
حسابداری مدیریت 
سازمان تان را
ارتقا دهید

راهکار حسابداری مدیریت راهکاران



راهکار حسابداری مدیریت
مطمئن در بازار رقابتی

بسیاری از شرکت های تولیدی سال هاست که با تکیه بر نرم افزار »بهای تمام شده ی همکاران 
سیستم«، تصمیمات مهم سازمان شان را به ویژه در حوزه ی قیمت گذاری و بهینه سازی خط 
تولید می گیرند و صورت های مالی خود را پس از محاسبه ی بهای تمام شده  ی این نرم افزار، تهیه 

می کنند. 
در ERP همکاران سیستم به نام »راهکاران«، امکانات فراوانی به این راهکار اضافه شده است که 

به روند محاسبه ی بهای تمام شده، سرعت و دقت می بخشد. 

راهکار حسابداری مدیریت، 

با دریافت اطالعات ورودی از سایر ماژول ها،

 نتایج محاسبات را قابل اتکا می کند. 

با راهکار حسابداری مدیریت راهکاران؛ 

• محاسبه ی بهای تمام شد ه ی کاال و خدمات براساس دوره های
   محاسباتی قابل انجام است.

• محاسبات و کنترل جداگانه ی تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری
    تولید، محاسبه بهای تمام شده ی کاال و خدمت انجام می شود.

• محاسبه ی بهای تمام شده به تفکیک شعب امکان پذیر است.
• جابه جایی مصرف واقعی تسهیم شده بین کاالهای تولیدی برای 

    افزایش دقت تسهیم مصارف و جابه جایی انحرافات قابل انجام 
    است.

• ثبت موجودی های پاِی کار تولیدی به تفکیک ایستگاه های کاری و 
    ریِز مواد به کار رفته در محصول و درصد تکمیل هزینه های 

    تبدیل قابل پیش برد است.
• گزارش خالصه بهای تمام شده ی محصول به ریِز مواد، دستمزد  

   و سربار در دسترس شماست. 



بسیاری از واحدهای تجاری-تولیدی، در کنار محصوالت تولید 
شده، خدمات مشخصی عرضه می کنند که مانند محصول، 
نیازمند هزینه یابی است، تعریف بهای تمام شده ی خدمات در 
قالب سربار، دقت محاسبه ی بهای تمام شده را کاهش می دهد.
»راهکاران« با قابلیت محاسبه ی جداگانه ی این خدمات و ارائه ی 
گزارش های تفکیکی، به خوبی به این نیاز پاسخ می دهد. با توجه 
به این که بهای تمام شده براساس بهای تمام شده ی استاندارد 
محاسبه می شود، می بایست در هر دو نسخه ی محاسبه ی 

پیش بینی و واقعی، اطالعات مربوط به خدمات وارد شوند.

 اطالعات ورودی در نسخه ی پیش بینی
• تعریف خدمت؛ در حوزه ی فروش/عمومی تعریف می شود.

• تعریـف ایسـتگاه کاری خدمـت؛ بـرای شناسـایی محـل ایجاد 
خدمـت، در مراکـز تولیـدی امـکان تعریـف ایسـتگاه کاری از نـوع 

خدمـت فراهم شـده اسـت.
• تولیدات مراکز؛ در بخش تولیدات مراکز برای ایستگاه های کاری 
از نوع خدمت می بایست خدمات قابل ارائه انتخاب شوند و برای 
آن ها ضریب همگن دستمزد و سربار وارد شود. ورود ضریب 
همگن، وزن خدمات ارائه شده در یک ایستگاه کاری را نسبت 
به یک دیگر می سنجد. این ضریب می تواند تابعی از زمان انجام 
خدمت یا میزان پیچیدگی و نیاز به تخصص آن باشد. هم چنین 
در این بخش به ازای یک دوره ی مالی، ظرفیت دستمزد و سربار 

ساالنه وارد می شود. 

• ظرفیت ایستگاه کاری؛ براساس حاصل ضرب ضریب دستمزد 
و سربار در ظرفیت ساالنه ی آن ها، ظرفیت ایستگاه کاری خدمت 
محاسبه می شود. این امکان کمک می کند تا ظرفیت خدمات 

قابل ارائه در یک دوره ی مالی پیش بینی شود.

 اطالعات ورودی در نسخه ی واقعی

• ثبت خدمات؛ تعداد خدمات انجام شده ی واقعی ثبت می شود 
و با توجه به تعداد باالی این خدمات، امکان دریافت اطالعات از 

Excel در این بخش فراهم است. 

• ظرفیت ایستگاه کاری؛ ظرفیت واقعی خدمات انجام شده در 
یک دوره ی محاسباتی براساس تعداد خدمات ثبت شده در آن 
دوره، ضرب در ضریب دستمزد و سربار ظرفیت واقعی ایستگاه 

کاری، ثبت خدمت را محاسبه می کند.

محاسبه ی بهای تمام شده ی
 کاال و خدمت براساس دوره های 

محاسباتی

تفکیک محاسبات 

بـه منظـور پیش بینـی محاسـبه ی بهـای  تمام شـده  قبل تـر، 
می بایسـت عملیـات مختلفـی همچـون قیمت گـذاری اسـناد 
هزینـه،  تسـهیم  عملیـات  مـواد،  کاالهـای  کاردکـس  خروجـی 
محاسـبه ی معـادل آحاد تولیـد و... پیش از این محاسـبه انجام 
می شـد. در ایـن وضعیـت دسـتیابی بـه محاسـبه ی صحیـح 
بهـای تمـام شـده دچـار ریسـک می شـود و فرصـت تحلیـل 

کاهـش می یابـد.  اطالعـات 
راهکاران با قابلیت تفکیک محاسبه و تأیید، به کاربر این امکان 
را می دهد تا در هر مرحله، فارغ از بقیه ی مراحل، کار را به اتمام 
برساند و با کنترل آن، زمان محاسبه ی بهای تمام شده ی نهایی 

کاال و خدمت را کاهش دهد. 

امکانات
• تسهیم هزینه؛ کمک می کند تا حسابدار صنعتی با در اختیار 
از  فراخوانی شده  و هزینه های  داشتن مبانی تسهیم هزینه 
حسابداری )دفتر کل(، تسهیم هزینه را انجام دهد و در لحظه ی 
تایید، سیستم اطالعات فراخوانی شده را مجدد با مانده عوامل 
هزینه در حسابداری کنترل کند و اگر تغییری در مانده ها اتفاق 
افتاده باشه، حسابدار صنعتvی را آگاه کند. هم چنین با گزارش 
کنترلی، حسابدار صنعتی را از حساب یا حساب های جدید و به 

گردش درآمده آگاه می کند.

تـا  می کنـد  کمـک  مصـارف؛  و  تولیـدات  اطالعـات  گـردآوری   •
حسـابدار صنعتـی بتواند اطالعات تولید و مصـرف را از ماژول 
انبـار یـا کنتـرل عملیـات تولیـد گـردآوری کنـد و صرف نظـر از 
مبلـغ مصـرف مـواد، اطالعـات محصـوالت تولیـد شـده بـه 
روش هـای سـاخت و مصـرف مـواد بـه محصـول را تخصیـص 
انبـار ویرایش شـدنی نخواهنـد  ایـن امـکان، اسـناد  دهـد. در 
بـود و جلـوی برگشـت از قیمت گـذاری کاردکـس کاالهـای مواد 
در انبـار را می گیریـد؛ در نتیجـه، مغایـرت مبلغـی بیـن انبـار و 

بهـای تمـام شـده نخواهـد بـود.

• محاســبه ی بهــای تمام شــده ی محصــول؛ کمــک می کنــد 
تــا حســابدار صنعتــی محاســبه ی نهایــی بهــای تمــام شــده کــه 
منجــر بــه بهــای هــر واحــد محصــول خواهــد شــد را انجــام دهد، 
هم چنیــن کاردکــس محصــوالت نیــز قیمــت گــذاری خواهد شــد.

• گزارش گیری در هر مرحله از محاسبه؛ کمک می کند تا حسابدار 
صنعتی با انجام هر مرحله از محاسبه بتواند گزارش های مربوط 

به آن بخش را در بخش گزارش ها مشاهده کند. 



محاسبه ی بهای تمام شده
 به تفکیک شعب

برخــی از شــرکت های تولیــدی بنابــر ضرورت هــای کســب وکار، 
واحدهــای تولیــدی خــود را در نقــاط جغرافیایــی مختلفــی 
پیاده ســازی می کننــد و هــر یــک از آن هــا عملیاتــی مســتقل از 

ــد.  ــام می دهن ــا انج ــایر واحده س
راهـکار شـعبه در راهـکاران بـه ایـن نیـاز پاسـخ می دهـد و بـا 
به کارگیـری آن در راهـکار بهـای تمام شـده، هر شـعبه می تواند 
بـا رعایـت الزاماتـی، بهـای تمـام شـده ی فعالیت هـای خـود را 

به شـکل مسـتقل از سـایر شـعب محاسـبه کنـد. 

امکانات 
• تعریف دوره ی محاسباتی: در این امکان مشخص می شود 

که دوره ی محاسباتی بابت کدام شعبه تعریف شده است.

از عوامل  یک  تا شعبه ی هر  عوامل هزینه: کمک می کند   •
هزینه انتخاب می شود.

به  اطالعات  گردآوری  به  که  بخش  هر  در  عملیات:  سایر   •
تفکیک شعبه نیاز باشد، اطالعات به تفکیک گردآوری می شود. 
درنهایت پس از محاسبه بهای تمام شده، تمام گزارش ها به 

تفکیک شعبه تهیه می شود. 

جابه جایی مصرف واقعی
تسهیم شده بین

کاالهای تولیدی 
مواد  واقعی  مصرف  معموال  مرحله ای  هزینه یابی  روش  در 
سرشکن  محصوالت  بین  آن ها  استاندارد  مصرف  برمبنای 
می شوند. این موضوع گاهی موجب بروز اشتباهاتی خواهد 
محصول  یک  در  مواد  رخدادی  اثر  بر  اگر  نمونه  برای  شد، 
رویه ی  طبق  باشد  شده  مصرف  آن  معمول  حد  از  بیشتر 
استاندارد، اضافه مصرف مواد بین سایر محصوالتی که از آن 
ماده استفاده می کنند، سرشکن می شود که سبب جابه جایی 
را  نتایج محاسبه  و  محصوالت شده  بین  انحراف  غیرواقعی 

گمراه کننده می کند. 
راهـکار بهـای تمام شـده ی راهـکاران دقـت تسـهیم مصـارف و 

جابه جایـی انحرافـات را افزایـش می دهـد.

امکانات
• تسهیم مصرف؛ به حسابدار صنعتی کمک می کند مازادهای 
است،  شده  آن  بروز  سبب  که  محصولی  به  دقیق  را  مصرف 
اختصاص دهد و پس از محاسبه، انحراف صحیحی گزارش شود.



 گزارش خالصه بهای تمام شده ی 
محصول به ریِز مواد، دستمزد

و سربار

نیازمنـدی  مفهـوم،  و  خالصـه  به شـکل  نتایـج  مشـاهده ی 
بیش تـر مدیران ارشـد واحدهـای تجاری اسـت. در گزارش های 
هزینه یابـی  روش  براسـاس  و  تمام شـده  بهـای  معمـول 
مرحلـه ای، برای رسـیدن به مواد اولیه ی مصرفی، حسـابداری 
از  را  مراحـل  بیـن  نیمه سـاخته های  می بایسـت  صنعتـی 
آن هـا،  براسـاس  و  داد  قـرار  هـم  کنـار  مختلـف،  گزارش هـای 
یافـت.  اولیـه در محصـول دسـت  بـه میـزان مصـرف مـواد 
به عبارتـی نیازمنـد محاسـبه ی معکوس از محصـول به مواد 

اولیـه اسـت.
نیـاز  مـورد  محاسـبات  انجـام  بـا  شـده  تمـام  بهـای  راهـکار 
هنـگام محاسـبه ی بهـای تمـام شـده ی محصول، ایـن گزارش 
را بـه سـهولت در اختیـار اسـتفاده کنندگان آن قـرار می دهـد.

تـا  اسـت  نیـاز  تمام شـده  بهـای  دقیـق  محاسـبه ی  بـرای 
موجودی هـای پـاِی کار تولیـدی بـه تفکیک ایسـتگاه های کاری 
و ریـِز مـواد بـه کار رفتـه در محصول، هم چنیـن درصد تکمیل 

هزینه هـای تبدیـل ثبـت شـوند.
راهــکار بهــای تمام شــده ی راهــکاران بــا قابلیــت افــزودن 
ــه تمــام مــواد تشــکیل دهنده ی محصــول  ــل ب درصــد تکمی
یــا نیمه ســاخته های پــاِی کار تولیــدی، کمــک می کنــد تــا 
اطالعــات پــاِی کار، دقیــق و مطابــق بــا وضعیــت موجــود 
آن هــا در سیســتم ثبــت شــود و دقــت محاســبه ی بهــای 

تمــام شــده را افزایــش می دهــد. 

ثبت دقیق موجودی های
پاِی کار تولیدی 



تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک،

خیابان عطار، پالک 8، كدپستی: 1994643513

تلفن فروش: 8520 

info@systemgroup.net

 www.systemgroup.net

برای دانلود نسخه الکترونیک، 
اسکن کنید.


