 
کســب و کار و ارائــه اطالعــات درســت و به موقــع، ســازمان ها را در تصمیم گیــری  وجــوه مختلــف 

کارایــی و در نتیجــه ســودآوری یــاری می کند. صحیــح بــرای بــاال بــردن بهــره وری، 
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اطالعات درست در دست شما
کسب و کارتان را پیش روی شما قرار می دهد و به شما  راهکاران تصویر شفافی از عملیات 
را  کسب وکارتان  ریسک های  شوید،  متمرکز  مهم  موارد  روی  که  می دهد  را  توانایی  این 

کنید و سریع تر تصمیم بگیرید.  به دقت ارزیابی 

می گذرد،  شما  سازمان  در  آن چه  چکیده ی  راهکاران،  مدیریتی  داشبورد  از  استفاده  با 
به سادگی و در یک نگاه در اختیار شماست.

راهکاران مرز ندارد 
برای  را  امکان  این  راهکاران،  کار شماست. تحت وب بودن  کنونی شما، محل  موقعیت 
اطالعات  به  زمان  هر  و  مکان  هر  در  تا  می کند  فراهم  مشتریان تان  و  همکاران  مدیران، 

دسترسی داشته باشند.

كنید كسب و كارتان را ساده  پيچیدگی های 
را  کسب و کارتان  جاری  فرآیندهای  می توانید  شما  راهکاران،  کار  گردش  ابزار  از  استفاده  با 
گلوگا ه ها و نقاط بهبود را شناسایی  کرده و  کنید، فرآیندها را پایش  در سیستم پیاده سازی 
کنید. هم چنین شما می توانید فعالیت های تکراری، بدون ارزش افزوده و وقت گیر را خودکار 
کارکنان  از  ترتیب، هر یک  این  به  بدهید،  افراد تخصیص  به  اتوماتیک  را  کارهایی  و  کنید 

کرد.  کارنمای خود مشاهده خواهند  کارهای مربوط به خود را در 

كسب و كار خود باشید كارگردان 
اجرای  روند  تا  می دهد  را  امکان  این  شما  به  راهکاران  پیکربندی  قابلیت  و  باال  انعطاف 
عملیات سازمان را با توجه به نیاز بازار و مشتریان خود به سادگی تغییر دهید؛ سیاست های 
کنید  کنید یا فرآیند تازه ای را تعریف  کاری خود اعمال  کاری جدید خود را در تمام شبکه ی 

و آن  را به دیگر فرآیندهای مدیریتی خود بیافزایید.

كنید درون داده های خود سفر 
بستر  در  خود  داده های  کند و کاو  به  راهکاران،  کاوشگر  پیشرفته ی  و  راحت  نوین،  ابزار  با 
گزارش های متنوع بر اساس  راهکاران بپردازید. این ابزار دارای امکاناتی قوی برای ساخت 
تخصص  از  بی نیاز  که  می دهد  را  امکان  این  شما  به  کاوشگر  است.  لحظه  در  اطالعات 

کنید.  کسب و کار، اطالعات مورد نظرتان را استخراج  »پایگاه داده« و بر پایه ی مفاهیم 
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راهکار مالی؛
سرعت و دقت در فرآیندهای مالی

راهــکار مالــی راهــکاران »مربــوط بــودن« و »مفیــد بــودن« داده هــای مالــی را حفــظ می کنــد 
و بــا به کارگیــری الگوهــای منطقــی، اطالعــات مالــی یکپارچــه ای را، در لحظــه و بــا اطمینــان 
از درســتی آن هــا در اختیــار شــما قــرار می دهــد؛ هم چنیــن صــدور اتوماتیــک اســناد مالــی 
کاهــش چشــم گیر دوباره کاری هــا و خطاهــای  کل، ســبب  از ســایر حوزه هــا در راهــکار دفتــر 

ــرد.  ــر می ب ــی را باالت ــای مال ــت داده ه ــان از صح ــب اطمین ــود و ضری ــری می ش کارب

مزایای راهکار:
•  فعالیت های مالی را از زمان وقوع رویدادها تا زمان طبقه بندی و نمایش آن ها، 

یکپارچه می کنید. 
•  از وجوه نقد سازمان به خوبی بهره برداری می کنید.

کنترل های داخلی مورد نیاز را در اختیار دارید. •  امکان اعمال نظارت و 
•  تسهیالت دریافتی را به آسانی مدیریت می کنید. 

گاه می شوید.  •  از وضعیت فیزیکی دارایی و تاریخچه ی آن، در هر لحظه از زمان آ
•  محاسبات دقیقی از وضعیت دارایی های ثابت سازمان را در اختیار می گیرید.

•  امنیت اطالعات مالی سازمان را افزایش می دهید. 
کم ترین زمان دریافت  گزارش های مالی متنوعی را با توجه به هدف و مخاطب در    •

می کنید. 
کم ترین زمان و با باالترین  •  صورت های مالی و یادداشت های همراه آن را به آسانی، در 

قابلیت اتکا، تهیه می کنید.

راهــکار مالــی راهــکاران؛ فرآیندهــای دفتــركل، دریافــت و پرداخــت، تســهیالت مالــی، 
دارایــی ثابــت و صورت هــای مالــی را پوشــش می دهــد.
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راهکار حسابداری مدیریت؛
مطمئن در بازار رقابتی

راهــکار حســابداری مدیریــت راهــکاران بــه رونــد محاســبه ی بهــای تمــام شــده ســرعت و 
کــه اطالعــات مقــداری یــا  دقــت می بخشــد؛ هم چنیــن ایــن راهــکار می توانــد در مواقعــی 
مبلغــی، تغییــر بــا اهمیتــی داشــته باشــند، بــا دریافــت تغییــرات عوامــل قیمــت، بهــای تمــام 

کنــد.   شــده ی آتــی را پیش بینــی 

مزایای راهکار: 
با ایجاد تعداد نامحدود دوره ی پیش بینی، بهای تمام شده واحد محصول را محاسبه   •

می کنید. 
خالصه بهای تمام شده همراه با مولفه های اصلی مواد، دستمزد و سربار دردسترس   •

شما قرار می گیرد. 
کز  گردش مواد از انبار به مرا که شامل  کاملی بر عملیات واحد تجاری دارید  نظارت   •

کاال بین دوایر تولیدی و در نهایت بازگشت محصول به انبار  تولیدی و نقل و انتقال 
می شود. 

با اجرای به موقع فرآیند محاسبه ی بهای تمام شده، به خوبی اشتباهات فرآیندی   •
سازمان تان را شناسایی می کنید.  

کامل محاسبه، نتیجه ی محاسبه در هر بخش را به تنهایی مشاهده  بی نیاز از اتمام   •
می کنید. 

کم ترین هزینه و زمان، قابلیت پیاده سازی تغییرات را دارید. با   •

ســایر  از  ورودی  اطالعــات  دریافــت  بــا  راهــکاران؛  مدیریــت  حســابداری  راهــکار 
می كنــد. اتــکا  قابــل  را  محاســبات  نتایــج  شــده،  تمــام  بهــای  مــاژول  در  نرم افزارهــا 
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راهکار فروش و پخش؛
چابک در بازار رقابتی

راهــکار فــروش راهــکاران، بــا یکپارچگــی بــا ســایر ماژول هــا، فرآینــد فــروش را مکانیــزه می کنــد، 
کاملــی را  کنتــرل  الگوهــای ارزیابــی متنوعــی را در تعامــل بــا فروشــندگان در اختیــار می گــذارد و 

بــر عملکــرد آنــان فراهــم می کنــد.

مزایای راهکار: 
گروه مشتری، متناسب سازی می کنید.  •  فروش، قیمت گذاری و اعطای تخفیف را برای هر 

•  با سرعت و دقت حساب های مشتریان را بررسی و بهترین تصمیم را برای انجام 
مبادالت اتخاذ می کنید. 

•  محاسبه ی پورسانت را به شکل پارامتریک و منعطف انجام می دهید. 
•  اطالعــات دقیــق و به موقعــی از وضعیــت فــروش و میــزان ســودآوری محصــوالت  در 

اختیــار می گیریــد.

گــرم، فــروش عمــده و فــروش  راهــکار پخــش راهــکاران، فرآیندهــای فــروش ســرد و پخــش 
گیــری تــا توزیــع و تســویه حســاب پشــتیبانی می کنــد. کارخانــه را از ســفارش  درب 

مزایای راهکار: 
•  با برنامه ریزی مراجعه به مشتریان، فرآیند توزیع را بهبود می بخشید و هزینه های 

کاهش می دهید. اضافی را 
•  عملیات سفارش گیری براساس برنامه ی تور انجام می شود و می توانید عملکرد ویزیتور 

کنید.  را با برنامه مقایسه 
•  با موبایل سرویس، در زمان فرآیندهای فروش، توزیع و وصول، اطالعات مورد نیاز از 

ع و مامور وصول قرار می دهید. گرم، موز مشتری را به موقع در اختیار ویزیتور، فروشنده ی 
گرفته شده در صبح، سفارش های تحویل  •  در پایان هر روز، با مطابقت دادن بار تحویل 

داده شده و بارهای مرجوعی، حساب دقیقی از انبار خواهید داشت.   

راهــکار فــروش و پخــش راهــکاران؛ فــروش داخلــی، فــروش بورســی، فــروش صادراتــی، 
فــروش و پخــش مویرگــی، هدف گــذاری و پورســانت، خدمــات الکترونیکــی مشــتری و 

موبایــل ســرویس پخــش را پوشــش می دهــد.
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راهکار تداركات و لجستیک؛
مدیریت بهینه تامین و

كنترل هوشمند موجودی
کاملــی بــر مدیریــت موجــودی  کنتــرل  راهــکار تــدارکات و لجســتیک راهــکاران، نظــارت و 
شــما  بــه  کاال،  نظــر  مــورد  مقــدار  بــا  و  به موقــع  تحویــل  از  می کنــد،  فراهــم  ســازمان 
کاال و اختــالل در پروســه ی تولیــد جلوگیــری می کنــد، شــما  کمبــود  اطمینــان می دهــد، از 
کنترل هــای داخلــی بی نیــاز می کنــد و دقــت عملیــات  را از دوبــاره کاری در ثبــت اســناد و 

می دهــد.  افزایــش  را  انبارگردانــی 

مزایای راهکار: 
کنترل موجودی هوشمند را در اختیار می گیرید.  •  با قابلیت توصیه عملکرد، 

•  با ثبت اسناد انبار با به کارگیری بارکد و استفاده از Hand Held، فرآیندهای لجستیک 
را با سرعت و دقت باالیی انجام می دهید.

کاال به مشتریان، اعتبارتان را  نزد ذی نفعان  •  با امکان رزرو موجودی و تحویل به موقع 
افزایش می دهید. 

کمک می کند تا ردیابی هزینه ها را آسان  کنید.  •  امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش، 
کنده، متمرکز مدیریت می کنید. کامل از عملیات پرا •  با در اختیار داشتن اطالعات 

•  فرآیندهای تدارکات و لجستیک مورد نیاز سازمان تان را پیاده سازی می کنید.
•  به انتخاب تامین کنندگان سرعت و دقت می بخشید.

ــار،  ــابداری انب ــار و حس ــای انب ــامل راهکاره ــکاران؛ ش ــتیک راه ــداركات و لجس ــکار ت راه
ســرویس های  تــداركات،  در  تجــاری  اســناد  توزیــن،  و  پذیــرش  تــداركات،   ،MESC

موبایــل انبــار، مدیریــت ســریال، مدیریــت بــچ و RFID اســت. 



راهکاران همکاران سیستم14 .

راهکار سرمایه انسانی؛
توانمندسازی و

حفظ استعدادهای سازمان
ــب وکارتان،  کس ــای  ــا نیازه ــب ب ــا متناس ــد ت ــک می کن کم ــکاران  ــانی راه ــرمایه انس ــکار س راه
کنیــد، بــه هنــگام تغییــر در قوانیــن یــا صــدور  حــوزه ی ســرمایه انســانی ســازمان را مدیریــت 
کارکنــان، از اعمــال خــودکار تغییــرات  احــکام اصالحــی در ارتبــاط بــا تغییــرات حکمــی و ریالــی 
کاهــش  کارکنــان را  بهره منــد شــوید، خطاهــای احتمالــی در محاســبه ی جبــران خدمــات 
کنــار  کنیــد و در  دهیــد، بــا مدیریــت مســیر شــغلی ســرمایه های انســانی ســازمان را حفــظ 

ــد. ــت آوری ــازمان تان به دس ــم در س ــردد را ه ــت ت ــان، امنی کارکن ــور  ــت حض مدیری

مزایای راهکار: 
کسب وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط با  •  نظام پرداختی مورد نظرتان را متناسب با 

آن ها، تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین نامه ها چابک تر عمل می کنید. 
کارکنان تان  •  اعمال تغییرات حکمی و مبلغی متناسب با تغییرات شغلی یا جایگاهی 

به گونه ی سیستماتیک انجام می شود. 
گروهی، هم چنین صدور خودکار احکام  کارگزینی به شکل انفرادی،  •  صدور انواع احکام 

اصالحی منطبق با نیازهای نظام های جبران خدمات برایتان فراهم می شود.
•  خروجی های قانونی تعریف شده را در اختیار می گیرید. 

کارکنان را متناسب با آیین نامه های تدوین شده ی سازمان تان و  •  ساختارهای ارتقای 
کسب وکارتان تعریف می کنید.  فضای 

کارکنان را متناسب با نیاز سازمانی و شغلی  •  پیش نیازهای آموزشی و تخصصی هر یک از 
تعریف می کنید.

کاری مرتبط با آن ها،  کاری و تقویم  گروه های  کاری،  •  امکان تعریف انواع نوبت های 
کار و مجوزهای خاص، تعریف انواع  کسر  کار،  انواع مجوز برای محاسبه ی اضافه 

مرخصی و... را در اختیار می گیرید. 

كارگزینــی، جبــران خدمــات، مدیریــت تــردد،  راهــکار ســرمایه انســانی راهــکاران؛ شــامل 
كارمنــد اســت. مدیریــت مســیر شــغلی، آمــوزش و خدمــات الکترونیــک 
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راهکار مدیریت تولید؛
نظارت یکپارچه ی فرآیند تولید

کمــک می کنــد تــا بــه نیازهــای فرآینــد تولیــد پاســخ دهیــد؛  راهــکار مدیریــت تولیــد راهــکاران 
برنامه ریــزی تولیــد در چارچــوب موجــودی مــواد و ظرفیــت تولیــد انجــام شــود، از قرارگیــری 
کیفیــت مطلــوب، مطمئــن  کیفیــت مناســب در خــط تولیــد و داشــتن محصــول بــا  مــواد، بــا 
کــز تولیــدی، تصمیمــات  گزارش هــای مناســب از وضعیــت مرا باشــید، هم چنیــن، بــا دریافــت 

دقیق تــری را در ارتبــاط بــا ظرفیــت تولیــد، ماشــین آالت، محصــوالت و... بگیریــد.

مزایای راهکار:
•  برنامه های تولید را در سطوح مختلف تهیه و میزان تحقق آن ها را ارزیابی می کنید. 

کارا برای مدیریت خطوط پیوسته را به کار می گیرید.  •  راهکاری ساده و 
•  فرآیند تولید را از تغذیه مواد به خطوط تولیدی تا تحویل و فروش محصول نهایی 

خود به مشتریان ردیابی می کنید.
•  با برآورد مصرف مواد مورد نیاز تولید، برنامه ریزی خرید مواد را انجام می  دهید و 

موجودی انبارها را بهتر مدیریت می کنید.
•  محصوالت جانبی اصلی و فرعی فرآیند تولید را شناسایی و مدیریت می کنید. 

گزارش گیری و دریافت هشدار از تاریخ های مهم مانند تاریخ انقضا و آزمایش های    •
مجدد را به کار می گیرید.

کرده و ضایعات تولید را به تفکیک عملیات،  کار تولید را بهتر مدیریت  •  موجودی پاِی 
کنترل می کنید. محاسبه و 

گزارش های عملیاتی و مدیریتی مناسبی را برای نظارت بر فرآیند تولید در اختیار   •
می گیرید.

تغذیه ی خطوط تولیدی را به راحتی انجام می دهید:  •
◦  مواد و قطعات مصرفی را با توجه به BOM محصول و متناسب با نیاز برنامه ی تولید، 

کز تولیدی می فرستید. به مرا
◦  مواد مصرفی موجود در انبار را با توجه به سیاست های مصرف مواد )پتانسی، 

دانسیته، تاریخ انقضا و...(، اولویت بندی، انتخاب و ارسال می کنید.

كنتــرل تولیــد شــامل مهندســی ســاخت  راهــکار مدیریــت تولیــد راهــکاران؛ فرآیندهــای 
كنتــرل عملیــات تولیــد، ردیابــی  كنتــرل تحویــل مــواد،  كالن تولیــد،  كاال، برنامه ریــزی 
را  تعمیــرات  و  نگهــداری  و مدیریــت مخــازن، هم چنیــن  تولیــد  ردیابــی ســریال  بــچ، 

می دهــد. پوشــش 

راهکاران همکاران سیستم17 .



راهکاران همکاران سیستم19 . راهکاران همکاران سیستم18 .

  

BPM Tools؛
هوشمند و منعطف

برای بهبود سازمان
را  ســازمانی  فرآیندهــای  می توانــد  راهــکاران،  کســب وکار  فرآیندهــای  مدیریــت  ابزارهــای 
بــا اســتفاده  کنــد.  ERP راهــکاران، پیاده ســازی، شبیه ســازی، اجــرا و مانیتــور  در قالــب 
و  ایجــاد  بیــن واحدهــا  یکپارچه ســازی و هماهنگــی مناســبی   ،BPM Tools امکانــات  از 
انعطــاف نرم افــزار در مقابــل تغییــر برایتــان بیش تــر می شــود. پــس از شناســایی فرآیندهــای 
ســازمانی، شــما می توانیــد فرآیندهــای خــاص ســازمان تان را مطابــق بــا رویه هــای فعلــی یــا 
کســب وکار خــاص  کنیــد و تاییدهــا و قواعــد  بهینــه ی مدنظرتــان در داخــل راهــکاران تعریــف 

ســازمان تان را اضافــه یــا تعدیــل نماییــد.

تســریع اجــرای فرآیندهــای ســازمانی؛ بــا بررســی دوبــاره و دقیــق فرآیندهــای ســازمانی،   •
امــکان شناســایی نقــاط بهبودپذیــر و رفــع موانــع موجــود در انجــام ســریع تر فرآیندهــای 

ســازمانی را امکان پذیــر می کنــد.  
فرآیندهــای  از  روشــن تر  دیــد  بــه  بــرای دســتیابی  فرآیندهــا؛  بــر  كنتــرل  بهبــود ســطح   •
ــرل و  کنت ــال  ــکان اعم ــا، ام ــای فرآینده ــدا و انته ــرخط ابت ــن س گرفت ــر  ــا در نظ ــازمانی، ب س

می شــود.  فراهــم  مربوطــه  فعالیت هــای  دقیــق  رصــد 
کاوی مجــدد تمامــی فرآیندهــای مدنظــر  ــا وا شفاف ســازی شــیوه ی اجــرای فرآیندهــا؛ ب  •
ســازمان، ســبب می شــود تــا دربــاره ی شــیوه ی اجــرای بهینــه ی فرآیندهــا توســط متولیــان 

مربوطــه، شفاف ســازی شــود.
را  فرآیندهــا و مســووالن اجرایــی، ســازمان ها  تعریــف دقیــق  بــا  گلوگاه هــا؛  شناســایی   •
گلوگاه هــای ســازمانی را  قــادر می ســازد تــا بــا بررســی مــوارد اجرایــی فرآینــد، نقــاط ضعــف و 

شناســایی و درصــدد رفــع آن هــا برآینــد. 
گــون ســازمان در  گونا تســهیل ارتباطــات بيــن  واحــدی؛ بــا بررســی وظایــف واحدهــای   •

قبــال اجــرای هــر فرآینــد، ســبب تســهیل ارتباطــات میــان واحــدی می شــود. 
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هوشمندی راهکاران؛
كسب و كار هوشمند

با اطالعات تحلیلی همراه
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کنــده و انبــوه ســازمان از منابــع اطالعاتــی مختلــف،  بــا هوشــمندی راهــکاران، داده هــای پرا
شــامل سیســتم های ســازمانی، اطالعــات ســاختاریافته یــا ســاختارنیافته اســتخراج می شــود 
و به وســیله ی فناوری هــای تجمیعــی و تحلیلــی BI بــه اطالعــات طبقه بنــدی شــده تــوام بــا 

گزارش گیــری تحلیلــی و مدیریتــی تبدیــل می شــود.  ســاختاری مناســب بــرای 

گزارش تــان ریزتــر شــوید )Drill( و   بــا میــز تحلیــل می توانیــد در ســطوح مختلــف در ابعــاد 
انحرافــات  نوســانات شــاخص ها،  علــت  گــون،  گونا ابعــاد  از  بررســی شــاخص ها  بــا  نهایتــا 

کنیــد. پیــدا  را  کســب وکارتان  پنهــان در  عملکــردی و حتــی فرصت هــای 

ایــن اطالعــات از طریــق داشــبوردهای مدیریتــی تحــت وب، در هــر زمــان و هــر مکانــی، همراه 
بــا امــکان نمایــش روی تلفن هــای هوشــمند و تبلت هــا در اختیــار مدیــران و تحلیل گــران 
ســازمان قــرار می گیــرد و در جایــگاه دســتیاری قابــل اعتمــاد و همیشــه حاضــر، تــوان مدیریتی 

و تحلیلــی ســازمان را افزایــش می دهــد.

کســب وکارتان   •  مدیریــت هوشــمندانه تر؛ بــه بینــش360 درجــه از تمــام ابعــاد عملکــرد 
دســت می یابیــد.

•  تصمیمــات به موقع تــر؛ بــر پایــه ی اطالعــات بــه روز و به موقــع، از انحرافــات مثبــت و 
می شــوید. گاه  آ مهــم  عملکــردی  شــاخص های  منفــی 

ــکا، علــل نوســانات، نقــاط  ــل ات ــه ی اطالعــات صحیــح و قاب ــر پای ــر؛ ب •  تصمیمــات دقیق ت
قــوت و ضعــف را شناســایی می کنیــد.

بیش تــر  یکپارچگــی  و  بــا مکانیزه ســازی  IT ســازمان؛  منابــع  از  بهینه تــر  اســتفاده ی    •
ــه ســطوح مدیریتــی، در  در فرآینــد اســتخراج و آماده ســازی داده هــا، ســرویس های IT ب

امکان پذیــر می شــود. کیفیت تــر  بــا  ســطحی 
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سایر مزایای راهکاران
تعامل سریع، دقیق و کم هزینه با مشتریان

بــا اســتفاده از مــاژول »خدمــات الکترونیکــی مشــتری راهــکاران«، ســازمان ها و شــرکت ها 
ــه فــروش ســودآور  ــا مشــتریان و دســتیابی ب ــرای تعامــل بهتــر ب می تواننــد از بســتر اینترنــت ب
بهــره ببرنــد. بــا اســتفاده از ایــن مــاژول، ضمــن ایجــاد یک بســتر برای فروش آســان، شــرکت ها 
را  مشتریان شــان  بــا  خــود  تعامــالت  زمــان،  و  هزینــه  کم تریــن  بــا  می تواننــد  ســازمان ها  و 

مدیریــت کننــد.

محیط کاربری آسان و جذاب
محیــط کاربــری ســاده، یکپارچــه و یکســان در تمــام ماژول هــا و امــکان دسترســی بــه فرم هــای 
مختلــف در یــک پنجــره، کلیدهــای میانبــر، جســت و جوی پیشــرفته، چینش دقیــق منوهای 

سیســتم و محیــط گرافیکــی جــذاب، از ویژگی هــای ایــن راهــکار اســت. 

امکان گزارش سازی و گزارش گیری ساده
انــواع گزارش هــای مــورد نیــاز کســب و کارها، به شــکل از پیــش طراحــی شــده در راهــکاران 
وجــود دارد. بــا اســتفاده از گزارش ســاز قدرتمنــد موجــود در راهــکاران، امکان متناسب ســازی 

و افــزودن گزارش هــای جدیــد نیــز وجــود دارد. 

هم چنیــن افزون بــر گزارش هــای رســمی و چاپــی مــورد نیــاز، امــکان اســتخراج اطالعــات 
ارزشــمند از داده هــای موجــود، به ســادگی و بــدون نیــاز بــه تخصــص در حــوزه پایــگاه داده،  از 

طریــق »کاوشــگر راهــکاران« فراهــم شــده اســت. 
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ماژوالریتی
راهــکاران متشــکل از ماژول هــای مختلفــی اســت کــه از نظــر ســاختار به گونــه ای طراحــی و 
کــه ضمــن اســتقالل کامــل، می تواننــد در کنــار یک دیگــر ارتبــاط و یکپارچگــی  تولیــد شــده اند 
ــه نیــاز مشــتری در  ــا توجــه ب ــد ب کننــد. پیاده ســازی راهــکاران می توان ــا هــم ایجــاد  الزم را ب

چنــد فــاز و به تدریــج انجــام شــود. 

پشتیبانی از سازمان های چند شعبه ای
مدیریــت متمرکــز و عملیــات پراکنــده از طریــق امــکان چنــد شــعبه ای راهــکاران امکان پذیــر 
و  تفکیکــی  به شــکل  گزارش گیــری  و  شــعبه  تفکیــک  بــه  اطالعــات  تمــام  ورود  می شــود؛ 

ــات آن اســت.  ــه امکان تجمیعــی از آن هــا از جمل

پشتیبانی از عملیات ارزی
تجـارت در فضـای بین المللـی لـزوم اسـتفاده از ارزهـای گوناگون را ایجـاب می کند؛ راهکاران 

همـکاران سیسـتم تمـام عملیـات ارزی سـازمان را در تمامی حوزه ها پشـتیبانی می کند. 

امکان اتصال با سایر سیستم ها
ــره  ــان به ــرد عملیات ش ــرای پیش ب ــی ب ــزاری متنوع ــای نرم اف ــازمان ها از راهکاره ــروزه س ام
می برنــد؛ در راهــکاران، ابــزاری بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ســایر نرم افزار هــا و تبــادل اطالعــات 

بــا آن هــا طراحــی شــده اســت تــا امــکان اتصــال ایــن نرم افزار هــا بــا راهــکاران برقــرار شــود. 




