
واقعیت سازمان پیِش  روی شما
راهکار هلدینگ همکاران سیستم
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با راهکار هلدینگ همکاران سیستم، 
به تصویری شفاف از وضعیت مالی و تحلیلی دقیق 

از عملکرد شرکت های زیرمجموعه دست یابید
و  کامل  به تصویری  در شرکت های مادر )هلدینگ( و شرکت های سرمایه گذاری، مدیران 
شفاف از فعالیت های اقتصادی و وضعیت مالی گروه شامل منابع تحت کنترل، تعهدات و 

نتایج کسب شده نیاز دارند تا براساس آن به درستی در شرکت ارزش افزوده ایجاد کنند.

ارزیابی  امکان  زیرمجموعه،  شرکت های  و  گروه  کل  از  جامع  اطالعات  داشتن  اختیار  در  با 
پرتفوی کسب وکار، دست یابی به ماهیت رویدادها، هم چنین تجزیه و تحلیل استراتژی های 
هدایتی هلدینگ شامل رشد، تثبیت، انقباض و اتخاذ تصمیمات اقتصادی برای مدیران 

فراهم خواهد بود.
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•   نظام ارزیابی عملکرد را براساس استراتژی های کالن و نوع هلدینگ )تخصصی، زنجیره ی 
ارزش و...( تدوین می کنید. 

•   نظام ارزیابی عملکرد هلدینگ را به شکل مناسب پیاده سازی می کنید تا به اطالعات دقیق 
در زمان مناسب دسترسی داشته باشید.

•   بودجه ریزی شرکت های زیرمجموعه را با دقت انجام می دهید تا مقایسه ی عملکرد 
هر شرکت با بودجه ی تدوین شده ممکن باشد.

•  گزارش ها و صورت های مالی تلفیقی را براساس استانداردها و رویه های حسابداری تلفیقی 
شرکت های  و  گروه  مالی  وضعیت  از  حقیقی  و  واضح  تصویری  به  تا  می کنید  تهیه 

زیرمجموعه دست یابید.

با راهکار هلدینگ همکاران سیستم 
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•   سهولت بودجه ریزی فعالیت های شرکت های زیرمجموعه

•   تحلیل و مقایسه ی عملکرد شرکت های زیرمجموعه از طریق مقایسه ی عملکرد واقعی 
با بودجه

•   تحلیل اطالعات جمع آوری شده و ارائه ی خروجی ها در قالب داشبوردهای مدیریتی برای 
مدیران هلدینگ

•   تهیه ی دقیق و سریع صورت های مالی تلفیقی در فواصل زمانی دل خواه

مزایای راهکار هلدینگ
راهکار هلدینگ همکاران سیستم 
متشکل از راهکارهای هوشمندی 

تجاری، بودجه و حسابداری و 
صورت های مالی تلفیقی است که 

با ایجاد شفافیت اطالعاتی، بررسی 
و تحلیل عملکرد بنگاه، شناسایی 

و استفاده ی موثر از منابع و 
تهیه ی سیستماتیک صورت های 

مالی تلفیقی، هلدینگ ها را در 
مدیریت اثربخش بنگاه اقتصادی 

یاری می کند.
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•   راهکار هوشمندی تجاری
     جمع آوری، تجمیع و تحلیل اطالعات و ارائه ی تحلیل ها در داشبورد مدیریتی

•   راهکار بودجه
        بودجه ریزی و مقایسه ی دقیق عملکرد

•   راهکار حسابداری و صورت های مالی تلفیقی
        تلفیق حساب ها، صدور اسناد تلفیق، تهیه ی گزارش ها و صورت های مالی تلفیقی
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سازمان ها همواره در دستیابی به اطالعات صحیح، یکپارچه و قابل اتکا با چالش هایی روبه رو 
هستند: 

•    زمان بر بودن و پیچیدگی گردآوری اطالعات از شرکت های زیرمجموعه

•     قابل اتکا نبودن اطالعات گردآوری شده به دلیل تاثیر عوامل انسانی

•    زمان بر بودن تهیه ی گزارش های نهایی از اطالعات گردآوری شده

•    گمراه کننده بودن گزارش های تجمیعی بدون لحاظ کردن تعامالت درون گروهی

راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم، با سیستماتیک کردن فعالیت های تجمیع و 
یکپارچه سازی اطالعات و ارائه ی داشبوردهای مدیریتی تحلیلی، نظام کارآمد تصمیم گیری را 

به گونه ی پایدار در اختیار سازمان قرار می دهد. 

آسان تحلیل کنید 

-

هوشمندی تجاری 
همکاران سیستم
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با راهکار هوشمندی تجاری
•   داده های پراكنده و انبوه سازمان از منابع اطالعاتی مختلف، شامل سیستم های سازمانی، 

اطالعات ساختار یافته یا ساختار نیافته استخراج می شود.

گزارش گیری  برای  با ساختاری مناسب  اطالعات   ،BI تحلیلی  و  فناوری های تجمیعی  •  با 
تحلیلی و مدیریتی طبقه بندی می شود.

•   اطالعات از طریق داشبوردهای مدیریتی تحت وب، در هر زمان و هر مکانی، همراه با امكان 
نمایش روی تلفن های هوشمند و تبلت ها در اختیار مدیران و تحلیل گران سازمان قرار 

می گیرد. 

دستاوردهای راهکار هوشمندی تجاری
•   به بینش360 درجه از تمام ابعاد عملکرد کسب وکارتان دست می یابید و هوشمندانه تر 

مدیریت می کنید.

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

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



. راهکار هلدینگ همکاران سیستم13  . راهکار هلدینگ همکاران سیستم12 

-

راهکار بودجه  
همکاران سیستم

 راهکار بودجه ی همکاران سیستم امکان پاسخ گویی به انواع رویه های بودجه ریزی را دارد و 
با جمع  آوری، طبقه بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل اطالعات آتی، به مدیریت سازمان ها در 
پاسخ گویی به دو وظیفه ی اصلی خویش یعنی برنامه ریزی و پایش یاری می رساند و بستر 
مناسبی را برای تسریع در برنامه ریزی خرید، فروش، تولید، هم چنین هزینه ها و سودآوری 

فراهم می کند. 

آتی  فعالیت های  نتایج  پیش بینی  برای  مدیران  نیازمندی های  مهم ترین  از  بودجه ریزی 
براساس وضعیت فعلی بنگاه اقتصادی است؛ در این میان، هلدینگ ها برای بودجه ریزی 

شرکت های زیرمجموعه به خروجی های گوناگونی نیاز دارند:

•   بودجه ی تجمیعی هلدینگ

     0  بودجه ریزی در شرکت های زیرمجموعه و تجمیع در هلدینگ

     0  بودجه ریزی در شرکت هلدینگ به ازای هر یک از شرکت های زیرمجموعه

•   بودجه ی تلفیقی هلدینگ

     0  امکان ثبت تعامالت درون گروهی با استفاده از ساختار سرمایه گذاری 

         در شرکت های زیرمجموعه به منظور محاسبه ی بودجه ی تلفیقی 

به درستی برنامه ریزی و پایش کنید
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با راهکار بودجه
•   طراحی مفهومی سیستم بودجه متناسب با نیازها و تعاریف هلدینگ انجام می شود. 

انتخاب مبانی ورودی، تعیین  •   مبانی پایه هم چون تعیین دوره های محاسباتی بودجه، 
مدل ارتباطی با سرفصل های صورت های مالی، ساخت گردش کار فرآیند بودجه ریزی و 

ایجاد فرم های مورد نیاز کاربر تعریف می شود. 

عملیات اجرایی با ورود اطالعات پیش بینی در سایر ماژول های راهکاران، جمع آوری اطالعات،    •
محاسبه و کنترل های اولیه بودجه ای انجام می شود. 

•   کنترل نهایی، صحت سنجی و تهیه ی گزارش ها به کمک محاسبه ی نهایی، کنترل خطاها 
و درنهایت تهیه ی صورت های مالی بودجه ای انجام می شود. 

•   از طریق گزارش های راهکار BI، گزارش های بودجه ی تجمیعی، بودجه ی تلفیقی و مقایسه 
با عملکرد، تهیه می شود. 

دستاوردهای راهکار بودجه
•   زمان تهیه ی بودجه را کاهش می دهید.

•   دقت تهیه ی بودجه را باال می برید و به موقع به مسووالن پاسخ گو هستید.

•   با طبقه بندی مناسب اطالعات بودجه، پیچیدگی ها را کاهش می دهید.

•   اصالحات بودجه را با سهولت انجام می دهید.

•   به تناسب نیاز اطالعاتی مدیران، گزارش های متنوعی می گیرید.

•   سناریوهای گوناگون بودجه ای را برای یک دوره ی مالی تعریف می کنید.
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هلدینگ ها برای دستیابی به تصویری واضح و حقیقی از وضعیت مالی گروه، با پیچیدگی هایی 
روبه رو هستند: 

•      محاسبات تلفیقی در ساختارهای پیچیده ی سرمایه گذاری و تعدد شرکت های زیرمجموعه

•   لزوم ارائه ی به موقع صورت های مالی تلفیقی با قابلیت اتکا و امکان اثبات محاسبات

•   نگهداری سوابق محاسبات، اسناد و صورت های مالی تلفیقی

•   دشواری و زمان بر بودن گردآوری اطالعات تعامالت درون گروهی از شرکت های زیرمجموعه

-

راهکار حسابداری و 
صورت های مالی تلفیقی

همکاران سیستم

مکانیزه ی  تهیه  امكان  سیستم،  همکاران  تلفیقی  مالی  صورت های  و  حسابداری  راهکار 
صورت های مالی تلفیقی را در سازمان ها فراهم می کند. این راهکار بر پایه ی استانداردهای جاری 

ایران در زمینه ی تلفیق، قوانین و رویه های خاص حسابداری تلفیقی تولید شده است.

تصویری شفاف و قابل اتکا از وضعیت مالی 
هلدینگ داشته باشید
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با راهکار حسابداری و صورت های مالی تلفیقی 

دستاوردهای راهکار حسابداری                                
و صورت های مالی تلفیقی

•   فرآیند گردآوری اطالعات شرکت های زیرمجموعه مکانیزه می شود.

•   با تعریف زبان مشترک بین شرکت ها، مغایرت گیری اتوماتیک می شود. 

پیچیده ی  ساختارهای  در  و...  اقلیت  سهم  گروه،  مالکیت  درصد  سرقفلی،  •  محاسبات 
سرمایه گذاری تسهیل می شود.

•   سوابق محاسبات تلفیق )مانند سرقفلی( برای ارائه به حسابرسان به شکل سیستمی 
نگهداری می شود.

•   صورت  های مالی تلفیقی با قابلیت اتکا و به موقع تهیه و ارائه می شود.

•   فرآیند گردآوری اطالعات شرکت های گروه را به سرعت و به سادگی انجام می دهید.

•   مغایرت ها را به راحتی حل وفصل می کنید.

•   صورت های مالی تلفیقی را با اطمینان از روایی اطالعات، در کوتاه ترین زمان ممکن، به دقت 
و سهولت تهیه می کنید.

•   اثبات محاسبات تلفیقی را با سرعت و دقت باال انجام می دهید.

•   افزون بر بهره مندی از کارکردهای سیستم، دانش فنی تهیه ی صورت های مالی تلفیقی را 
در سازمان تان نهادینه می  کنید.
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  www.systemgroup.net

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،
خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: ۱۹۹۴۶۴۳۵۱۵

تلفن فروش:   8۵20 
info@systemgroup.net


