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راهکاران ابری همکاران سیستم؛
راهکاری به صرفه و کارآمد برای 

کسب وکارهایی با اندازه ی متوسط

در هنـگام انتخـاب راهكارهـای نرم افـزاری، افزون بر تناسـب راهـکار با نیازهای سـازمان، باید به 
هزینه های تجهیز و نگهداشـت زیرسـاخت نیز توجه داشـت. در سـال های اخیر، روش نوینی 

بـه نـام »رایانـش ابری« بـرای بهره منـدی اقتصادی تر از این خدمات، فراگیر شـده اسـت. 
بـا راهـکار رایانـش ابـری، نیـازی بـه صـرف هزینـه ی تجهیـز و نگهـداری زیرسـاخت نیسـت و 
میـزان  براسـاس  اشـتراک  حـق  پرداخـت  بـا  می تـوان  نرم افـزار،  امتیـاز  حـق  خریـد  به جـای 

مصـرف، راهـکاری متناسـب بـا نیـاز سـازمان فراهـم کـرد. 
راهـکاران ابـری همـکاران سیسـتم نیز با اسـتفاده از فنـاوری رایانش ابری، امـکان بهره مندی 
بـرای کسـب وکارهای متوسـط  به صرفـه  بـا هزینـه ای  را  و حرفـه ای  بـه روز  نرم افزارهـای  از 

فراهـم کرده اسـت.

خرید  از  بی نیاز  شما  و  می شود  نصب  سیستم  همکاران  سرورهای  روی  ابری  راهکاران 
سرور و سخت افزار، از طریق اینترنت و در بستری امن، به این سرورها متصل می شوید، 

در نتیجه، در هر زمان و هر مکان به اطالعات سازمان تان دسترسی دارید. 
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با راهکاران ابری، به ازای هر سیستم و متناسب با تعداد کاربر درخواستی، هزینه ی اشتراک 
می پردازید. این هزینه شامل هزینه ی حق استفاده از نرم افزار، پشتیبانی و زیرساخت است. 

در نتیجه، با کاهش هزینه ها، انعطاف پذیری مالی کسب وکارتان را افزایش می دهید.

•   به جای خرید الیسنس و خرید و نگهداشت سرور، حق اشتراک می پردازید.
•   حق اشتراک را در دوره های سه ماهه، شش ماهه یا ساالنه پرداخت می کنید.

•  هزینه های جانبی نگهداشت سیستم و سرور را نخواهید داشت.

راهکاران ابری،
راهکاری به صرفه است 

,,
با راهکاران ابری، از نرم افزاری قدرتمند بهره می برید که 

مورد استفاده ی بزرگ ترین شرکت های ایرانی است.
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راهکاران ابری،
مجموعه ای کارآمد از 

راهکارهای نرم افزاری است 

به  که  می دهد  قرار  شما  اختیار  در  را  نرم افزاری  راهکارهای  از  مجموعه ای  ابری،  راهکاران 
پشتوانه ی تجربه و دانش 30 ساله ی همکاران سیستم در بازار نرم افزار ایران و با شناخت 

درست از کسب وکارها، پاسخ گوی نیازهای سازمان شما خواهند بود. 
بینش  و  دقیق تر  تحلیل  در  لحظه،  و  درست  اطالعات  با  تا  می کنند  کمک  راهکارها  این 
گسترده تری در مواجهه با مسائل کسب وکارتان داشته باشید و برای تحقق اهداف سازمان 

و آینده ی کسب وکارتان تصمیمات بهتر و کارآمدتری بگیرید.

سـبد محصولـی عرضه شـده بـرای راهکاران ابری شـامل 6 ماژول اصلی اسـت؛ این سـبد 
محصولـی بـا توجـه بـه نیاز و تقاضای بازار ارائه شـده و قابل توسـعه اسـت.

دارایی ثابتدریافت و پرداختدفتر کلماژول های مالی

جبران خدماتماژول  سرمایه انسانی

فروش داخلیانبارماژول های بازرگانی و لجستیک

 کاوشگر )گزارش ساز)ابزارها
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پشتیبانی از عملیات چند ارزی و 
یکپارچگی ماژول ها از ویژگی های 

عمومی راهکاران ابری است. 

ماژول دفتر کل راهکاران

از مهم تریـن مسـائل سـازمان ها، ثبـت و ضبـط حجـم بـزرگ اطالعـات مالـی در سـاختاری 
پذیرفتـه شـده اسـت؛ هـر چه قـدر حجـم داده هـا افزایـش می یابـد، امـکان نادرسـت بـودن 
داده هـای ثبـت شـده باالتـر مـی رود و زمـان بسـیاری نیـاز اسـت تـا اثـرات مالـی ایـن اطالعات 

شـوند.  ثبت 
مـاژول دفتـر کل راهـکاران رویدادهـای مالـی را در مرحله ی ثبـت، تلخیص می کنـد، به گونه ای 
کـه اطالعـات، مفیـد بـودن خـود را از دسـت نمی دهنـد و شـما می توانیـد همـواره از مربوط 
ماژول هـای سیسـتم  تمـام  بـا  کل،  دفتـر  مـاژول  باشـید.  مالـی مطمئـن  اطالعـات  بـودن 
یکپارچـه اسـت و اسـناد حسـابداری منطبـق بـا الگوهـای منطقـی به شـکل اتوماتیـک ثبـت 
می شـوند و ضمـن اطمینـان از درسـتی ثبت هـای مالـی، از دوباره کاری ها و خطاهـای کاربری 

جلوگیـری می کنـد. 

ویژگی های ماژول دفتر کل

•   طبقه بندی حساب های معین و تفصیلی در گروه بندی های متفاوت و در 6 سطح
•   تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر

•   ثبت اطالعات سند به شکل یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی
•   صدور اعالمیه بدهکار-بستانکار برای طرف حساب ها

•   تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد ُپرکاربرد و تکراری
•   صدور اسناد تسعیر ارز، بستن حساب  ها، تعدیل ماهیت حساب ها، افتتاحیه و  

اختتامیه توسط سیستم
•   مرور حساب  ها در تمام سطوح به شکل ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب ها و     

اسناد حسابداری
•   دریافت گزارش های الزم در مورد تجزیه سنی مطالبات

)VAT( تهیه ی اتوماتیک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده   •
•   تعریف ساختار حساب ها به شکل درخت واره ای

•   آنالیز اطالعات حساب ها به شکل اتوماتیک و دستی
•   گزارش های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی

•   تهیه ی گزارش های مقایسه ای
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ماژول دریافت و پرداخت راهکاران

وجوه نقد جزو مهم ترین و حساس ترین منابع سازمان ها به شمار می آیند و مدیریت 
و برنامه ریزی درباره ی بهره برداری از آن ها، یکی از مهم ترین مسائل تصمیم گیرندگان 
منابع  این  است  الزم  سازمان،  مالی  منابع  از  بهینه  استفاده ی  برای  سازمان هاست؛ 

به درستی شناسایی، مدیریت و بهره برداری از آن ها، برنامه ریزی شود.
ماژول دریافت و پرداخت راهکاران، با ارائه ی گزارش های کامل از زوایای متفاوت، این امکان 
را در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان قرار می دهد که در کم ترین زمان ممکن، 
بتوانند اطالعات مورد نیاز را دریافت کنند. گزارش های کنترلی یا تحلیلی و زمان  محور 
ارزیابی  تصمیم گیری ها،  در  را  سازمان  است،  شده  تعبیه  راهکار  این  در  که  متعددی 

تصمیمات و شیوه ی پیش ُبرد این تصمیمات در هر لحظه از زمان یاری می کند.

ویژگی های ماژول  دریافت و پرداخت
•   ثبت و نگهداری وجوه دریافتی و پرداختی از طریق عملیات بانکی یا عملیات

     نقدی صندوق
•   پشتیبانی از کارکردهای حساب های پشتیبان برای حساب های جاری سازمان ها

•   پی گیری و مدیریت وصول اسناد دریافتی
•   کنترل وجوه پرداختی و دریافتی به تنخواه داران و ثبت هزینه های انجام شده

     از طریق تنخواه
•   پوشش دهی عملیات تهیه صورت مغایرت بانکی 

•   ثبت و نگهداری عملیات ضمانت نامه های به نفع و به عهده
•   دریافت انواع گزارش های کاربری و تحلیل از تمام مراحل عملیات 

•   پشتیبانی از تمام فرآیندهای مرتبط با گردش اسناد بهادار، چک و سفته دریافتی و 
پرداختی در سازمان

•   مدیریت پرداخت های سازمان با بهره گیری از فرآیندهای درخواست و دستور پرداخت
•   یکپارچگی عملیات دریافت و پرداخت با سایر حوزه ها شامل حسابداری فروش
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از  ردیابی آخرین وضعیت و کنترل های امنیتی بر دارایی های ثابت سازمان، کمک می کند تا 
وجود و بهره برداری موثر آن ها در سازمان مطمئن شوید.

و  دارایی  فیزیکی  وضعیت  از  تا  می دهد  را  امکان  این  شما  به  راهکاران،  ثابت  دارایی  ماژول 
تاریخچه ی آن، در هر لحظه از زمان آگاه شوید و براساس این اطالعات مدیریت و برنامه ریزی 

کارآمدتری برای بهره برداری از آن ها داشته باشید.

ویژگی های ماژول دارایی ثابت
•   پشتیبانی از فرآیندهای مرتبط با تحصیل دارایی های ثابت تا 5000 قلم دارایی

•   تعیین الگوهای متفاوت ایجاد پالک دارایی های ثابت و امکان پالک گذاری مجدد دارایی ها
پشتیبانی از انواع متفاوت کنارگذاری فیزیکی دارایی ها و اعمال اثرات محاسباتی مربوطه   •

•   ثبت سوابق دارایی هایی که موقتا از سازمان خارج شده اند
•   انجام محاسبات استهالک دارایی ها

•   اصالح محاسبات ناشی از تغییرات مربوط به بهای دارایی ها و روش های استهالک آن ها
•   پشتیبانی از فرآیند تجدید ارزیابی دارایی ها و اعمال اثرات محاسباتی مربوط به آن

پشتیبانی از انواع نقل و انتقاالت داخلی و بین شعبه ای دارایی ها و نگهداری تاریخچه ی آن ها   •
•   پشتیبانی از تمامی سناریوهای مرتبط با خروج دارایی و اعمال اثرات فیزیکی و مالی آن ها
نتیجه ی    از  مرتبط  عملیات  ثبت  امکان  و  اموال  صورت برداری  فرآیند  از  پشتیبانی   •

صورت برداری
•   ثبت اسناد مالی به شکل مکانیزه

•   دریافت انواع گزارش های کاربری، کنترلی و مدیریتی

ماژول دارایی ثابت راهکاران
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ماژول جبران خدمات راهکاران

سازمان ها به ابزار مناسبی نیاز دارند تا ضمن اجرای دقیق فرآیندهای جبران خدمات، زمان 
انجام محاسبات طوالنی و پیچیده ی آن را کاهش دهد؛ وجود الزامات قانونی و پیچیدگی های 
حاکم بر نظام جبران خدمات بر اهمیت وجود راهکار نرم افزاری مناسب در این حوزه می افزاید.
در ماژول جبران خدمات راهکاران، ضمن تعریف و پیکربندی انواع بسته های جبران خدمات، 
امکان پرداخت حقوق و سایر پرداختی های قانونی و دوره ای از جمله حقوق ماهانه، عیدی، 
دارد.  وجود  سازمان  خاص  پرداختی های  هم چنین  مرخصی،  بازخرید  و  سنوات  بازخرید 
به کارگیری ماژول جبران خدمات، پیچیدگی های موجود و سناریوهای خاص سازمان ها در 
محاسبه و پرداخت به کارکنان را به خوبی پوشش می دهد و دغدغه ی پاسخ گویی به مدیران 

داخلی و سازمان های قانونی بیرونی را به کم ترین حد خود می رساند.

ویژگی های ماژول جبران خدمات
•   تعریف انواع بسته های جبران خدمات شامل حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مرخصی، 

بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان
•   تعیین روش محاسبه ی عوامل جبران خدمات به شکل دل خواه و به تفکیک انواع 

گروه های استخدامی
•   تعریف پیکربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات

•   تعریف پیکربندی و تعیین ساختار انواع فایل های خروجی شامل فایل های بیمه و 
مالیات، فایل بانک و سایر خروجی های مورد نیاز

•   انجام محاسبات مربوط به معوقه های جبران خدمات
•   تهیه ی انواع گزارش های قانونی و مدیریتی

•   انجام فرآیند تسویه حساب کارکنان
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ماژول انبار راهکاران

مدیریت فرآیندهای انبارداری و کسب اطالعات دقیق و به هنگام از وضعیت موجودی های 
و  برنامه ریزی  آن  براساس  بتوانند  تا  است  مدیران  مهم  و  اولیه  نیازهای  از  سازمان، 
تصمیم گیری مناسبی برای کنترل هزینه های نگهداری موجودی، سفارش گذاری و تامین 

به موقع کاال و پیش گیری از کمبود موجودی آن انجام دهند. 
ماژول انبار راهکاران، با پوشش عملیات انبارداری و حسابداری انبار شامل مدیریت انبار، 
جانمایی کاال، مدیریت موجودی، ثبت ورود و خروج کاال، قیمت گذاری و حسابداری مواد 
شرکت های  نیازهای  به  و...  انبارگردانی  سفارش گذاری،  و  درخواست ها  مدیریت  کاال،  و 

تولیدی و بازرگانی پاسخ می دهد.

ویژگی های ماژول انبار
•   قابلیت کدگذاری اتوماتیک کاال

•   پشتیبانی از تسهیالت فراخوانی و ثبت سریع اسناد ُپرکاربرد انبار
•   ارائه ی گزارش های متنوع مرور، کاردکس، کنترل و آنالیز اطالعات از موجودی تعدادی 

      و مبلغی و اسناد انبار
•   ارائه ی گزارش های کنترلی مغایرت حسابداری با انبار، سفارش گذاری و کاالهای راکد

•   رزرو کاال به شکل دستی و اتوماتیک
•   پشتیبانی از کاالی مشابه و جایگزین

•   تنظیم الگوی شرح اسناد حسابداری به تفکیک اسناد انبار برای صدور سند حسابداری
Excel ایمپورت اسناد درخواست کاال از انبار و اطالعات پایه از   •

•   پشتیبانی از انواع بارکد و ثبت اسناد با بارکد
•   قیمت گذاری اسناد ورودی به شکل كلی در بازه های زمانی مورد نظر



ویژگی های ماژول فروش
•   تعریف اجزای ساختار فروش مانند مراکز فروش، سازمان فروش، کانال فروش و...

•   قیمت گذاری محصوالت براساس پارامترهای متنوع مانند اجزای ساختار فروش،
     گروه مشتریان و...

•   تعریف و اعمال انواع کسورات و اضافات مانند مالیات، عوارض، تخفیفات و...
•   مدیریت عملیات فروش و برگشت از فروش

•   صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش
•   محاسبه ی قیمت تخمینی در هنگام صدور درخواست
•   ورود و خروج کاال براساس اسناد فروش در ماژول انبار

•   دریافت و پرداخت براساس اسناد فروش در ماژول دریافت و پرداخت
•   فروش با روش های پرداخت نقدی، اعتباری و اقساط

•   کنترل موجودی کاالی انبار
•   کنترل اعتبار مشتری

•   مرور وضعیت اسناد فروش
•   تعریف محصول و سبد محصول به شکل یکپارچه با ماژول انبار

•   مدیریت اطالعات شرکای تجاری مانند مشتری، واسط و...
•   صدور سند حسابداری اسناد فروش

•   تعریف حساب های اسناد حسابداری فروش به شکل پارامتریک
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ماژول فروش راهکاران

از طریق پوشش فرآیندهای متنوع مربوط به پردازش درخواست  راهکاران  ماژول فروش 
مشتریان، از ثبت درخواست تا زمان صدور صورت  حساب و نیز فراهم آوردن بستری برای 
و  سازمان  عملکرد  بهبود  در  را  شرکت ها  برنامه ریزی،  و  تصمیم گیری  سیاست گذاری، 

افزایش سهم بازار و نهایتا ضریب بازگشت سرمایه یاری می رساند.
این ماژول، افزون بر یکپارچگی با ماژول های دریافت و پرداخت، انبار و دفترکل، انواع فرآیندهای 
پردازش سفارش مشتری، از ثبت درخواست فروش گرفته تا صدور فاکتور فروش و سند 
به  پاسخ گویی  هزینه ی  فروش،  فرآیندهای  بهبود  ضمن  و  داده  پوشش  را  حسابداری 

درخواست های مشتریان را کاهش و سرعت آن  را افزایش می دهد. 
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کاوشگر راهکاران

»کاوشگر  پیشرفته  و  نوین  ابزار  از  استفاده  با  گزارش سازی،  متداول  ابزارهای  افزون بر 
راهکاران  نرم افزارهای  در  موجود  داده های  از  نیاز  مورد  اطالعات  استخراج  راهکاران«، 

به سرعت و به راحتی فراهم است. 
با کاوشگر با چند کلیک، درون داده های عملیاتی خود سفر کرده، اطالعات را کندوکاو کنید 

و به واقعیت های کسب وکار خود پی ببرید. 

ویژگی های کاوشگر

•   تولید خودکار دستورات پرس وجوی پایگاه داده
•   پیش نمایش خروجی در محیط طراحی 

Drag & Drop ساخت انواع گزارش های فهرستی به کمک   •
)Drill Down( ساخت انواع گزارش های چند سطحی با قابلیت پیمایش در عمق داده ها   •

•   ساخت گزارش های آماری و فیلدهای تجمیعمی
Excel استخراج اطالعات طراحی شده به انواع فرمت ها مانند   •

سازمان  داده های  از  تا  می گیرد  به کار  را  امنیتی  استانداردهای  به روزترین  ابری   راهکاران 
شما به خوبی محفاظت شود.

•   با بهره مندی از گواهینامه ی امنیت SSL، بستری امن را برای تراکنش داده های 
سازمان تان خواهید داشت.  

•   با به کارگیری Firewall و WAF، از دسترسی های غیرمجاز به داده های سازمان تان 
جلوگیری و با رخنه های امنیتی مقابله می شود.

•   با به کارگیری نسخه های به روز آنتی ویروس  های معتبر، با ویروس ها و باج افزارها 
مقابله می شود.

•   با به روزرسانی مستمر سیستم عامل ها، آسیب پذیری ها و رخنه های امنیتی
     برطرف می شود.

راهکاران ابری،
امنیت داده های سازمان تان

را تامین می کند
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راهکاران ابری،
خدمات زیرساختی و پشتیبانی 

مطمئنی را فراهم می کند
دسترسی7x24خواهد  با  اختصاصی  محیطی  مشتری  هر  ابری،  راهکاران  داده ی  مرکز  در 

داشت که محرمانگی، دسترسی پذیری و یکپارچگی آن تضمین شده است. 
عرضه  سیستم  همکاران  مشتریان  پرتال  از  ابری  راهکاران  پشتیبانی  خدمات  هم چنین، 
و  ساده تر  را  پشتیبانی  خدمات  به  شما  دسترسی  آن،  در  موجود  امکانات  که  می شود 

هزینه های زمانی و ریالی تان را کم تر می کند. 

ویژگی های خدمات زیر ساختی و پشتیبانی
•   از مرکز داده ای استاندارد بهره مند می شوید که تجهیزات سخت افزاری، تامین انرژی و 

ارتباطات آن به خوبی محافظت می شود. 
•   ارائه ی خدمات به طور مستمر دیده بانی می شود و با کشف سریع مشکالت احتمالی، 

امکان واکنش سریع را فراهم می کند. 
•   می توانید درخواست سرویس را در تمام ساعات اداری، از 8 تا 17، در پرتال مشتریان

     ثبت کنید.
•   کارشناسان پشتیبانی پس از دریافت مسئله ی شما، در کم تر از 2 ساعت برای تکمیل 

فرآیند حل مسئله با شما تماس می گیرند. 
•   12 بار در روز به طور منظم و پیوسته از داده ها پشتیبان گیری )Backup( می شود، در 
نتیجه داده های سازمان تان به خوبی حفظ و از خراب یا مخدوش شدن آن ها جلوگیری 

می شود. این داده ها تا 3 ماه در دو مرکز داده ی همکاران سیستم در دو نقطه 
جغرافیایی متفاوت نگهداری می شوند.

•   تجهیزات افزونه )Redundant( به کار گرفته شده در مرکز داده، اطمینان شما را از 
دردسترس بودن سرویس )Up & Running( افزایش می دهد.
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