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در همکـاران سیستـم با شنـاخت 
کسب و کارها و نیـاز  از فرآینـدهای 

مدیران، راهکارهایی متنـاسب با 
نیاز شما عرضه می کنیم.

نیـازهای خود را با ما در میـان بگذارید 
و راهکار مناسب کسب  و کارتان را 

در اختیار بگیـرید.



به روز باشید، اول باشید
و  سریع  کنش  وا به  ملزم  را  کسب وکار ها  رقابتی،  بازار  مولفه های  سریع  و  مداوم  تغییرات 
کسب و کار خود را در مسیر توسعه ی پایدار حفظ  دقیق می کند؛ تا با تصمیمات به موقع، 
اندازه ای وجود دارد و آن چه می تواند به آن  کسب و کار ها در هر  امر برای تمام  کنند. این 
کارآمد برای درک بهتر محیط بیرون هم چنین، عملکرد درون  کند، وجود ابزارهایی  کمک 
بزرگی و پیچیدگی بیش تری برخوردار باشد،  از  کسب وکار  سازمان است. هر چه قدر، یک 

کارآمد بیش تر است.  لزوم بهره مندی آن از راهکارهای 

گزارش گیری  و  جمع آوری  برای  ابزارهایی  سازمانی،  نرم افزارهای  نزدیک،  گذشته ای  در 
اطالعات  یکپارچه ی  سیستم های  به عنوان  آن ها  از  عمدتا  و  می آمدند  به شمار  اطالعات 
برای  اطالعات،  مدیریت  افزون بر  کسب وکار،  راهکارهای  امروزه،  اما  می شد؛  یاد  مدیریت 
نگرش  و  نوین  ابزارهای  و  فناوری ها  با  آمده اند.  شرکت ها  کمک  به  کسب وکار  مدیریت 
کار با نرم افزار -به جای ثبت نتایج در آن- ایجاد شده است، نرم افزار ها  که به انجام  متفاوتی 

دستیاران ارزشمندی برای مدیران به شمار می آیند.
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سازمان تان را ارتقا بدهید

راهکاران همکاران سیستم 
را در اختیار بگیرید 

کســب وکار ها  کارآمــد و متناســب بــا نیازهــای رو بــه رشــد  یــک راهــکار نرم افــزاری جامــع، 
می توانــد بینــش دقیقــی از درون ســازمان بــه مدیــران بدهــد تــا بتواننــد پاســخ گوی تغییــرات 
ــزار، چابکــی مــورد  ــه ایــن اب کســب وکار ها ب ــا تجهیــز  ــازار رقابتــی باشــند؛ ب پیچیــده و ســریع ب
برون ســازمانی  کنش هــای  وا و  درون ســازمانی  فرآیندهــای  پوشــش  در  ســازمان ها  نیــاز 

می شــود.  بــرآورده 

در  گرچــه  ا کــه  می کننــد  اســتفاده  نرم افزارهایــی  از  حاضــر  حــال  در  شــرکت ها  از  بســیاری 
کمــک بــه  مدیریــت اطالعــات پاســخ گو هســتند، امــا در محیــط رقابتــی امــروز، نمی تواننــد در 

کننــد. ارتقــای ســازمان نقش آفرینــی 

کســب وکار ها و دغدغه هــای مدیــران  کــه از نیازهــای  کاملــی  همــکاران سیســتم، بــا شــناخت 
فنــاوری  کاربــری  ســطح  ارتقــای  بــا  تــا  می دهــد  قــرار  اختیارتــان  در  را  »راهــکاران«  دارد، 
اطالعــات در ســازمان تان، دقیــق و به موقــع تصمیــم بگیریــد و بتوانیــد در قبــال تغییــرات 

کنیــد. مــورد نیــاز، چابــک عمــل 
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با راهکاران همکاران سیستم؛
روی موارد مهم متمرکز می  شوید.   •

کسب وکارتان را به دقت ارزیابی می کنید و سریع تر تصمیم می گیرید.  ریسک های   •
•  روند اجرای عملیات سازمان را با توجه به نیاز بازار و مشتریان خود به سادگی تغییر می دهید. 
کاری اعمال یا فرآیند تازه ای را تعریف  کاری نوین تان را در تمام شبکه ها ی  سیاست های   •

می کنید و آن را به دیگر فرآیندهای مدیریتی خود می افزایید. 
کسب وکارتان  می توانید تکنولوژی های روز هم چون موبایل سرویس، RFID و بارکد را در   •

به کار بگیرید.
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راهکاران همکاران سیستم
)ERP+BPM Tools+BI (

بینش عمیق، تصمیم دقیق

راهــکاران، یــک راهــکار برنامه ریــزی منابــع ســازمانی جامــع و یکپارچــه بــه همــراه ابزارهــای 
کســب و کار و در اختیــار  گــون  گونا کــه بــا پوشــش وجــوه  کســب و کار اســت  مدیریــت فرآیندهــای 
کارایــی و  کمــک می کنــد تــا بهــره وری،  گذاشــتن اطالعــات درســت و به موقــع، بــه ســازمان ها 

در نتیجــه سودآوری شــان را افزایــش دهنــد. 

در این مسیر؛ 
تحــت وب بــودن، فرآیندمحــوری و یکپارچگــی راهــکاران )ERP(؛ رونــد تغییــرات را در   •

می کنــد.  تســهیل  ســازمان ها 
کاوشــگر و مدیریــت  ــا پیکربنــدی پیشــرفته، فــرم و فیلدســاز،  زیرســاخت راهــکاران ب  •
کارآمــد تغییــرات ســریع و راحــت را  کســب وکار )BPM Tools(؛ ابزارهــای  فرآیندهــای 

فراهــم می کنــد. 
• ابــزار یکپارچه ســازی، تحلیــل و مصورســازی اطالعــات در هوشــمندی راهــکاران )BI(؛ 
امــکان تحلیــل دقیــق و ســریع اطالعــات و دســتیابی بــه تصویــری شــفاف و صحیــح از 

کســب وکار را فراهــم می کنــد.

و  تــدارکات  پخــش،  و  فــروش  مالــی،  و  حســابداری  عملیاتــی  بخش هــای  راهــکاران؛ 
را  لجســتیک، تولیــد، ســرمایه انســانی، هوشــمندی تجــاری و حســابداری مدیریــت 

می دهــد. پوشــش 
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کم و بیش  گذشــته نیز  که در سیســتم های  گی هــای متعــارف راهــکار مالی  افزون بــر مزایــا و ویژ
گی هــای زیــر را می تــوان از بارز تریــن مزایــای راهــکار مالــی راهــکاران دانســت:  وجــود دارد، ویژ

•  تسهیل در پیش ُبرد عملیات حسابداری و مدیریت حساب های مالی
•  پشتیبانی از فرآیندهای حسابداری شعب متمرکز

کامل از عملیات حسابداری ارزی •  پشتیبانی 
گزارش دهی دوگانه برای شرکت های چند ملیتی •  پشتیبانی از 

•   امکان مدیریت بهینه ی وجوه نقد سازمان
•  یکپارچگــی عملیــات دریافــت و پرداخــت بــا فرآیندهــای مرتبــط از حوزه هــای فــروش و 

پخــش و تــدارکات
•  تسهیل در فرآیند تهیه ی صورت های مالی به منظور ارائه به ذی نفعان متفاوت

•  امکان مدیریت دقیق و لحظه ای دارایی های ثابت سازمان

مزایای راهکار مالی راهکاران
سرعت  و دقت در فرآیندهای مالی
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ــزار بهــای  ــر نرم اف ــا تکیــه ب ــه ب ک بســیاری از شــرکت های تولیــدی ســال های متمــادی اســت 
به ویــژه در حــوزه ی  را  تمــام شــده  همــکاران سیســتم، تصمیم هــای مهــم سازمان شــان 
قیمت گــذاری و بهینه ســازی خــط تولیــد اتخــاذ می کننــد و حســاب های خــود را برمبنــای 
بهــای تمــام شــده محاســبه شــده ی ایــن نرم افــزار می بندنــد. در راهــکاران، امکانــات فراوانــی 
کــه مهم تریــن آن امــکان محاســبه ی هم زمــان بهــای  بــه ایــن محصــول اضافــه شــده اســت 

کاال و خدمــت اســت. تمــام شــده 

کاال و خدمت بر اساس دوره های محاسباتی  محاسبه ی هم زمان بهای تمام شده   •
محاسبه ی بهای تمام شده به تفکیک شعب  •

ــبه  ــد، محاس ــداری تولی ــاد مق ــادل آح ــه، مع ــهیم هزین ــه ی تس گان ــبات جدا ــام محاس انج  •
کاال و خدمــت بهــای تمــام شــده 

کنتــرل و جلوگیــری از هرگونــه تغییــر در اطالعــات  تاییــد هــر مرحلــه از محاســبه به منظــور   •
ــدا ــاژول مب ــق م ورودی از طری

گزارش های تعاملی و چاپی  مشاهده ی نتایج هر مرحله از محاسبه در   •
کاالهای تولیدی طی دوره ی مالی کاردکس  خ و قیمت گذاری  محاسبه ی نر  •

کاری و ریــز مــواد بــه کار  کار تولیــدی بــه تفکیــک ایســتگاه های  ــاِی  ثبــت موجودی هــای پ  •
ــل ــای تبدی ــل هزینه ه ــد تکمی ــول و درص ــه در محص رفت

کــز تولیــدی در ســطح عوامــل هزینــه )معیــن( در  کــز خدماتــی بــه مرا تســهیم هزینــه ی مرا  •
روش هــای یک طرفــه و دوطرفــه

کاالهــای تولیــدی به منظــور افزایــش دقــت  جابه جایــی مصــرف واقعــی تســهیم شــده بیــن   •
تســهیم مصــارف و افزایــش دقــت انحرافــات

گزارش خالصه بهای تمام شده محصول به ریز مواد و دستمزد و سربار  •

مزایای راهکار حسابداری
مدیریت راهکاران

مطمئن در بازار رقابتی
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مدیریــت  کــه  اســت  آن  واقعیــت  فــروش،  حــوزه ی  در  بســیار  نرم افزار هــای  وجــود  بــا 
عملیــات فــروش بــا ثبــت عملیــات فــروش تفــاوت زیــادی دارد. امــکان تعریــف و تغییــر انــواع 
کنونــی،  سیاســت های فــروش و تخفیــف بــا تمــام پیچیدگی هــای مــورد نیــاز بــازار رقابتــی 
کــز فــروش، شــعب فــروش و انــواع فــروش، مدیریــت مطالبــات مشــتریان  پوشــش دهی مرا
کــه بــرای یــک تیــم فــروش پیشــرو ضــرورت دارنــد. راهــکاران همــکاران  گی هایــی هســتند  ویژ
کــرده اســت تــا فرآینــد فــروش را  گی هــا را پوشــش داده و تــالش  سیســتم تمامــی ایــن ویژ

کنــد.  تســهیل و تســریع 

متناسب سازی فرآیندهای فروش، قیمت گذاری و اعطای تخفیفات  •
مدیریت رویه های اصلی فروش داخلی، بورسی، صادراتی و مویرگی  •

کامل از عملیات شعب فروش و مدیریت متمرکز پشتیبانی   •
مدیریت حساب و تسهیل در پی گیری مطالبات مشتریان  •

اعمال سیاست های مدیریتی شرکت در قالب مدل های ارزیابی عملکرد و پورسانت  •
امکان طراحی تخفیفات و جوایز متنوع با استفاده از موتور سیاست گذاری  •

     قوی و منعطف
بهینه ســازی فرآیند ســفارش دهی مشــتریان و پی گیری وضعیت ســفارش توســط مشــتری  •

ارائه ی اطالعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و میزان سودآوری محصوالت   •
کامل عملیات فروش ارزی  پوشش دهی   •

گزارش گیری متنوع و مرور فروش  •

مزایای راهکار فروش راهکاران
چابک در بازار رقابتی



پوشـش  افزون بـر  کـه  اسـت  پیشـرفته  راهـکار  یـک  راهـکاران  لجسـتیک  و  تـدارکات  راهـکار 
کاال ها و انبار ها، تدارکات داخلی و تدارکات خارجی،  تمامـی فرآیندهـای مدیریـت موجودی 
و  عملکـرد  توصیـه  هوشـمند  گـزارش  هم چـون  پیشـرفته ای  تکنولوژی هـای  و  مفاهیـم  بـه 
اسـتفاده از RFID در انبارداری مجهز شـده اسـت. از اهداف این راهکار، تسـهیل، مدیریت 

و پی گیـری فرآینـد خریـد در سـازمان ها بـا هـر سـطحی از پیچیدگـی اسـت. 

مدیریت موجودی
کاال بر اساس مجوزهای صادر شده توسط سایر واحدهای سازمان مدیریت ورود و خروج   •

امکان ثبت اسناد ورودی انبار به شکل چند ارزی و ثبت سند حسابداری ارزی  •
کاالهای دو واحدی گزارش گیری از  کنترل موجودی و  امکان   •

کاال ها  امکان محاسبه ی موجودی مورد نیاز در سازمان و سفارش دهی به موقع   •
کمبود و افزایش چابکی سازمان  به منظور جلوگیری از هزینه ی 

امکان تعریف سیاست های مختلف انبارگردانی در شرکت و پشتیبانی از ثبت اسناد انبار   •
به هنگام انبارگردانی

کل فرآیندهای سازمان کاال ها برای ردیابی در  امکان پشتیبانی از سریال   •
کاربران امکان ایجاد اسناد انبار، منطبق با رویه های موجود در هر صنعت و خاص نیاز   •

کاال کدگذاری اتوماتیک  قابلیت   •
امکان استفاده از بارکد و ترمینال دستی )Hand Held( در انجام عملیات جاری انبار و   •

انبارگردانی
کنترل و آنالیز اطالعات از موجودی  کاردکس،  گزارش های متنوع مرور،  امکان ارائه ی   •

تعدادی و مبلغی و اسناد انبار
کاال از انبار و اسناد صادر  کاال به شکل دستی و اتوماتیک برای درخواست  امکان رزرو   •

شده توسط سایر سیستم ها
ح اسناد حسابداری انبار به تفکیک اسناد انبار برای صدور  امکان تنظیم الگوی شر  •

سند حسابداری
کسـل ا از  پایـه  اطالعـات  و  انبـار  از  کاال  درخواسـت  انبـار،  اسـناد  ایمپـورت  امـکان   •

 مدیریت تدارکات

امکان محاسبه بهای تمام شده بر اساس روش های تسهیم مختلف )تعدادی،   •
مساوی، مبلغی، مبلغ واحدی( به ازای هر پارت خرید
امکان صدور سند حسابداری ارزی به شکل پارامتریک  •

کردن شیوه ی تسهیم  امکان ثبت تمام هزینه های خرید در سیستم و مشخص   •
هزینه ها در بهای تمام شده خرید

امکان تسویه حساب با تامین کنندگان به شکل تجمیعی و تفکیکی و با ارز های مختلف  •
امکان ارزیابی تامین کنندگان بر اساس پارامتر های مختلف  •

کار شناسان خرید به منظور پی گیری بعدی امکان مشاهده ی فعالیت های باز   •
امکان قیمت گذاری اتوماتیک رسید های انبار بر اساس بهای تمام شده ی خرید و   •

پشتیبانی از اصالحات خرید
امکان برآورد قیمت درخواست خرید و اخذ تایید مالی  •

امکان ثبت پیش پرداخت در خریدهای جزئی و استعالمی و پرداخت مکانیزه ی آن ها  •
امکان شروع فرآیندهای خرید متناسب با پروسه های خرید در سازمان  •

مزایای راهکار تدارکات
و لجستیک راهکاران

کنترل هوشمند موجودی مدیریت بهینه تامین و 
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محاســبه ی حقــوق و دســتمزد و رعایــت قوانیــن و قواعــد متنــوع ســازمان های ذی ربــط، 
سیســتم  همــکاران  دســتمزد  و  حقــوق  نرم افــزار  کمــک  بــا  کــه  اســت  پیچیــده  کاری 
سال هاســت قابــل مدیریــت شــده اســت؛ امــا مدیریــت ســرمایه های انســانی بــا محاســبه ی 
کــه تمامــی وجــوه و  حقــوق و دســتمزد خاتمــه نمی یابــد و مســتلزم نرم افــزار یکپارچــه اســت 
کننــده  ــات تســهیل  ــر افــزودن امکان نیازهــای ایــن حــوزه را پوشــش دهــد. راهــکاران عالوه ب
کننــده، بخــش عمــده ای از فرآیندهــای مدیریــت ســرمایه های انســانی را به شــکل  کامــل  و 

یکپارچــه پوشــش داده اســت. 

کامل بین ماژول های حوز ه ی سرمایه انسانی یکپارچگی   •
گروهــی، تاییدهای چنــد مرحله ای،  کاربــری بیش تــر ماننــد عملیــات  تســهیالت و ســهولت   •

تهیــه ی فایل هــای خروجــی مختلــف
کارمند  انجام تمام عملیات مربوط به تسویه حساب   •

پشــتیبانی از عملیــات چنــد شــعبه ای و چنــد ارزی در ســازمان ها )صــدور اســناد انتقالــی   •
ــه(  ــای مربوط ــایر پرداخت ه ــات و س ــران خدم ــند ارزی جب ــدور س ــعب، ص ــن ش بی

کندگی جغرافیایی کنترل و مدیریت تردد متمرکز در سازمان های دارای پرا  •
ج از محاسبات حقوق  امکان انواع محاسبات جبران خدمات خار  •

کامــل بــا  پیاده ســازی تمــام مدل هــای ارتقــا و ترفیــع به شــکل سیســتمی و در یکپارچگــی   •
ــط ــای مرتب ماژول ه

برنامه ریــزی،  نیازســنجی،  شــامل   10015 اســتاندارد  طبــق  کارکنــان  آمــوزش  مدیریــت   •
ارزیابــی و  برگــزاری 

کاری در محاسبات تردد  پشتیبانی از انواع شیفت های   •
پشتیبانی از نظام های مختلف پرداخت در محاسبات جبران خدمات  •

مزایای راهکار سرمایه
انسانی راهکاران

توانمند سازی و حفظ استعداد های سازمان

مهاجرت به راهکاران16 .



مزایای راهکار مدیریت تولید راهکاران
نظارت یکپارچه بر فرآیند تولید

کنتــرل و مدیریــت خــط تولیــد به شــکل  مهم تریــن انتظــار شــرکت های تولیــدی از نرم افــزار، 
کل فرآینــد تولیــد را  کــه بتوانــد  گونــه ای  یکپارچــه بــا ســایر فرآیندهــای شــرکت اســت بــه 
ــه  ــد و ورود ب کاال از لحظــه ی خری ــی  ــت تولیــد راهــکاران، ردیاب کنــد. راهــکار مدیری تســهیل 
ســازمان در انبــار مــواد، خطــوط تولیــد، انبــار  محصــول و تــا خــروج از ســازمان را بــا مدیریــت 

بــچ امکان پذیــر می کنــد. 

•  تهیه ی برنامه های تولید در سطوح مختلف و ارزیابی میزان تحقق آن ها 
ردیابــی فرآینــد تولیــد از تغذیــه ی مــواد بــه خطــوط تولیــدی تــا تحویــل و فــروش محصــول   •

نهایــی بــه مشــتریان
کنتــرل دقیــق موجودی هــای مــواد، نیمــه ســاخته و محصــول، در انبــار و موجــود در پــاِی   •
بهینه ســازی  و  ســاخته  نیمــه  موجــودی  انباشــت  کاهــش  به منظــور  تولیــد  خــط  و  کار 

ــواد ــرف م مص
کامــل بــا راهــکار بهــای تمــام شــده در محاســبه ی دقیــق هزینه هــای مــواد  یکپارچگــی   •

تولیــد و   کنتــرل موادبــری، ضایعــات و دوباره کاری هــای خــط 
برآورد مصرف مواد مورد نیاز تولید و برنامه ریزی خرید مواد   •

شناسایی و مدیریت محصوالت جانبی، اصلی و فرعی فرآیند تولید   •
گزارش گیــری و دریافــت هشــدار از تاریخ هــای مهــم ماننــد تاریــخ انقضــا و آزمایش هــای   •

مجــدد 
کنتــرل ضایعــات تولیــد بــه تفکیــک  کار تولیــد و محاســبه و  مدیریــت بهتــر موجــودی پــاِی   •

عملیــات

مهاجرت به راهکاران19 . مهاجرت به راهکاران18 .



مهاجرت به راهکاران21 . مهاجرت به راهکاران20 .

  

BPM Tools
هوشمند و منعطف برای بهبود سازمان

را  ســازمانی  فرآیندهــای  می توانــد  راهــکاران،  کســب وکار  فرآیندهــای  مدیریــت  ابزارهــای 
اســتفاده  بــا  کنــد.  مانیتــور  و  اجــرا  راهــکاران، مدل ســازی، شبیه ســازی،   ERP قالــب  در 
و  ایجــاد  بیــن واحدهــا  یکپارچه ســازی و هماهنگــی مناســبی   ،BPM Tools امکانــات  از 
انعطــاف نرم افــزار در مقابــل تغییــر برایتــان بیش تــر می شــود. پــس از شناســایی فرآیندهــای 
ســازمانی، شــما می توانیــد فرآیندهــای خــاص ســازمان تان را مطابــق بــا رویه هــای فعلــی یــا 
کســب وکار خــاص  کنیــد و تاییدهــا و قواعــد  بهینــه ی مدنظرتــان در داخــل راهــکاران تعریــف 

ســازمان تان را اضافــه یــا تعدیــل نماییــد.

تســریع اجــرای فرآیندهــای ســازمانی؛ بــا بررســی دوبــاره و دقیــق فرآیندهــای ســازمانی،   •
امــکان شناســایی نقــاط بهبودپذیــر و رفــع موانــع موجــود در انجــام ســریع تر فرآیندهــای 

ســازمانی را امکان پذیــر می کنــد.  
فرآیندهــای  از  روشــن تر  دیــد  بــه  بــرای دســتیابی  فرآیندهــا؛  بــر  کنتــرل  بهبــود ســطح   •
ــرل و  کنت ــال  ــکان اعم ــا، ام ــای فرآینده ــدا و انته ــرخط ابت ــن س گرفت ــر  ــا در نظ ــازمانی، ب س

می شــود.  فراهــم  مربوطــه  فعالیت هــای  دقیــق  رصــد 
کاوی مجــدد تمامــی فرآیندهــای مدنظــر  ــا وا شفاف ســازی شــیوه ی اجــرای فرآیندهــا؛ ب  •
ســازمان، ســبب می شــود تــا دربــاره ی شــیوه ی اجــرای بهینــه ی فرآیندهــا توســط متولیــان 

مربوطــه، شفاف ســازی شــود.
را  فرآیندهــا و مســووالن اجرایــی، ســازمان ها  تعریــف دقیــق  بــا  گلوگاه هــا؛  شناســایی   •
گلوگاه هــای ســازمانی را  قــادر می ســازد تــا بــا بررســی مــوارد اجرایــی فرآینــد، نقــاط ضعــف و 

شناســایی و درصــدد رفــع آن هــا برآینــد. 
گــون ســازمان در  گونا تســهیل ارتباطــات بیــن  واحــدی؛ بــا بررســی وظایــف واحدهــای   •

قبــال اجــرای هــر فرآینــد، ســبب تســهیل ارتباطــات میــان واحــدی می شــود.



  

کنــده و انبــوه ســازمان از منابــع اطالعاتــی مختلــف،  بــا هوشــمندی راهــکاران، داده هــای پرا
شــامل سیســتم های ســازمانی، اطالعــات ســاختاریافته یــا ســاختارنیافته اســتخراج می شــود 
و به وســیله ی فناوری هــای تجمیعــی و تحلیلــی BI بــه اطالعــات طبقه بنــدی شــده تــوام بــا 

گزارش گیــری تحلیلــی و مدیریتــی تبدیــل می شــود.  ســاختاری مناســب بــرای 

گزارش تــان ریزتــر شــوید )Drill( و   بــا میــز تحلیــل می توانیــد در ســطوح مختلــف در ابعــاد 
انحرافــات  نوســانات شــاخص ها،  علــت  گــون،  گونا ابعــاد  از  بررســی شــاخص ها  بــا  نهایتــا 

کنیــد. را پیــدا  کســب وکارتان  عملکــردی و حتــی فرصت هــای پنهــان در 

ایــن اطالعــات از طریــق داشــبوردهای مدیریتــی تحــت وب، در هــر زمــان و هــر مکانــی، همراه 
بــا امــکان نمایــش روی تلفن هــای هوشــمند و تبلت هــا در اختیــار مدیــران و تحلیل گــران 
ســازمان قــرار می گیــرد و در جایــگاه دســتیاری قابــل اعتمــاد و همیشــه حاضــر، تــوان مدیریتی 

و تحلیلــی ســازمان را افزایــش می دهــد.

کســب وکارتان   •  مدیریــت هوشــمندانه تر؛ بــه بینــش360 درجــه از تمــام ابعــاد عملکــرد 
دســت می یابیــد.

•  تصمیمــات به موقع تــر؛ بــر پایــه ی اطالعــات بــه روز و به موقــع، از انحرافــات مثبــت و 
می شــوید. گاه  آ مهــم  عملکــردی  شــاخص های  منفــی 

ــکا، علــل نوســانات، نقــاط  ــل ات ــه ی اطالعــات صحیــح و قاب ــر پای ــر؛ ب •  تصمیمــات دقیق ت
قــوت و ضعــف را شناســایی می کنیــد.

بیش تــر  یکپارچگــی  و  بــا مکانیزه ســازی  IT ســازمان؛  منابــع  از  بهینه تــر  اســتفاده ی    •
ــه ســطوح مدیریتــی، در  در فرآینــد اســتخراج و آماده ســازی داده هــا، ســرویس های IT ب

امکان پذیــر می شــود. کیفیت تــر  بــا  ســطحی 

هوشمندی راهکاران
کنید  آسان تحلیل 
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رضا حاتمی؛ مدیر مالی شرکت توسعه یک مپنا

توسعه یک
مپـنـا 

تحت وب بودن راهکاران،
بیش ترین ارزش را برای شرکت 

کرده است؛  توسعه یک مپنا ایجاد 
کندگی جغرافیایی پروژه های  پرا
ما، مشکل ساز بود، اما در حال 

کندگی  حاضر مسائل مربوط به پرا
جغرافیایی به راحتی قابل حل 

شده اند و اطالعات پروژه ها دقیق و 
در لحظه، به شکل آنالین در اختیار 
مدیریت قرار می گیرد. از همه مهم تر 

هزینه های سرویس و پشتیبانی
کاهش یافته است.  بسیار 
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