به صرفه و کارآمد
راهکاران ابری همکاران سیستم

راهکاران ابری همکاران سیستم؛
راهکاری بهصرفه و کارآمد برای
کسبوکارهایی با اندازهی متوسط
در هنـگام انتخـاب راهكارهـای نرمافـزاری ،افزونبر تناسـب راهـکار با نیازهای سـازمان ،باید به
هزینههای تجهیز و نگهداشـت زیرسـاخت نیز توجه داشـت .در سـالهای اخیر ،روش نوینی
بـه نـام «رایانـش ابری» بـرای بهرهمنـدی اقتصادیتر از این خدمات ،فراگیر شـده اسـت.
بـا راهـکار رایانـش ابـری ،نیـازی بـه صـرف هزینـهی تجهیـز و نگهـداری زیرسـاخت نیسـت و
بهجـای خریـد حـق امتیـاز نرمافـزار ،میتـوان بـا پرداخـت حـق اشـتراک براسـاس میـزان
مصـرف ،راهـکاری متناسـب بـا نیـاز سـازمان فراهـم کـرد.
راهـکاران ابـری همـکاران سیسـتم نیز با اسـتفاده از فنـاوری رایانش ابری ،امـکان بهرهمندی
از نرمافزارهـای بـهروز و حرفـهای را بـا هزینـهای بهصرفـه بـرای کسـبوکارهای متوسـط
فراهـم کرده اسـت.
راهکاران ابری روی سرورهای همکاران سیستم نصب میشود و شما بینیاز از خرید
سرور و سختافزار ،از طریق اینترنت و در بستری امن ،به این سرورها متصل میشوید،
در نتیجه ،در هر زمان و هر مکان به اطالعات سازمانتان دسترسی دارید.
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با راهکاران ابری ،از نرمافزاری قدرتمند بهره میبرید که
مورد استفادهی بزرگترین شرکتهای ایرانی است.

راهکاران ابری،
راهکاری بهصرفه است
با راهکاران ابری ،به ازای هر سیستم و متناسب با تعداد کاربر درخواستی ،هزینهی اشتراک
میپردازید .این هزینه شامل هزینهی حق استفاده از نرمافزار ،پشتیبانی و زیرساخت است.
در نتیجه ،با کاهش هزینهها ،انعطافپذیری مالی کسبوکارتان را افزایش میدهید.
• بهجای خرید الیسنس و خرید و نگهداشت سرور ،حق اشتراک میپردازید.
• حق اشتراک را در دورههای سه ماهه ،شش ماهه یا ساالنه پرداخت میکنید.
• هزینههای جانبی نگهداشت سیستم و سرور را نخواهید داشت.

 . 4راهکاران ابری همکاران سیستم

راهکاران ابری،
مجموعهای کارآمد از
راهکارهای نرمافزاری است
راهکاران ابری ،مجموعهای از راهکارهای نرمافزاری را در اختیار شما قرار میدهد که به
پشتوانهی تجربه و دانش  30سالهی همکاران سیستم در بازار نرمافزار ایران و با شناخت
درست از کسبوکارها ،پاسخگوی نیازهای سازمان شما خواهند بود.
این راهکارها کمک میکنند تا با اطالعات درست و در لحظه ،تحلیل دقیقتر و بینش
گستردهتری در مواجهه با مسائل کسبوکارتان داشته باشید و برای تحقق اهداف سازمان
و آیندهی کسبوکارتان تصمیمات بهتر و کارآمدتری بگیرید.
سـبد محصولـی عرضه شـده بـرای راهکاران ابری شـامل  6ماژول اصلی اسـت؛ این سـبد
محصولـی بـا توجـه بـه نیاز و تقاضای بازار ارائه شـده و قابل توسـعه اسـت.

ماژولهای مالی

دفتر کل

ل سرمایه انسانی
ماژو 

ماژولهای بازرگانی و لجستیک

ابزارها
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دارایی ثابت

دریافت و پرداخت

جبران خدمات

انبار

فروش داخلی

کاوشگر (گزارشساز(

ماژول دفتر کل راهکاران
از مهمتریـن مسـائل سـازمانها ،ثبـت و ضبـط حجـم بـزرگ اطالعـات مالـی در سـاختاری
پذیرفتـه شـده اسـت؛ هـر چهقـدر حجـم دادههـا افزایـش مییابـد ،امـکان نادرسـت بـودن
دادههـای ثبـت شـده باالتـر مـیرود و زمـان بسـیاری نیـاز اسـت تـا اثـرات مالـی ایـن اطالعات
ثبت شـوند.
مـاژول دفتـر کل راهـکاران رویدادهـای مالـی را در مرحلهی ثبـت ،تلخیص میکنـد ،بهگونهای
کـه اطالعـات ،مفیـد بـودن خـود را از دسـت نمیدهنـد و شـما میتوانیـد همـواره از مربوط
بـودن اطالعـات مالـی مطمئـن باشـید .مـاژول دفتـر کل ،بـا تمـام ماژولهـای سیسـتم
یکپارچـه اسـت و اسـناد حسـابداری منطبـق بـا الگوهـای منطقـی بهشـکل اتوماتیـک ثبـت
میشـوند و ضمـن اطمینـان از درسـتی ثبتهـای مالـی ،از دوبارهکاریها و خطاهـای کاربری
جلوگیـری میکنـد.
ویژگیهای ماژول دفترکل

پشتیبانی از عملیات چند ارزی و
یکپارچگی ماژولها از ویژگیهای
عمومی راهکاران ابری است.

• طبقهبندی حسابهای معین و تفصیلی در گروهبندیهای متفاوت و در  6سطح
• تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
• ثبت اطالعات سند بهشکل یادداشت ،موقت ،بررسی شده و قطعی
• صدور اعالمیه بدهکار-بستانکار برای طرف حسابها
• تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد ُپرکاربرد و تکراری
• صدور اسناد تسعیر ارز ،بستن حسابها ،تعدیل ماهیت حسابها ،افتتاحیه و
اختتامیه توسط سیستم
• مرور حسابها در تمام سطوح بهشکل ساده و تحلیلی ،بررسی گردش حسابها و
اسناد حسابداری
• دریافت گزارشهای الزم در مورد تجزیه سنی مطالبات
• تهیهی اتوماتیک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ()VAT
• تعریف ساختار حسابها بهشکل درختوارهای
• آنالیز اطالعات حسابها بهشکل اتوماتیک و دستی
• گزارشهای ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی
• تهیهی گزارشهای مقایسهای
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ماژول دریافت و پرداخت راهکاران
وجوه نقد جزو مهمترین و حساسترین منابع سازمانها بهشمار میآیند و مدیریت
و برنامهریزی دربارهی بهرهبرداری از آنها ،یکی از مهمترین مسائل تصمیمگیرندگان
سازمانهاست؛ برای استفادهی بهینه از منابع مالی سازمان ،الزم است این منابع
بهدرستی شناسایی ،مدیریت و بهرهبرداری از آنها ،برنامهریزی شود.
ماژول دریافت و پرداخت راهکاران ،با ارائهی گزارشهای کامل از زوایای متفاوت ،این امکان
را در اختیار مدیران و تصمیمگیرندگان سازمان قرار میدهد که در کمترین زمان ممکن،
بتوانند اطالعات مورد نیاز را دریافت کنند .گزارشهای کنترلی یا تحلیلی و زمانمحور
متعددی که در این راهکار تعبیه شده است ،سازمان را در تصمیمگیریها ،ارزیابی
تصمیمات و شیوهی پیش ُبرد این تصمیمات در هر لحظه از زمان یاری میکند.
ل دریافت و پرداخت
ویژگیهای ماژو 
• ثبت و نگهداری وجوه دریافتی و پرداختی از طریق عملیات بانکی یا عملیات
نقدی صندوق
• پشتیبانی از کارکردهای حسابهای پشتیبان برای حسابهای جاری سازمانها
• پیگیری و مدیریت وصول اسناد دریافتی
• کنترل وجوه پرداختی و دریافتی به تنخواهداران و ثبت هزینههای انجام شده
از طریق تنخواه
• پوششدهی عملیات تهیه صورت مغایرت بانکی
• ثبت و نگهداری عملیات ضمانتنامههای بهنفع و بهعهده
• دریافت انواع گزارشهای 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 پرداختهای سازمان با بهرهگیری از فرآیندهای درخواست و دستور پرداخت
• یکپارچگی عملیات دریافت و پرداخت با سایر حوزهها شامل حسابداری فروش
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ماژول دارایی ثابت راهکاران
ردیابی آخرین وضعیت و کنترلهای امنیتی بر داراییهای ثابت سازمان ،کمک میکند تا از
وجود و بهرهبرداری موثر آنها در سازمان مطمئن شوید.
ماژول دارایی ثابت راهکاران ،به شما این امکان را میدهد تا از وضعیت فیزیکی دارایی و
تاریخچهی آن ،در هر لحظه از زمان آگاه شوید و براساس این اطالعات مدیریت و برنامهریزی
کارآمدتری برای بهرهبرداری از آنها داشته باشید.
ویژگیهای ماژول دارایی ثابت
• پشتیبانی از فرآیندهای مرتبط با تحصیل داراییهای ثابت تا  5000قلم دارایی
• تعیین الگوهای متفاوت ایجاد پالک داراییهای ثابت و امکان پالکگذاری مجدد داراییها
• پشتیبانی از انواع متفاوت کنارگذاری فیزیکی داراییها و اعمال اثرات محاسباتی مربوطه
• ثبت سوابق داراییهایی که موقتا از سازمان خارج شدهاند
• انجام محاسبات استهالک داراییها
• اصالح محاسبات ناشی از تغییرات مربوط به بهای داراییها و روشهای استهالک آنها
• پشتیبانی از فرآیند تجدید ارزیابی داراییها و اعمال اثرات محاسباتی مربوط به آن
• پشتیبانی از انواع نقل و انتقاالت داخلی و بین شعبهای داراییها و نگهداری تاریخچهی آنها
• پشتیبانی از تمامی سناریوهای مرتبط با خروج دارایی و اعمال اثرات فیزیکی و مالی آنها
• پشتیبانی از فرآیند صورتبرداری اموال و امکان ثبت عملیات مرتبط از نتیجهی
صورتبرداری
• ثبت اسناد مالی بهشکل مکانیزه
• دریافت انواع گزارشهای کاربری ،کنترلی و مدیریتی
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ماژول جبران خدمات راهکاران
سازمانها به ابزار مناسبی نیاز دارند تا ضمن اجرای دقیق فرآیندهای جبران خدمات ،زمان
انجام محاسبات طوالنی و پیچیدهی آن را کاهش دهد؛ وجود الزامات قانونی و پیچیدگیهای
حاکم بر نظام جبران خدمات بر اهمیت وجود راهکار نرمافزاری مناسب در این حوزه میافزاید.
در ماژول جبران خدمات راهکاران ،ضمن تعریف و پیکربندی انواع بستههای جبران خدمات،
امکان پرداخت حقوق و سایر پرداختیهای قانونی و دورهای از جمله حقوق ماهانه ،عیدی،
بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی ،همچنین پرداختیهای خاص سازمان وجود دارد.
بهکارگیری ماژول جبران خدمات ،پیچیدگیهای موجود و سناریوهای خاص سازمانها در
محاسبه و پرداخت به کارکنان را بهخوبی پوشش میدهد و دغدغهی پاسخگویی به مدیران
داخلی و سازمانهای قانونی بیرونی را به کمترین حد خود میرساند.
ویژگیهای ماژول جبران خدمات
• تعریف انواع بستههای جبران خدمات شامل حقوق ماهانه ،عیدی ،بازخرید مرخصی،
بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان
• تعیین روش محاسبهی عوامل جبران خدمات بهشکل دلخواه و به تفکیک انواع
گروههای استخدامی
• تعریف پیکربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات
• تعریف پیکربندی و تعیین ساختار انواع فایلهای خروجی شامل فایلهای بیمه و
مالیات ،فایل بانک و سایر خروجیهای مورد نیاز
• انجام محاسبات مربوط به معوقههای جبران خدمات
• تهیهی انواع گزارشهای قانونی و مدیریتی
• انجام فرآیند تسویه حساب کارکنان
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ماژول انبار راهکاران
مدیریت فرآیندهای انبارداری و کسب اطالعات دقیق و بههنگام از وضعیت موجودیهای
سازمان ،از نیازهای اولیه و مهم مدیران است تا بتوانند براساس آن برنامهریزی و
تصمیمگیری مناسبی برای کنترل هزینههای نگهداری موجودی ،سفارشگذاری و تامین
بهموقع کاال و پیشگیری 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 ،قیمتگذاری و حسابداری مواد
و کاال ،مدیریت درخواستها و سفارشگذاری ،انبارگردانی و ...به نیازهای شرکتهای
تولیدی و بازرگانی پاسخ میدهد.
ویژگیهای ماژول انبار
• قابلیت کدگذاری اتوماتیک کاال
ُ
• پشتیبانی از تسهیالت فراخوانی و ثبت سریع اسناد پرکاربرد انبار
• ارائهی گزارشهای متنوع مرور ،کاردکس ،کنترل و آنالیز اطالعات از موجودی تعدادی
و مبلغی و اسناد انبار
• ارائهی گزارشهای کنترلی مغایرت حسابداری با انبار ،سفارشگذاری و کاالهای راکد
• رزرو کاال بهشکل دستی و اتوماتیک
• پشتیبانی از کاالی مشابه و جایگزین
• تنظیم الگوی شرح اسناد حسابداری به تفکیک اسناد انبار برای صدور سند حسابداری
• ایمپورت اسناد درخواست کاال از انبار و اطالعات پایه از Excel
• پشتیبانی از انواع بارکد و ثبت اسناد با بارکد
• قیمتگذاری اسناد ورودی بهشکل كلی در بازههای زمانی مورد نظر
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ویژگیهای ماژول فروش
• تعریف اجزای ساختار فروش مانند مراکز فروش ،سازمان فروش ،کانال فروش و...
• قیمتگذاری محصوالت براساس پارامترهای متنوع مانند اجزای ساختار فروش،
گروه مشتریان و...
• تعریف و اعمال انواع کسورات و اضافات مانند مالیات ،عوارض ،تخفیفات و...

ماژول فروش راهکاران

• مدیریت عملیات فروش و برگشت از فروش
• صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش
• محاسبهی قیمت تخمینی در هنگام صدور درخواست
• ورود و خروج کاال براساس اسناد فروش در ماژول انبار

ماژول فروش راهکاران از طریق پوشش فرآیندهای متنوع مربوط به پردازش درخواست
ت حساب و نیز فراهم آوردن بستری برای
مشتریان ،از ثبت درخواست تا زمان صدور صور 
سیاستگذاری ،تصمیمگیری و برنامهریزی ،شرکتها را در بهبود عملکرد سازمان و
افزایش سهم بازار و نهایتا ضریب بازگشت سرمایه یاری میرساند.
این ماژول ،افزونبر یکپارچگی با ماژولهای دریافت و پرداخت ،انبار و دفترکل ،انواع فرآیندهای
پردازش سفارش مشتری ،از ثبت درخواست فروش گرفته تا صدور فاکتور فروش و سند
حسابداری را پوشش داده و ضمن بهبود فرآیندهای فروش ،هزینهی پاسخگویی به
ن را افزایش میدهد.
درخواستهای مشتریان را کاهش و سرعت آ 
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• دریافت و پرداخت براساس اسناد فروش در ماژول دریافت و پرداخت
• فروش با روشهای پرداخت نقدی ،اعتباری و اقساط
• کنترل موجودی کاالی انبار
• کنترل اعتبار مشتری
• مرور وضعیت اسناد فروش
• تعریف محصول و سبد محصول بهشکل یکپارچه با ماژول انبار
• مدیریت اطالعات شرکای تجاری مانند مشتری ،واسط و...
• صدور سند حسابداری اسناد فروش
• تعریف حسابهای اسناد حسابداری فروش بهشکل پارامتریک
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کاوشگر راهکاران

راهکاران ابری،
امنیت دادههای سازمانتان
را تامین میکند

افزونبر ابزارهای متداول گزارشسازی ،با استفاده از ابزار نوین و پیشرفته «کاوشگر

ی بهروزترین استانداردهای امنیتی را بهکار میگیرد تا از دادههای سازمان
راهکاران ابر 

راهکاران» ،استخراج اطالعات مورد نیاز از دادههای موجود در نرمافزارهای راهکاران

شما بهخوبی محفاظت شود.

بهسرعت و بهراحتی فراهم است.
با کاوشگر با چند کلیک ،درون دادههای عملیاتی خود سفر کرده ،اطالعات را کندوکاو کنید
و به واقعیتهای کسبوکار خود پی ببرید.

• با بهرهمندی از گواهینامهی امنیت  ،SSLبستری امن را برای تراکنش دادههای
سازمانتان خواهید داشت.
• با بهکارگیری  Firewallو  ،WAFاز دسترسیهای غیرمجاز به دادههای سازمانتان
جلوگیری و با رخنههای امنیتی مقابله میشود.

ویژگیهای کاوشگر
• تولید خودکار دستورات پرسوجوی پایگاه داده
• پیشنمایش خروجی در محیط طراحی
• ساخت انواع گزارشهای فهرستی به کمک Drag & Drop

• با بهکارگیری نسخههای بهروز آنتیویروسهای معتبر ،با ویروسها و باجافزارها
مقابله میشود.
• با بهروزرسانی مستمر سیستمعاملها ،آسیبپذیریها و رخنههای امنیتی
برطرف میشود.

• ساخت انواع گزارشهای چند سطحی با قابلیت پیمایش در عمق دادهها ()Drill Down
• ساخت گزارشهای آماری و فیلدهای تجمیعمی
• استخراج اطالعات طراحی شده به انواع فرمتها مانند Excel
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راهکاران ابری،
خدمات زیرساختی و پشتیبانی
مطمئنی را فراهم میکند
در مرکز دادهی راهکاران ابری ،هر مشتری محیطی اختصاصی با دسترسی۷x۲4خواهد
داشت که محرمانگی ،دسترسیپذیری و یکپارچگی آن تضمین شده است.
همچنین ،خدمات پشتیبانی راهکاران ابری از پرتال مشتریان همکاران سیستم عرضه
میشود که امکانات موجود در آن ،دسترسی شما به خدمات پشتیبانی را سادهتر و
هزینههای زمانی و ریالیتان را کمتر میکند.
ویژگیهای خدمات زیرساختی و پشتیبانی
• از مرکز دادهای استاندارد بهرهمند میشوید که تجهیزات سختافزاری ،تامین انرژی و
ارتباطات آن بهخوبی محافظت میشود.
• ارائهی خدمات بهطور مستمر دیدهبانی میشود و با کشف سریع مشکالت احتمالی،
امکان واکنش سریع را فراهم میکند.
• میتوانید درخواست سرویس را در تمام ساعات اداری ،از  8تا  ،17در پرتال مشتریان
ثبت کنید.
• کارشناسان پشتیبانی پس از دریافت مسئلهی شما ،در کمتر از  2ساعت برای تکمیل
فرآیند حل مسئله با شما تماس میگیرند.
•  12بار در روز بهطور منظم و پیوسته از دادهها پشتیبانگیری ( )Backupمیشود ،در
نتیجه دادههای سازمانتان بهخوبی حفظ و از خراب یا مخدوش شدن آنها جلوگیری
میشود .این دادهها تا  3ماه در دو مرکز دادهی همکاران سیستم در دو نقطه
جغرافیایی متفاوت نگهداری میشوند.
• تجهیزات افزونه ( )Redundantبهکار گرفته شده در مرکز داده ،اطمینان شما را از
دردسترس بودن سرویس ( )Up & Runningافزایش میدهد.
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تهران ،خیابان ولی عصر ،باالتر از میدان ونک،
خیابان عطار ،پالک  ،8كدپستی۱۹۹۴۶۴۳۵۱۵ :
تلفن فروش8520 :
info@systemgroup.net

www.systemgroup.net
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