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راهکاران همکاران سیستم
درون سازمان خود را چگونه می بينيد؟

آگاهی از اطالعات یکپارچه و جزئیات کلیدی کسب وکار و از همه مهم تر ارتباط میان آن ها، نیاز 
به درون بینی و اشراف شما به سازمان تان دارد.  از این رو، دسترسی به تصویری واضح و با 

قابلیت بزرگ نمایی و حرکت میان اجزا، الزمه ی مدیریت صحیح و دقیق است.

راهكاران شما را مسلط می كند 
همه چیز تحت نظر شماست؛ با داشتن تصویری با وضوح باال از كسب و كارتان، با تسلط 
را  خود  سازمان  جاری  فرآیندهای  و  بپردازید  رخدادها  دقیق تر  ارزیابی  و  پایش  به  بیش تر 

به درستی مدیریت کنید.

چه اجزایی تصمیمات شما را می سازند؟
پیچیدگی  با  امروزه  است.  به موقع  و  دقیق  تصمیم گیری  مدیر،  یک  مهارت  مهم ترین 

مولفه های بازار، اجزای سازنده ی تصمیمات مدیریتی در كسب و كار بی شمار  و متغیرند.

راهكاران تصميم گيری شما را دقيق می كند
ساده سازی پیچیدگی ها و بررسی موشکافانه ی فرآیندهای کلیدی و کشف ارتباطات میان 

اجزا، همه چیز را برای اتخاذ تصمیمات درست آماده می کند.

راهكاران همكاران سيستم، يک ERP جامع و منطبق با تعاريف روز دنياست كه با پوشش 
را در تصميم گيری  به موقع، سازمان ها  و  اطالعات درست  ارائه  و  وجوه مختلف کسب و کار 

صحيح برای باال بردن بهره وری، کارايی و در نتيجه سودآوری ياری می کند.
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اطالعات درست در دست شما
راهكاران تصوير شفافی از عمليات كسب و كارتان را پيش روی شما قرار می دهد و به شما 
اين توانايی را می دهد كه روی موارد مهم متمركز شويد، ريسک های كسب وكارتان را به دقت 

ارزيابی كنيد و سريع تر تصميم بگيريد. 

با استفاده از داشبورد مديريتی راهكاران، چكيده ی آن چه در سازمان شما می گذرد، به سادگی 
و در يک نگاه در اختيار شماست.

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

داشته باشند.

پيچيدگی های كسب و كارتان را ساده كنيد
ابزار گردش كار راهكاران، شما می توانيد فرآيندهای جاری كسب و كارتان را در  از  با استفاده 
را شناسايی  را پايش كرده و گلوگا ه ها و نقاط بهبود  پياده سازی كنيد، فرآيندها  سيستم 
كنيد. هم چنين شما می توانيد فعاليت های تكراری، بدون ارزش افزوده و وقت گير را خودكار 
كنيد و كارهایی را اتوماتيک به افراد تخصيص بدهيد، به این ترتیب، هر يک از كاركنان كارهای 

مربوط به خود را در كارنمای خود مشاهده خواهند كرد. 

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

دیگر فرآیندهای مدیریتی خود بیافزایید.

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

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

با  و  می کند  حفظ  را  مالی  داده های  بودن«  »مفید  و  بودن«  »مربوط  راهکاران  مالی  راهکار 
به کارگیری الگوهای منطقی، اطالعات مالی یکپارچه ای را، در لحظه و با اطمینان از درستی آن ها 
از سایر حوزه ها در راهکار  در اختیار شما قرار می دهد؛ هم چنین صدور اتوماتیک اسناد مالی 
دفتر کل، سبب کاهش چشم گیر دوباره کاری ها و خطاهای کاربری می شود و ضریب اطمینان از 

صحت داده های مالی را باالتر می برد. 

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.

•  امکان اعمال نظارت و کنترل های داخلی مورد نیاز را در اختیار دارید.
•  از اجرای دقیق رویه های سازمان برای به  حداقل رساندن ریسک مطالبات غیرقابل وصول، 

مطمئن می شوید.
•  تسهیالت دریافتی را به آسانی مدیریت می کنید. 

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

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

•  صورت های مالی و یادداشت های همراه آن را به آسانی، در کم ترین زمان، با باالتری قابلیت اتکا 
و براساس دو استاندارد GAAP و IFRS تهیه می کنید.

راهکار مالی راهکاران؛ فرآیندهای دفترکل، دریافت و پرداخت، تسهیالت مالی، مدیریت وصول 
مطالبات، دارایی ثابت و صورت های مالی را پوشش می دهد.
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راهکار حسابداری مدیریت؛
مطمئن در بازار رقابتی

راهـکار حسـابداری مدیریـت راهـکاران بـه رونـد محاسـبه ی بهای تمام شـده سـرعت و دقت 
می بخشـد؛ هم چنیـن ایـن راهـکار می توانـد در مواقعـی کـه اطالعـات مقـداری یـا مبلغـی، 
تغییـر بـا اهمیتی داشـته باشـند، بـا دریافت تغییـرات عوامل قیمـت، بهای تمام شـده ی آتی 

را پیش بینـی کنـد.  

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. 

نظارت کاملی بر عملیات واحد تجاری دارید که شامل گردش مواد از انبار به مراکز   •
تولیدی و نقل و انتقال کاال بین دوایر تولیدی و درنهایت بازگشت محصول به انبار 

می شود. 
با اجرای به موقع فرآیند محاسبه ی بهای تمام شده، به خوبی اشتباهات فرآیندی   •

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

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

راهکار حسابداری مدیریت راهکاران؛ با دریافت اطالعات ورودی از سایر نرم افزارها در ماژول 
بهای تمام شده، نتایج محاسبات را قابل اتکا می کند.
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راهکار فروش و پخش؛
چابک در بازار رقابتی

می کند،  مکانیزه  را  فروش  فرآیند  ماژول ها،  سایر  با  یکپارچگی  با  راهکاران،  فروش  راهکار 
الگوهای ارزیابی متنوعی را در تعامل با فروشندگان در اختیار می گذارد و کنترل کاملی را بر 

عملکرد آنان فراهم می کند.

مزایای راهکار: 

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

•  اطالعات دقیق و به موقعی از وضعیت فروش و میزان سودآوری محصوالت در اختیار 
می گیرید.

و فروش درب  گرم، فروش عمده  و پخش  فرآیندهای فروش سرد  راهکاران،  راهکار پخش 
کارخانه را از سفارش گیری تا توزیع و تسویه حساب پشتیبانی می کند.

مزایای راهکار: 

•  با برنامه ریزی مراجعه به مشتریان، فرآیند توزیع را بهبود می بخشید و هزینه های 
اضافی را کاهش می دهید.

•  عملیات سفارش گیری براساس برنامه ی تور انجام می شود و می توانید عملکرد ویزیتور 
را با برنامه مقایسه کنید. 

•  با موبایل سرویس، در زمان فرآیندهای فروش، توزیع و وصول، اطالعات مورد نیاز از 
مشتری را به موقع در اختیار ویزیتور، فروشنده ی گرم، موزع و مامور وصول قرار می دهید.

•  در پایان هر روز، با مطابقت دادن بار تحویل گرفته شده در صبح، سفارش های تحویل 
داده شده و بارهای مرجوعی، حساب دقیقی از انبار خواهید داشت.   

راهکار فروش و پخش راهکاران؛ فروش داخلی، فروش بورسی، فروش صادراتی، فروش و 
الکترونیکی  GIS،خدمات  پخش مویرگی، هدف گذاری و پورسانت، مدیریت ظروف امانی، 

مشتری و موبایل سرویس پخش را پوشش می دهد.
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راهکار تدارکات و لجستیک؛
مدیریت بهینه تامین و

کنترل هوشمند موجودی

راهکاران، نظارت و کنترل کاملی بر مدیریت موجودی سازمان  راهکار تدارکات و لجستیک 
از  اطمینان می دهد،  به شما  کاال،  با مقدار مورد نظر  و  به موقع  از تحویل  فراهم می کند، 
کمبود کاال و اختالل در پروسه ی تولید جلوگیری می کند، شما را از دوباره کاری در ثبت اسناد 

و کنترل های داخلی بی نیاز می کند و دقت عملیات انبارگردانی را افزایش می دهد. 

مزایای راهکار: 

•  با قابلیت توصیه عملکرد، کنترل موجودی هوشمند را در اختیار می گیرید. 
•  با به کارگیری بارکد یا RFID و Handheld، فرآیندهای ثبت اسناد انبار و انبارگردانی را با 

سرعت و دقت باالیی انجام می دهید.
•  با امکان رزرو موجودی و تحویل به موقع كاال به مشتريان، اعتبارتان را  نزد ذی نفعان 

افزایش می دهید. 
•  گزارش های تعدادی و ریالی متنوعی را با توجه به اهداف و مخاطب در کم ترین زمان 

دریافت می کنید.
•  با تعریف انواع قراردادهای خرید شامل تعدادی، مبلغی و تعدادی–مبلغی با 

تامین کنندگان، حساب آنان را به راحتی مدیریت می کنید. 
•  اطالعات دقیق و به موقعی از وضعیت درخواست های خرید در اختیار می گیرید.

•  با قابلیت محاسبه ی بهای تمام شده براساس روش های تسهیم مختلف هم چون 
تعدادی، مبلغی، مساوی و فی کاال، بهای هر واحد کاالی خریداری شده را به شکل کلی یا 

به ازای هر پارت کاال در اختیار خواهید داشت.
•  رویه های خرید مورد نظرتان را براساس آیین نامه ی معامالت تعریف و به واسطه ی آن، 

فرآیندهای خرید را مدیریت می کنید.

 ،MESC انبار،  حسابداری  و  انبار  راهکارهای  شامل  راهکاران؛  لجستیک  و  تدارکات  راهکار 
تدارکات، پذیرش و توزین، اسناد تجاری در تدارکات، سرویس های موبایل انبار، مدیریت 

سریال، مدیریت بچ و RFID است. 
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راهکار سرمایه انسانی؛
توانمندسازی و حفظ استعدادهای سازمان

راهکار سرمایه انسانی راهکاران کمک می کند تا متناسب با نیازهای کسب وکارتان، سرمایه 
انسانی سازمان را مدیریت کنید، به هنگام تغییر قوانین یا شرایط کارکنان، از اعمال خودکار 
برنامه ریزی  با  را پوشش دهید،  انواع بسته های جبران خدمات  تغییرات بهره مند شوید، 
آموزشی و مدیریت مسیر شغلی ضمن توانمندسازی، سرمایه انسانی سازمان را حفظ 
کنید و در کنار اِعمال سیاست های محاسبه کارکرد، حضور و غیاب کارکنان را نیز مدیریت 

کنید.

مزایای راهکار: 

•  نظام پرداختی مورد نظرتان را متناسب با کسب وکارتان و مطابق با قوانین مرتبط، 
تعریف و در قبال تغییرات قوانین و آیین نامه ها چابک تر عمل می کنید. 

•  خروجی های قانونی تعریف شده را متناسب با استانداردهای اعالم شده از سوی 
سازمان های مرتبط، در اختیار می گیرید.

•  اِعمال تغییرات حکمی و مبلغی متناسب با تغییرات شغلی یا جایگاهی کارکنان تان 
به شکل انفرادی و گروهی، هم چنین صدور خودکار احکام اصالحی منطبق با نیازهای 

جبران خدمات برایتان فراهم می شود.
•  از انعطاف پذیری در تعریف قوانین محاسباتی هنگام اِعمال سیاست های کارکرد، در 

محیطی یکپارچه با سایر ماژول های سرمایه انسانی بهره مند می شوید. 
•  ساختارهای ارتقای کارکنان را متناسب با آیین نامه های تدوین شده ی سازمان تان و 

فضای کسب وکارتان تعریف می کنید. 
•  متناسب  با نیاز سازمانی و شغلی، پیش نیازهای آموزشی و تخصصی هر یک از کارکنان 

را تعریف می کنید.
•  با استفاده از خدمات الکترونیک، کارکنان سازمان شما می توانند درخواست هایی 

هم چون مرخصی، ماموریت و... را ثبت و گزارش های مرتبط هم چون وضعیت تردد، 
فیش حقوقی و... را مشاهده کنند و مدیران سازمان نیز می توانند ضمن تایید یا رد 

درخواست ها، گزارش ها و سوابق کارکنان زیرمجموعه خود را مشاهده کنند. 

راهکار سرمایه انسانی راهکاران؛ شامل کارگزینی، جبران خدمات، مدیریت تردد، مدیریت 
مسیر شغلی، آموزش و خدمات الکترونیک کارمند است.
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راهکار مدیریت تولید؛
برنامه ریزی و کنترل تولید

محصوالت با کیفیت، با تجهیزات کارآمد
دهید؛  پاسخ  تولید  فرآیند  نیازهای  به  تا  می کند  کمک  راهکاران  تولید  مدیریت  راهکار 
برنامه ریزی تولید در چارچوب موجودی مواد و ظرفیت تولید انجام شود، از قرارگیری مواد 
با کیفیت مناسب در خط تولید و تولید محصول با کیفیت مطلوب، مطمئن باشید، با انجام 
فعالیت های مناسب در نگهداری و تعمیرات، تجهیزات خود را در سطح مناسبی از دسترسی 
)Availability( نگه دارید و با تحلیل ریشه ای علل خرابی، از وقوع مجدد آن ها جلوگیری کنید. 
هم چنین، با دریافت گزارش های مناسب از وضعیت مراکز تولیدی، تصمیمات دقیق تری را 

در ارتباط با ظرفیت تولید، ماشین آالت، کیفیت محصوالت، وضعیت تجهیزات و... بگیرید.
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مزایای راهکار:

•  برنامه های تولید را در سطوح مختلف تهیه و میزان تحقق آن ها را ارزیابی می کنید. 
•  با برآورد مصرف مواد و قطعات مورد نیاز برنامه تولید، برنامه ریزی خرید مواد را انجام 

می دهید و موجودی انبارها را بهتر مدیریت می کنید.
•  فرآیند تولید را از تغذیه مواد به خطوط تولیدی تا تحویل و فروش محصول نهایی خود 

به مشتریان ردیابی می کنید.
•  محصوالت جانبی تولید، ضایعات مواد و قطعات فرآیند تولید را شناسایی و مدیریت می کنید. 

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

تولید، به مراکز تولیدی می فرستید.
◦  با توجه به ویژگی های مواد مصرفی هم چون پتانسی، دانسیته، تاریخ انقضا، آن ها را 

اولویت بندی و با در نظر گرفتن مواد جایگزین، ماده ی  مناسب را انتخاب و ارسال می کنید.
◦  موجودی پاِی کار تولید را بهتر مدیریت کرده و از انباشت و ضایعات سرمایه ی خود در 

خطوط تولید جلوگیری می کنید.
•  با کنترل کیفیت مواد و فرآیند تولیدی، محصوالت با کیفیت تری به مشتریان تحویل می دهید.

•  بازرسی های دوره ای کیفیت را انجام داده و مواد با کیفیت به خط تولید ارسال می کنید.
هم چنین از ارسال مواد با کیفیت به خط تولید مطمئن می شوید.

•  با مدیریت فرآیندهای مختلف سرویس های نگهداری و تعمیرات، تجهیزات خود را در 
بهترین شرایط نگه می دارید.

•  فعالیت های پیشگیرانه و چک لیست ها را با کم ترین زمان و انرژی انجام می دهید.
•  اطالعات دقیق و صحیح را برای محاسبه ی بهای تمام شده ی محصول، فراهم می کنید.

•  گزارش های عملیاتی و مدیریتی مناسبی را برای نظارت بر فرآیندهای کارخانه خود در 
اختیار می گیرید.

راهکار مدیریت تولید راهکاران؛ فرآیندهای کنترل تولید، مدیریت بچ، کنترل کیفیت، نگهداری 
و تعمیرات را پوشش می دهد.
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BPM Tools؛
هوشمند و منعطف برای بهبود سازمان

را در قالب  ابزارهای مدیریت فرآیندهای کسب وکار راهکاران، می تواند فرآیندهای سازمانی 
 ،BPM Tools راهکاران، پیاده سازی، شبیه سازی، اجرا و مانیتور کند. با استفاده از امکانات ERP

یکپارچه سازی و هماهنگی مناسبی بین واحدها ایجاد و انعطاف نرم افزار در مقابل تغییر 
برایتان بیش تر می شود. پس از شناسایی فرآیندهای سازمانی، شما می توانید فرآیندهای 
خاص سازمان تان را مطابق با رویه های فعلی یا بهینه ی مدنظرتان در داخل راهکاران تعریف 

کنید و تاییدها و قواعد کسب وکار خاص سازمان تان را اضافه یا تعدیل نمایید.

تسریع اجرای فرآیندهای سازمانی؛ با بررسی دوباره و دقیق فرآیندهای سازمانی، امکان   •
شناسایی نقاط بهبودپذیر و رفع موانع موجود در انجام سریع تر فرآیندهای سازمانی را 

امکان پذیر می کند.  

بهبود سطح کنترل بر فرآیندها؛ برای دستیابی به دید روشن تر از فرآیندهای سازمانی،   •
با در نظر گرفتن سرخط ابتدا و انتهای فرآیندها، امکان اعمال کنترل و رصد دقیق 

فعالیت های مربوطه فراهم می شود. 

شفاف سازی شیوه ی اجرای فرآیندها؛ با واکاوی مجدد تمامی فرآیندهای مدنظر   •
سازمان، سبب می شود تا درباره ی شیوه ی اجرای بهینه ی فرآیندها توسط متولیان 

مربوطه، شفاف سازی شود.

شناسایی گلوگاه ها؛ با تعریف دقیق فرآیندها و مسووالن اجرایی، سازمان ها را قادر   •
می سازد تا با بررسی موارد اجرایی فرآیند، نقاط ضعف و گلوگاه های سازمانی را 

شناسایی و در صدد رفع آن ها برآیند. 

تسهیل ارتباطات بین  واحدی؛ با بررسی وظایف واحدهای گوناگون سازمان در قبال   •
اجرای هر فرآیند، سبب تسهیل ارتباطات میان واحدی می شود. 
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هوشمندی راهکاران؛
آسان تحلیل کنید

مختلف،  اطالعاتی  منابع  از  سازمان  انبوه  و  پراكنده  داده های  راهکاران،  هوشمندی  با 
شامل سیستم های سازمانی، اطالعات ساختاریافته یا ساختارنیافته استخراج می شود و 
به وسیله ی فناوری های تجمیعی و تحلیلی BI به اطالعات طبقه بندی شده توام با ساختاری 

مناسب برای گزارش گیری تحلیلی و مدیریتی تبدیل می شود. 

با ميز تحليل می توانید در سطوح مختلف در ابعاد گزارش تان ریزتر شوید )Drill( و نهایتا با 
بررسی شاخص ها از ابعاد گوناگون، علت نوسانات شاخص ها، انحرافات عملکردی و حتی 

فرصت های پنهان در کسب وکارتان را پیدا کنید.

با  از طریق داشبوردهای مدیریتی تحت وب، در هر زمان و هر مکانی، همراه  این اطالعات 
امكان نمایش روی تلفن های هوشمند و تبلت ها در اختیار مدیران و تحلیل گران سازمان 
قرار می گیرد و در جایگاه دستیاری قابل اعتماد و همیشه حاضر، توان مدیریتی و تحلیلی 

سازمان را افزایش می دهد.

•  مدیریت هوشمندانه تر؛ به بینش360 درجه از تمام ابعاد عملکرد کسب وکارتان
    دست می یابید.

•  تصمیمات به موقع تر؛ بر پایه ی اطالعات به روز و به موقع، از انحرافات مثبت و منفی 
شاخص های عملکردی مهم آگاه می شوید.

•  تصمیمات دقیق تر؛ بر پایه ی اطالعات صحیح و قابل اتکا، علل نوسانات، نقاط قوت و 
ضعف را شناسایی می کنید.

•  استفاده ی بهینه تر از منابع IT سازمان؛ با مکانیزه سازی و یکپارچگی بیش تر در فرآیند 
استخراج و آماده سازی داده ها، سرویس های IT به سطوح مدیریتی، در سطحی با کیفیت تر 

امکان پذیر می شود.
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سایر مزایای راهکاران
تعامل سریع، دقیق و کم هزینه با مشتریان

با استفاده از ماژول »خدمات الکترونیکی مشتری راهکاران«، سازمان ها و شرکت ها می توانند از 
بستر اینترنت برای تعامل بهتر با مشتریان و دستیابی به فروش سودآور بهره ببرند. با استفاده 
از این ماژول، ضمن ایجاد یک بستر برای فروش آسان، شرکت ها و سازمان ها می توانند با کم ترین 

هزینه و زمان، تعامالت خود با مشتریان شان را مدیریت کنند.

محيط کاربری آسان و جذاب
محيط کاربری ساده، يکپارچه و يکسان در تمام ماژول ها و امکان دسترسی به فرم های مختلف 
در يک پنجره، کليدهای ميانبر، جست و جوی پيشرفته، چينش دقيق منوهای سيستم و محيط 

گرافيکی جذاب، از ويژگی های اين راهکار است. 

امكان گزارش سازی و گزارش گيری ساده
انواع گزارش های مورد نیاز کسب و کارها، به شکل از پیش طراحی شده در راهکاران وجود دارد. با 
استفاده از گزارش ساز قدرتمند موجود در راهکاران، امکان متناسب سازی و افزودن گزارش های 

جدید نیز وجود دارد. 

ارزشمند  اطالعات  استخراج  امکان  نیاز،  مورد  چاپی  و  رسمی  گزارش های  افزون بر  هم چنین 
از داده های موجود، به سادگی و بدون نیاز به تخصص در حوزه پایگاه داده،  از طریق »کاوشگر 

راهکاران« فراهم شده است. 
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ماژوالريتی
راهکاران متشکل از ماژول های مختلفی است که از نظر ساختار به گونه ای طراحی و توليد شده اند 
که ضمن استقالل کامل، می توانند در کنار يک ديگر ارتباط و يکپارچگی الزم را با هم ايجاد کنند. 

پياده سازی راهکاران می تواند با توجه به نياز مشتری در چند فاز و به تدريج انجام شود. 

پشتيبانی از سازمان های چند شعبه ای
مديريت متمرکز و عمليات پراکنده از طريق امکان چند شعبه ای راهكاران امکان پذير می شود؛ 
ورود تمام اطالعات به تفکيک شعبه و گزارش گيری به شکل تفکيکی و تجميعی از آن ها از جمله 

امکانات آن است. 

پشتيبانی از عمليات ارزی
تجارت در فضای بين المللی لزوم استفاده از ارزهای گوناگون را ايجاب می کند؛ راهكاران همکاران 

سيستم تمام عمليات ارزی سازمان را در تمامی حوزه ها پشتيبانی می کند. 

امکان اتصال با ساير سيستم ها
امروزه سازمان ها از راهکارهای نرم افزاری متنوعی برای پيش ُبرد عمليات شان بهره می برند؛ در 
راهكاران، ابزاری برای برقراری ارتباط با ساير نرم افزار ها و تبادل اطالعات با آن ها طراحی شده است 

تا امکان اتصال اين نرم افزار ها با راهکاران برقرار شود. 
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