


مديريت تامين و خريد
گسترش روز افزون شبكه هاي توزيع و فروش كاال و خدمات و همچنين تنوع تامين كنندگان داخلي و خارجي و شيوه هاي متنوع تامين كاال 
و خدمات و از سوي ديگر نوسان قيمت ها موجب پيچيدگي در فرايند خريد كاال و خدمات گشته و مديريت هزينه ها را ضروري مي نمايد. از 
اينرو در فرايند تامين و خريد بايد به همپوشاني دقيق عوامل زمان احتياج به مواد و خدمات، زمانبندي خريد و كنترل جريان هاي نقدينگي قابل 

دسترس براي خريد و نگهداري، توجه كامل شود.
از سوي ديگر نگهداري و انبارش كاال و مديريت بر انبارها به منظور كنترل ورود و خروج كاال و محاسبه موجودي كاال و كاهش هزينه هاي 

نگهداري كاال از ديگر نيازها و دغدغه هاي اصلي مديران سازمان ها تلقي مي گردد.
همچنين اتصال حلقه تامين و تدارك كاال و خدمات به زنجيره ارزش آفريني سازمان، ضرورت مديريت و برنامه ريزي دقيق در اين حوزه 

را نمايان مي سازد .
پياده سازي فرايند مديريت تامين و خريد بر اساس مدل هاي علمي و عملي آزمايش شده، با انجام فعاليت هاي پشتيبان و حمايتی در راستاي 
تامين مواد و ملزومات مورد نياز كليه بخش هاي سازمان از طريق برنامه ريزي درخواست و خريد و انعقاد قراردادهاي تجاري كوتاه مدت و 
بلند مدت و همچنين با پشتيباني از عمليات خريد كاال و خدمات و نگهداري و انبارش سبب روانسازي و گردش امور جاري سازمان مي شود. 

فرایند مدیریت تامين و خرید در سازمان وظایف زیر را بر عهده دارد:
)Purchase Request Processing( پردازش درخواست خريد

)Source of  Supply Assignment( شناسايي و اختصاص منابع تامين
)Purchase Order  Processing( پردازش سفارش خريد

 )Receiving & Inventory Management( دريافت و نگهداري كاال
اما پياده س��ازي اين فرايند در س��ازمان ها با در نظر گرفتن پيچيدگي و اهميت آن، نيازمند سيستم هاي 

اطالعاتي و عملياتي است كه امكان مديريت اين فرايند را فراهم كند. 

مهمتری�ن دس�تاوردهاي اجراي راهكار مدیری�ت تامين و خرید 
همكاران سيستم در سازمان ها عبارت است از: 

مديريت انواع فرايندهاي تامين مواد و ملزومات مورد نياز از 
طريق عرضه كنندگان داخلي و خارجي

افزايش هماهنگي بين واحد ها و كاهش زمان اجراي فرايندها به 
دليل يكپارچگي اطالعات و عمليات

دقت و صحت در انجام عمليات تخليه بار و توزين
تاثي��ر ويژگي ها و مش��خصات كاالها در نگه��داري و كنترل 
موجودي ها و ردگيري حركت كاالها در سازمان بر اساس آن

كنترل و بهبود فرايندهاي مالي 
گزارش دهي به موقع و درست

همچنين بسته به نياز سازمان، بخشي يا تمام اين راهكار مي تواند 
نيازهاي كليدي را پاس��خ گفته و عمليات جاري را نظم بخشيده و 

بهره وري سازمان را افزايش دهد.
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راهكار مديريت تامين و خريد همكاران سيستم
براي پاسخگويي به نيازهاي مذكور و پوشش دهي فرايند تامين و خريد كاال و خدمات و با اتكاء به تجربيات بدست آمده از مشتريان سازمان 
در طول سال هاي متمادي و دانش و توان تخصصي پرسنل شركت همكاران سيستم، مجموعه نرم افزارهاي يكپارچه اين حوزه را با رويكرد 

شركت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و شركت هاي پيمانكاري ارائه مي نمايد:
سيستم تداركات جهت پاسخگويي به فرايند خريد داخلي شركت ها

سيستم سفارشات خارجي جهت پاسخگويي به فرايند خريد خارجي شركت ها
سيستم قرارداد خريد خدمات جهت پاسخگويي به نياز سازمان هاي توليدي، بازرگاني و پيمانكاري

سيستم انبار و حسابداري انبار جهت پاسخگويي به نياز سازمان هاي توليدي و بازرگاني
زير سيستم انبار رديابي 

زير سيستم پذيرش و توزين

 این راهكارهاي نرم افزاري تجربه پياده سازي و اجراي موفق در صدها شركت از صنایع و حرفه هاي مختلف را همراه داشته و فرایندهاي 
متنوع این سازمان ها را با انعطاف كافي پوشش مي دهند.



 ارسال به انبار
ثبت اطالعات ارسال كاال به انبار بر اساس اطالعات سفارش، 

فاكتور و دستور خريد
امكان تحويل مس��تقيم كاال به انبار و صدور سند حسابداري 

خريد
ثبت برگشت كاالي نامنطبق براي كاالهاي برگشتي از انبار 

برنامه ریزي خرید
زمان بن��دي س��فارش ها و پيش بيني تاريخ انج��ام هر يک از 

مراحل خريد
ثبت اطالعات پيشرفت و داليل تاخير فعاليت هاي خريد

ارزیابي فروشندگان 
تعريف پارامترهاي ارزيابي 

ارزيابي فروشندگان براساس يک سفارش يا حتي يک كاال با 
توجه به پارامترهاي تعريف شده

گزارش های اصلي
مرور اس��ناد براي پيگيري مراحل انجام شده و نمايش اسناد 
ثبت ش��ده براي هر درخواس��ت خريد از درخواست خريد تا 

رسيد انبار 
گزارش هاي دوره اي خريد

نمايش كليه  اسناد موجود در سيستم به تفكيک نوع سند )كليه  
درخواست ها، س��فارش ها، فاكتورها و ...( با كمک فيلترهايي 

همچون محدوده تاريخ، صادر كننده سند و ...
روند خريد از درخواست تا رسيد انبار براي پيگيري خريدها

نمايش اس��ناد مرتبط با يک كاال، فروش��نده يا كارش��ناس 
خريد خاص

گزارش هاي جامع مالي، مديريتي و كنترلي
اطالعات قراردادهاي خريد واحد تداركات

امكانات اصلي 
مدیریت اطالعات پایه

ايجاد پايگاه اطالعاتي جامع از فروشندگان كاالها و خدمات 
امكان فعال و غير فعال كردن فروشندگان 

امكان گروه بندي كاالها براي تعيين حوزه فعاليت فروشندگان و پيشنهاد فروشنده در استعالم بها
امكان معرفي پرسنل بازرگاني و محدوه فعاليت هر يک از آن ها در زمينه خريد هاي داخلي يا خارجي 

امكان فعال و غير فعال كردن پرسنل بازرگاني 
تعريف پارامترهاي موثر بر تداركات داخلي و فراخواني آ ن ها در سندهاي مختلف 

پشتيباني از قانون ارزش افزوده

مدیریت تقاضا
صدور درخواست هاي خريد بر مبناي اطالعات موجودي انبار، 

درخواست كاال از انبار و برنامه ريزي احتياجات مواد
استفاده از گزينه هاي خاتمه و برگشت از خاتمه خريد در اغلب 

مراحل خريد به منظور اعمال تصميمات پيش بيني نشده 
انتخاب محل خريد براي سازمان هايي كه چند شعبه دارند

محاسبه و كنترل مقدار سفارش در راه

مدیریت سفارش
صدور سفارش خريد بخش بازرگاني 

تركيب چند درخواس��ت خريد يا بخش��ي از يک درخواس��ت 
خريد يا حتي بخشي از يک قلم درخواست خريد در يک يا چند 

سفارش خريد
امكان تعيين رويه خريد شامل جزئي، استعالمي و مناقصه اي

پيش��نهاد و تعيين فروش��ندگان منتخب براي يک سفارش در 
خريدهاي استعالمي و مناقصه اي

تهيه  نامه   استعالم صادره به فروشنده در خريدهاي استعالمي 
و مناقصه اي

مدیریت خرید
تهي��ه   صورت خالص��ه اس��تعالم از فروش��ندگان براي هر 
س��فارش با تفكي��ک قيمت خالص و ناخال��ص در خريدهاي 

استعالمي و مناقصه اي
ثبت پيش فاكتور و دستور خريد براي فروشندگان منتخب در 

خريدهاي استعالمي و مناقصه اي
ثب��ت فاكت��ور براي فروش��ندگان ثبت ش��ده در سيس��تم و 

فروشندگان بدون سابقه
مش��اهده و ويرايش اطالعات تسهيم مبالغ پارامترهاي خريد 

فاكتور و پيش فاكتور كاال و استفاده از آن در گزارش ها
ثبت پرداخت هاي مربوط به خريدهاي نقدي و مدت دار

انتقال اطالعات فاكتورهاي خريد به سيستم انبار براي استفاده 
در قيمت گذاري كاال

ثبت صورت  خالصه تنخواه كارپردازها بر اس��اس اطالعات 
خريد

سيستم تدارکات 
همواره يكي از مس��ائل و موضوعات اس��تراتژيک هر سازمان، 
تامين و تدارك كاال و خدمات اس��ت. گس��ترش شبكه هاي توزيع 
محصوالت و خدمات و تنوع تامين كنندگان و نوسان مداوم قيمت 
محصوالت ، روز به روز بر پيچيدگي فرايند انتخاب تامين كنندگان و 
برنامه ريزي خريد افزوده است. از سو ي ديگر، مديريت هزينه ها در 
اين فرايند و كنترل جريانات  مالي يكي ديگر از مسائل مهم در اين 
حوزه تلقي مي شود. دسترسي به اطالعات روز كاالهاي مورد نياز، 
مانده  حساب فروشندگان، امتيازات اعطايي به آن ها، اولويت بندي 
خريد كاالها، خدمات و... از چالش ه��اي اصلي حوزه تداركات به 

شمار  مي رود.
اجراي سياست هاي موسس��ات تجاري و توليدي در امر خريد و 
پاسخ به موقع به درخواست كاال و خدمات مراكز درخواست كننده، 

مستلزم استقرار سيستم كارآمد تداركات داخلي است. 
نرم افزار تداركات همكاران سيس��تم به عنوان بخش��ي از سيستم 
يكپارچ��ه اطالعات مديريت هم��كاران سيس��تم، مي تواند ضمن 
س��اماندهي خريدهاي صورت گرفته در داخل كش��ور، اطالعات 
به موقع و مناس��بي را از چگونگي فعاليت ها، مراحل و اسناد خريد 

در اختيار مديران قرار دهد. 
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مدیریت سفارش
صدور سفارش خريد بخش بازرگاني 

تركيب چند درخواس��ت خريد يا بخش��ي از يک درخواس��ت 
خريد يا حتي بخشي از يک قلم درخواست خريد در يک يا چند 

سفارش خريد
پيشنهاد و تعيين فروشندگان منتخب براي هر سفارش خريد

تهيه نامه استعالم صادره به فروشنده

مدیریت خرید
تهيه صورت  خالصه استعالم از فروشندگان براي هر سفارش 

با تفكيک قيمت خالص و ناخالص
ثبت پروفرماي اوليه، دستور خريد و پروفرماي نهايي

ثبت اطالعات بيمه، ثبت س��فارش و گشايش اعتبار براي يک 
پروفرم دريافت شده از يک فروشنده

چاپ فرم ثبت سفارش وزارت بازرگاني توسط سيستم
ثبت اطالعات خريدهاي نقدي و اعتباري

امكان نگه��داري اطالعات اينُويس و ثبت آن بر مبناي پروفرم 
نهايي، ثبت سفارش و گشايش اعتبار 

امكان ص��دور چند اينُويس براي ي��ک پروفرما در حالتي كه 
يک پروفرم در چندين محموله براي خريدار ارس��ال مي شود 

)Partial Shipment(
 )Packing List( ثبت اطالع��ات بارنامه و صورت بس��ته بندي

براي يک محموله
ثب��ت اطالعات ترخي��ص كاال از گمرك و محاس��به  حقوق و 

عوارض گمركي يک محموله ترخيص شده
امكان رديابي سفارش در فرايند خريد 

ارسال به انبار
ثبت اطالعات ارسال كاال به انبار بر اساس اطالعات ترخيص

 
مدیریت فرایندهاي مالي خرید

تعريف حساب هاي ثابت سيستم خريد خارجي
پوش��ش فرايندهاي حس��ابداري خريد خارجي در فرم جامع 

حسابداري خريد خارجي
محاس��به  بهاي تمام شده خريد خارجي و پوشش فرايندهاي 

حسابداري بهاي تمام شده

)Claim( مدیریت كليم
امكان ثبت برگش��ت كاالي نامنطبق براي كاالهاي برگشتي 

از انبار
امكان ثبت اس��ناد مطالبه خس��ارت )Claim( و تاييديه مطالبه 

خسارت )Credit Note( براي ثبت تمام شرايط كليم
پوشش فرايندهاي حسابداري كليم در فرم جامع حسابداري كليم

برنامه ریزي خرید
زمان بن��دي س��فارش ها و پيش بيني تاريخ انج��ام هر يک از 

مراحل خريد
ثبت اطالعات پيشرفت و داليل تاخير فعاليت هاي خريد

امكانات اصلي
مدیریت اطالعات پایه

ايجاد پايگاه اطالعاتي جامع از فروشندگان كاالها و خدمات
امكان گروه بندي كاالها براي تعيين حوزه فعاليت فروشندگان

امكان معرفي پرسنل بازرگاني و محدوه فعاليت هر يک از آن ها در زمينه خريدهاي داخلي يا خارجي
تعريف پارامترهاي موثر بر خريد خارجي و فراخواني آن ها در سندهاي مختلف خريد خارجي

امكان تعريف گروه هاي مختلف كاال براي تعيين تعرفه و حقوق ورودي هر يک
امكان تعريف ارز و نرخ برابري با ريال در تاريخ هاي مختلف

 
مدیریت تقاضا

صدور درخواست هاي خريد بر مبناي اطالعات موجودي انبار، درخواست كاال از انبار و برنامه ريزي 
احتياجات مواد

اس��تفاده از گزينه ه��اي خاتمه و برگش��ت از خاتمه خريد در اغلب مراحل خري��د، به منظور اعمال 
تصميمات پيش بيني نشده 

محاسبه و كنترل مقدار سفارش در راه

سيستم سفارشات خارجي
سازمان ها و موسس��ات اقتصادي براي جلوگيري از راكد ماندن 
سرمايه در گردش خويش و پرهيز از هزينه هاي هنگفت نگهداري 
موجودي ه��ا، تالش مي كنن��د موجودي هاي مورد ني��از خود را 
به ص��ورت لحظه اي تامي��ن كنند. با توجه به اي��ن هدف، مديريت 
خريدهاي خارج از كش��ور به دليل زمان بر بودن آن ها، از اهميت 
خاص��ي برخوردار اس��ت و اج��راي سياس��ت ها و راهكارهاي 
مناسب  بازرگاني، بسيار حساس و سرنوشت ساز بوده و نيازمند 

برنامه ريزي دقيق، كنترل صحيح و پيگيري هاي فراوان است.
سيس��تم  سفارشات خارجي به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه 
اطالعات مديريت همكاران سيس��تم، مراحل مختلف، مدت زمان 
انجام و داليل تاخي��ر خريدهاي خارجي را به كمک برنامه ريزي 
دقيق قابل كنترل مي س��ازد و با ثبت سوابق خريد، ابزار مناسبي 
را براي سامان دهي فعاليت هاي خريد و تامين موجودي خارج از 
كشور به دس��ت مي دهد. همچنين اين نرم افزار با محاسبه  بهاي 
تمام شده خريد خارجي امكان ويژه اي را براي سازمان ها ايجاد 
مي كند تا فرايندهاي مالي خريد خارجي را كه بس��يار گس��ترده 
اس��ت، مديريت كنند و از طرف ديگر با ارائه گزارش هاي مناسب 
ب��ه مديران س��ازمان در تجزيه و تحليل خريدهاي س��ازمان از 

زواياي مختلف ياري مي رساند.

گزارش های اصلي
مرور اس��ناد براي پيگيري مراحل انجام شده و نمايش اسناد 

ثبت شده براي هر درخواست خريد
گزارش هاي دوره اي خريد

نمايش كليه  اسناد موجود در سيستم به تفكيک نوع سند )كليه 
درخواس��ت ها، سفارش ها، پروفرماها و ...( با كمک فيلترهايي 

همچون محدوده تاريخ، صادر كننده سند و ...
نمايش اس��ناد مرتبط با يک كاال، فروش��نده يا كارش��ناس 

خريد خاص
روند خريد از درخواست تا رسيد انبار براي پيگيري خريدها

ارزیابي فروشندگان 
تعريف پارامترهاي ارزيابي 

ارزيابي فروشندگان بر اساس يک سفارش يا حتي يک كاال با 
توجه به پارامترهاي تعريف شده
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سيستم قراردادهاي خريد خدمات
 

بس��ياري از شركت هاي بازرگاني و توليدي براي انجام برخي از فعاليت ها يا پروژه هايشان از 
پيمانكاران استفاده مي كنند. برخي از آن ها، محصوالت خود را با استفاده از امكانات موجود در 
خارج سازمان خود توليد مي كنند و برخي ديگر نيز عمليات توليدي خود را به صورت پيمانكاري 
اداره مي نماين��د. چارچوب اي��ن همكاري ها در قالب يک قرارداد، مدون و پيگيري مي ش��ود. با 
افزايش تعداد اين قراردادها و يا به دليل گس��تردگي و توزيع جغرافيايي پروژه ها و پيمانكاران، 
كنترل و پيگيري اين قراردادها س��خت و پيچيده مي شود. همچنين مديران اين موسسات، براي 
تصميم گيري درباره اين قراردادها و يا پايش آن ها، نيازمند ابزارهاي كمكي هس��تند تا بتوانند 

اطالعات صحيح را بدست آورده و از بروز اشتباهات جلوگيري نمايند.
سيستم قراردادهاي خريد خدمات همكاران سيستم به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه اطالعات 
مديريت همكاران سيستم، پاسخگوي نياز مديران در كنترل و پايش قراردادهاي منعقد شده با 

پيمانكاران و فرايندهاي مالي مرتبط با آن ها در مراحل مختلف انعقاد و اجراست.  

گزارش هاي اصلي 
نمايش اطالعات قراردادها به تفكيک پيمانكاران، محصوالت 

و مواد
اطالعات مقدار تحويلي و مقدار برگشتي محصوالت و همچنين 

مانده   هر قرارداد
اطالعات مواد به تفكيک محصول و پيمانكار قرارداد

وضعيت مواد به تفكيک قرارداد و پيمانكار
وضعيت محصوالت به تفكيک قرارداد و پيمانكار
ارسال مستقيم كاال به تفكيک پيمانكار و قرارداد

مواد نزد پيمانكار
ميزان تحويل شده بين پيمانكاران

كاالهاي بدون قرارداد
وضعيت پيمانكاران

امكانات اصلي
مدیریت قراردادها

ثبت قراردادهاي خريد و ساخت پيمانكاران
ثب��ت زمان بندي تحوي��ل كاال و تهيه گ��زارش تاخير تحويل 

محصوالت
ثبت و نگه��داري اطالعات محصوالت، م��واد و تضمين هاي 

قرارداد و كنترل مانده مواد و محصول
ثبت و نگهداري ميزان ضايعات استاندارد مواد

تعريف توافق نامه هاي مدت دار با پيمانكاران و ثبت قرارداد بر 
مبناي توافق

معرف��ي خدمات مصرفي هر قرارداد ب��ر مبناي توافق نامه به 
منظور محاسبه نرخ خدمات

ثبت اطالع��ات تكميلي قرارداد از جمله پيش پرداخت يا جريمه 
به ازاي تاخير 

تعيين ميزان سقف تحويل مواد مصرفي يک قرارداد در هنگام 
تحويل كاال

تعيين ميزان س��قف دريافت محصول از هر قرارداد براي هر 
محصول و هر يک از پيمانكاران

ثبت ارس��ال مس��تقيم كاال از قرارداد يک پيمانكار به قرارداد 
پيمانكار ديگر 

مدیریت فرایندهاي مالي در قرارداد
تعريف عوامل موثر بر صورت حس��اب پيمانكاران براي يک 

پيمانكار به طور كلي يا به ازاي يک كاالي خاص 
ثبت اطالعات صورت وضعيت پيمانكاران

امكان تعريف ارتباط يک پيمانكار با ايستگاه ها
تعريف توليدات يک پيمانكار

تعريف نرخ دستمزد يک پيمانكار
تعريف فرمول ساخت كاال

محاسبه   موجودي مواد نزد هر پيمانكار
ثب��ت اطالعات صورت حس��اب يک پيمانكار و صدور س��ند 

حسابداري براي آن
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مدیریت اسناد انبار
امكان ثبت اس��ناد ورود و خروج مرب��وط به خريد، مصرف، 

توليد، فروش، ضايعات، دارايي ثابت و انبارگرداني
تحت پوشش قرار دادن عمليات انتقال كاال بين انبارها

عمليات دريافت و ارسال كاالهاي اماني
ايجاد س��ند حمل )بارنامه( براي تمامي اس��ناد خريد، اماني و 

فروش
ثبت اطالعات بازرسي كاال قبل از ورود به انبار 

برقراري كنترل هاي الزم روي موجودي و دسترسي لحظه اي 
به كاردكس كاال و وضعيت موجودي ها 

بررسي و تاييد اسناد انبار و جلوگيري از تغيير آن ها
امكان استفاده كامل از صفحه كليد در ثبت اسناد انبار

امكان استفاده از باركدخوان در ثبت اسناد انبار
Text – ثبت و ضبط اسناد انبار از طريق فايل متني

دريافت مقادير توزين شده از زير سيستم پذيرش و توزين
دريافت مجوز از ساير سيستم ها و صدور حواله خروج از انبار
شخصي سازي فرم هاي اسناد انبار با     توجه به سليقه هر كاربر

مدیریت درخواست هاي كاال 
دريافت درخواست كاال از واحدهاي مختلف سازمان

مديريت درخواست كاال و كنترل مانده هاي تحويل نشده
اعالم درخواست هاي تحويل نشده به واحد بازرگاني به منظور 

ثبت سفارش خريد
امكان ثبت درخواس��ت خريد از ساير سيستم های سازمان با 

)API( استفاده از رابط نرم افزاري

حسابداري انبار
 FIFOقيمت گذاري موجودي ها با روش هاي ميانگين و

قيمت گذاري دارايي هاي ثابت در انبار با روش   شناسايي ويژه
استفاده هم زمان از روش نرخ گذاري استاندارد براي محاسبه 

انحراف از برنامه هاي تصويب شده
قيمت گذاري محصوالت و نيمه ساخته ها در طول دوره مالي با 

استفاده از نرخ استاندارد و واقعي 
قابليت قيمت گذاري اس��ناد به صورت ب��رآوردي و واقعي و 

محاسبات مربوط به تعديالت
پوشش دهي قانون ماليات بر ارزش افزوده

اصالح ريالي اسناد و صدور سند حسابداري اصالحات 
امكان قيمت گذاري خودكار اسناد با آخرين نرخ خريد، آخرين 

نرخ مصرف، نرخ استاندارد و نرخ واقعي
ام��كان ثب��ت پيش پرداخت در اس��ناد خريد و صدور س��ند 

حسابداري آن 
صدور اسناد حسابداري مربوط به اسناد انبار و درج آن ها در 

سيستم حسابداري 
قيمت گذاري رسيد خريد بر اساس محاسبات سيستم خريد

دريافت نرخ هاي اس��تاندارد و واقعي از سيستم هاي بودجه و 
بهاي تمام شده به صورت خودكار

ثبت اسناد حسابداري اماني ها به صورت يک ريالي

انبارگرداني و عمليات پایان دوره مالي
عمليات انبارگرداني با روش هاي چند شمارشي

صدور تگ  انبارگرداني و تگ سفيد 
Text - دريافت اطالعات شمارش انبارگرداني از طريق فايل متني

صدور خودكار اسناد كسري و اضافي انبارگرداني 

امكانات اصلي 
مدیریت كاال و انبار

نگهداري اطالعات كاالها و ويژگي هاي آن ها 
 Code Generator - كدگذاري اتوماتيک كاال

تخصيص ايران كد به كاالها
تعيين باركد براي هر كاال

استفاده از واحدهاي سنجش اصلي و فرعي 
تعيين كاالي مشابه و صدور حواله از محل آن

تعريف اقالم تشكيل دهنده كاال و فراهم آوردن تسهيالتي در ورود اطالعات اسناد انبار
امكان معرفي ويژگي هاي مختلف براي كاالها

تعريف حدود كنترل موجودي براي كاالها به منظور كنترل و سفارش گذاري به موقع
تعيين كاربران مجاز هر انبار

تعيين محل قرارگرفتن كاال در انبارها
)API( امكان معرفي كاال از طريق ساير سيستم ها سازمان با استفاده از رابط نرم افزاري

امكان ارتباط فرم هاي طراحي شده توسط كاربر به فرم معرفي  كاال

سيستم انبار و حسابداري انبار
 

مديري��ت كارآمد بر انبارها، كنترل دقيق ورود و خروج كاال، اطالع صحيح 
و به موقع از وضعي��ت موجودي ها و برنامه ريزي براي كاهش هزينه هاي 
نگهداري كاال از جمله مسائل مهمي است كه مديريت سازمان ها به آن نگاه 

ويژه اي دارند.
هزينه ساالنه نگهداري كاال در انبار به طور معمول حدود 20 تا 40 درصد 
از متوس��ط ارزش موجودي انبار اس��ت. بنابراي��ن، مديريت موجودي ها 
به صورت علمي و كاهش هزينه ها، كمک ش��اياني به سودآوري سازمان 

خواهد كرد.
ي��ک راهكار جامع، يكپارچه و مرتبط با حوزه هاي��ي از قبيل خريد، توليد، 
فروش و حس��ابداري مديريت مي تواند اطالعات ارزش��مندي براي اتخاذ 

تصميم هاي به موقع و برنامه ريزي دقيق در اختيار مديران قرار دهد.
شركت همكاران سيستم با هدف تامين نيازهاي فوق و ارائه راه حلي براي 
اجرا و اعمال تصميم هاي مديريت در حوزه موجودي كاال و انبارها، سيستم 

انبار و حسابداري انبار را ارائه كرده است.
اين سيستم امكاناتي را بوجود مي آورد كه سازما ن ها بتوانند به اطالعات 
موجودي كاال در انبارها به صورت يكپارچه و صحيح دسترس��ي داش��ته 
باشند، ضمن ثبت و ضبط ورودي و خروجي ها، كاالهاي قابل سفارش را 
شناسايي نمايند، مديريت صحيحي روي درخواست هاي كاال داشته باشند، 
انبارگرداني خود را سريع و مكانيزه انجام دهند و وضعيت موجودي ها را 

براي استفاده ساير بخش ها به خوبي فراهم نمايند.
همچنين بكارگيري ابزارهايي مانند باركدخوان در اين راهكار مي تواند نقش 

بسزايي در جمع آوري سريع و دقيق اطالعات داشته باشد.

گزارش هاي اصلي
اس��تخراج گزارش فصلي الكترونيكي خريدها براي سازمان 

امور مالياتي با امكان "ديسكت فصلي دارايي" 
كاردكس هاي تعدادي و ريالي كاال

كاردكس كاال در موسسه )كاردكس چند ساله(
مرور كاال

گزارش كاالهاي قابل سفارش
گزارش كاالهاي راكد

گزارش جامع اسناد انبار
گزارش جامع گردش كاال

گزارش موجودي كاال
گزارش استاندارد گردش كاال و آناليز گردش

مصرف مراكز هزينه بر حسب عوامل مصرف 
انبارگرداني، ليست شمارش هاي انبارگرداني گزارش مغايرت 

موجودي
كنترل موج��ودي از قبيل گ��زارش اقالم راك��د، كم مصرف، 

پرمصرف و . . . 
گزارش هاي مديريتي در قالب نمودارهاي متنوع

گزارش التين با استفاده از ابزار قدرتمند گزارش ساز

عمليات بستن دوره مالي
انتقال موجودي تعدادي و ريالي به دوره مالي جديد

مدیریت پيام
ارس��ال پيام به تامين كنندگان و فروشندگان در هنگام ثبت 

اسناد انبار خريد داخلي و خريد خارجي
ارسال پيام به مشتريان در هنگام ثبت اسناد انبار فروش به 

همراه اطالعات حمل
پنل پيام ها براي مديريت پيام هاي ارسالي و وضعيت آن ها

امكان استفاده از چندين كانال SMS و Email براي ارسال پيام ها
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امكانات اصلي
نگهداري اطالعات عامل هاي رديابي براي كاالها از قبيل تاريخ 
انقضا  )Expire Date(، پروژه، ش��ماره س��ريال، بچ توليدي، 
تامين كنندگان، محل نگهداري كاال در انبار، رنگ ، درجه كيفيت 

كاال و محصوالت توليدي 
امكان انتقال موجودي متعلق به يک عامل به عامل ديگر

ثبت درخواس��ت كاال و اس��ناد انبار به هم��راه اطالعات عامل 
رديابي

كنترل موجودي كاال بر اساس عامل رديابي
اس��تفاده از روش هاي قيمت گذاري ميانگين موزون لحظه اي 
و FIFO در س��طح عام��ل ردياب��ي )پروژه، مح��ل فيزيكي، 

تامين كنندگان و ساير(
امكان صدور حواله فروش بر اساس عامل رديابي

امكان كنت��رل تاريخ انقضای كاالها بر اس��اس عامل رديابي 
شماره آزمايش تعيين شده در سيستم كنترل كيفيت

زيرسيستم انبار رديابي
 

 با گسترش و توسعه فعاليت سازمان ها، مديريت دقيق ورود و خروج و كنترل موجودي هاي انبار نقشي
 مهم تر از گذش��ته يافته اس��ت. اين اهميت وقتي دو چندان مي شود كه ويژگي ها و مشخصات كاالها در
 نگهداري و كنترل موجودي ها موثر باش��د و يا ردگيري حركت كاالها در سازمان نيازي اساسي براي

مديريت محسوب شود.
ب��ه همين دليل در كنار اطالع از وضعيت موجودي ه��ا، اطالع از موجودي كاالها به تفكيک ويژگي هايي 
از قبيل ش��ماره  س��ريال، بچ توليدي، تاريخ انقضا ، محل دقيق نگهداري كاال در انبار، توليد محصوالت ، 
پروژه ها ، رنگ هاي مختلف و غيره و همچنين مسير حركت اين كاالها در موسسه )زمان و مقدار ورود( 

اهميت بسزايي دارد.
شركت همكاران سيستم با هدف تامين نيازهاي فوق و ارائه راه حلي براي رديابي و كنترل موجودي ها 
بر اساس ويژگي هاي خاص و ردگيري كاالها، راهكار نرم افزاري "زير سيستم انبار رديابي" را در كنار 

"سيستم انبار و حسابداري انبار" ارائه كرده است.
اين زيرسيستم ش��رايطي را بوجود مي آورد كه سازمان ها بتوانند به اطالعات موجودي كاال بر اساس 
عوامل و ويژگي هاي مختلف دسترسي داشته باشند و ضمن ثبت ورودي و خروجي ها، كنترل دقيقي بر 

ورود، محل نگهداري و نحوه و زمان خروج كاال ايجاد نمايند.

گزارش هاي اصلي
چاپ اسناد انبار به همراه جزئيات عامل رديابي 

گزارش گردش كاال بر حسب عامل رديابي
گزارش موجودي كاال بر اساس عوامل رديابي

كاردكس تعدادي كاال به تفكيک عامل رديابي
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زيرسيستم پذيرش و توزين
براي ش��ركت هايي كه محص��ول خود را به ص��ورت تدريجي به 
مش��تريان تحويل مي دهن��د و يا كاالي خ��ود را تدريجي دريافت 
مي كنند، تحويل يا دريافت به موقع كاال و دقت در انجام اين عمليات 
بسيار مهم بوده و در افزايش رضايت مشتريان و شركاي تجاري 
موثر است. اما مديريت مراجعات، عمليات بارگيري يا تخليه بار و 
عمليات توزين همواره با مشكالت و چالش هايي روبه رو است كه 

سرعت و دقت تحويل يا دريافت را تحت تاثير قرار مي دهد. 
زير سيس��تم پذيرش و توزين در كنار سيستم هاي انبار و فروش 
همكاران سيس��تم با ارائه راه حلي براي مكاني��زه كردن مديريت 
دريافت كاال و تحويل محصول كمک موثري به كاهش اين مشكالت 
مي نماي��د. همچنين ارتباط مكانيزه با باس��كول و ثبت دقيق مقدار 

توزين نقش بسزايي در دقت بخشيدن به اطالعات دارد.

گزارش هاي اصلي
گزارش برگ نوبت ها

گزارش مجوز بارگيري و تخليه
گزارش برگ باسكول

گزارش مقدار خرده بار
مشاهده وضعيت ماشين هاي در حال بارگيري

گزارش ريز برداشت از حواله ها همراه اطالعات رانندگان

امكانات اصلي
نگهداري اطالعات رانندگان، موسسات حمل و سوابق وسايل 

حمل ايشان
نوبت دهي به مراجعان جهت مديريت بارگيري و تخليه و امكان 
ارسال الكترونيكي نوبت ها جهت صدور برگ پذيرش و توزين

صدور خودكار برگ پذيرش و توزين
كنترل ظرفيت وسيله حمل در صدور برگ پذيرش و توزين

كنترل وضعيت راننده و وس��يله حمل در هنگام صدور برگ 
پذيرش

امكان ثبت اطالعات افت و محاسبه وزن خالص
كنترل مق��داري مانده حواله هاي ف��روش در هنگام صدور 

برگ پذيرش
مديريت حواله هاي باز با مانده هاي خرد )رويه ارسال خرده بار(

ثبت اسناد انبار بر اساس اطالعات توزين
امكان استفاده كامل از كي برد در ثبت برگ پذيرش و توزين

تحت پوش��ش قرار دادن انواع باس��كول هاي راي��ج از جمله 
ديزومات و باسكول هاي توزين الكتريک و...
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دفتر مركزي
گروه شركت هاي همكاران سيستم

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

info@systemgroup.net
www.systemgroup.net


