
سیستم های مالی 
سازمان تان را
ارتقا دهید

راهکار مالی راهکاران



راهکار مالی
سرعت در فرآیندهای مالی

از مهم ترین مسائل سازمان ها، ثبت و ضبط حجم بزرگ اطالعات مالی در ساختاری پذیرفته 
با  گوناگون  کسب وکارهای  و  صنایع  در  سازمان ها  از  بسیاری  شده  سبب  که  است  شده 

اطمینان، راهکار مالی همکاران سیستم را به کار بگیرند. 
این راهکار اضافه شده  نام »راهکاران«، امکانات فراوانی به  ERP همکاران سیستم به  در 
است تا اطالعات مالی یکپارچه ای را، در لحظه و با اطمینان از درستی آن ها در اختیار بگیرید؛ 
راهکار دفتر کل، سبب کاهش  از سایر حوزه ها در  اتوماتیک اسناد مالی  هم چنین صدور 
چشم گیر دوباره کاری ها و خطاهای کاربری می شود و ضریب اطمینان از صحت داده های 

مالی را باالتر می برد.

راهکار مالی راهکاران، شامل

 راهکارهای دفتر کل، دریافت و پرداخت،

 تسهیالت مالی، مدیریت وصول مطالبات، 

دارایی ثابت و صورت های مالی است.

با راهکار مالی راهکاران؛

• از فرآیندهای حسابداری شعب متمرکز پشتیبانی می شود.  
• پوشش دهی کامل عملیات حسابداری ارزی انجام می شود.

• مدیریت بهینه ی نقدینگی و منابع با اهمیت سازمان
   ممکن می شود.

• مدیریت و ردیابی وصول اسناد دریافتنی به سهولت
   انجام می شود.

 • سرعت و دقت فرآیند تهیه صورت های مالی بهبود می یابد.
• صورت های مالی و یادداشت های همراه آن را با باالترین

   قابلیت اتکا و براساس دو استاندارد GAAP و IFRS  تهیه می شود. 
• فرآیندهای تهیه ی صورت مغایرت بانکی پوشش داده می شود.

• سناریوهای محاسباتی و فیزیکی دارایی های ثابت  پیاده سازی
   می شود.



نیازهای کسب و کار و برای گسترش فعالیت  سازمان ها طبق 
خود در مناطق مختلف جغرافیایی اقدام به تاسیس دفاتر یا 

شعبی می کنند که تا حدودی استقالل مالی دارند. 
گـردآوری، نگهـداری و ثبـت اطالعـات مالـی بـه تفکیـک شـعب 
و متمرکـز در یـک بانـک اطالعاتـی، از ویژگی هـای مـاژول دفتـر 
کل اسـت کـه امـکان گزارش گیری در سـطح شـعبه یا به شـکل 

سـرجمع را فراهـم می کنـد.

امکانات
• ثبت اسناد حسابداری در شعب مختلف؛ اسناد حسابداری 
کامل  است و سطوح دسترسی  ثبت  قابل  تفکیک شعب  به 
روی مشاهده و ثبت اطالعات به تفکیک شعب وجود دارد، در 
نتیجه می توانید حسابداری شعب را برای شعب غیرمستقل 

در سازمان اجرا کنید.

تمام گزارش های حسابداری  • گزارش گیری به تفکیک شعب؛ 
به تفکیک شعب مختلف قابل دریافت است.  

پشتیبانی کامل از
عملیات شعب غیرمستقل

پوشش دهی کامل
عملیات حسابداری ارزی

امروزه عملیات ارزی به یکی از بخش های الینفک عملیات جاری 
است.  شده  تبدیل  بزرگ  شرکت های  برای  تجاری  واحدهای 
مدیریت عملیات ارزی و شناسایی سود یا زیان ناشی از تسعیر 

ارز یکی از موضوعات اصلی حوزه مالی است.
در راهکاران ثبت عملیات ارزی در کل ماژول ها امکان پذیر است و 
دفتر کل هم به عنوان بخشی از راهکار یکپارچه از تمام موضوعات 

ارزی پشتیبانی می کند.

امکانات 
• تعریف انواع ارزهای خارجی و نسبت تبدیل ارز؛  تمام ارزهای 
می توانید  و  است  سیستم  در  تعریف  قابل  مختلف  خارجی 
به ازای هر روز نسبت تبدیل ارز بین ارزهای مختلف و ریـال یا 

بین ارزهای خارجی مختلف نسبت به یک دیگر تعریف کنید.

• صـدور سـند حسـابداری بـا ارزهـای خارجی؛ قابلیـت صدور 
اسـناد حسـابداری ارزی از طریـق دفتـر کل یـا سـایر ماژول ها 

دارد.  وجود 

• امـکان تعریـف الگـوی تسـعیر ارز؛ در سیسـتم می توانیـد 
ارز تعریـف کنیـد به نحـوی  بـرای تسـعیر  الگوهـای مختلفـی 
که بابت گردش ارزی حسـاب مشـخص، حسـاب سـود و زیان 

تسـعیر ارز مشـخصی گـردش پیـدا کنـد. 



مدیریت بهینه ی نقدینگی
و منابع بااهمیت سازمان

وجـه نقـد از دارایی هـای ُپرریسـک سازمان هاسـت و چگونگـی 
بهره بـرداری از آن، از مهم تریـن مسـائل مدیـران اسـت. 

با  تا  می کند  کمک  متنوعی  ابزارهای  با  راهکاران  مالی  راهکار 
تغییرات،  قبال  در  سازمان،  نقدیندگی  پیش بینی  و  شناسایی 
به موقع و به درستی واکنش نشان دهید و در مواردی که برای 
استفاده ی بهینه از منابع نقدی سازمان  یا تامین مالی، انتقالی  
بین منابع نقدی سازمان داشتید، ثبت اطالعات انتقاالت در منابع  

بانکی سازمان را سریع تر و دقیق تر انجام دهید.

امکانات
• کنتـرل نقدینگـی بـه کمـک حسـاب های پشـتیبان عملیـات 
حسـاب های  تـا  می کنـد  کمـک  بانک هـا؛  بیـن  انتقـال  و  نقـل 
موجـود  منابـع  اگـر  و  شـده  تعریـف  سیسـتم  در  پشـتیبان 
در حسـاب بانـک اصلـی بـا کمبـود مواجـه شـدند، بـا ِاعمـال 
تنظیماتـی در سیسـتم، انتقـال اتوماتیکـی در سیسـتم ثبـت و 

مبلـغ کسـری بـه حسـاب اصلـی واریـز شـود.

به گونه ای کاربردی و مدیریتی و  نقد؛  گزارش گردش وجوه   •
منعطف در سازمان ها پیاده سازی می شود و به مدیریت کارآمد 

وجوه نقد کمک می کند.

• گزارش نقدینگی سازمان؛ کمک می کند تا گزارش های تحلیلی 
آینده نگر از اسناد سررسید شده و سررسید نشده را به راحتی 

تهیه کنید.

• گـزارش راس گیـری منعطـف؛ امـکان مشـاهده ی راس چنـد 
عملیـات دریافـت یـا پرداخـت بـرای یـک یـا چنـد طـرف مقابـل را 

فراهـم می کنـد.

• سـایر گـزارش هـای کاربـردی و مدیریتـی ماننـد گزارش هـای 
مقایسـه ای، تجزیـه سـنی مطالبـات و ...؛ بـه مدیـر مالـی و 
سـایر کارشناسـان واحـد مالـی کمک می کند شـناخت صحیحی 
از وضعیت حسـاب ها در دوره های مالی جاری و گذشـته داشـته 

با   شند. 

مدیریت و ردیابی وصول
اسناد دریافتنی

از ورودی های درخورتوجه سازمان ها که منجر به ورود وجه نقد 
و افزایش منابع نقدی می شود، اسناد دریافتنی است. باال بودن 
حجم اسناد دريافتنی به معنی افزايش مبالغی است که به تدريج 
و متناسب با تاريخ سررسيد اسناد به حيطه وصول درآمده و به 

منابع داخلی سازمان اضافه می شود.

امکانات
پی گیری  تا  کمک می کند  اسناد؛  مرحله ای  وصول  • عملیات 

با  و  معمول  رویه های  از  خارج  آن ها  شدن  نقد  که  چک هایی 
توافقات بین سازمان و مشتری است را انجام دهید و در هر لحظه 
اسناد  با  غیرقابل وصول  اسناد  جایگزینی  مانند  کنید؛  ردیابی 
دریافت شده دیگر از مشتری بابت همین موضوع یا روش های 

دریافت دیگر برای جایگزینی با یک سند غیرقابل وصول.

• ایجاد فرآیندهای وصول اسناد توسط مامور وصول؛ کمک 
می کند تا پی گیری وصول مطالبات در اختیار مأمور وصول و 
رصد لحظه ای افرادی که اسناد در دست آن ها قرار دارد را به 

راحتی انجام دهید.

• بـه جریـان انداختـن و پیگیـری اسـناد حقوقـی شـده؛ کمـک 
می کند تا برای اسـنادی که وارد فرآیند حقوقی شـدن می شوند، 

تمام سـناریوهای محتمل را در سیسـتم ثبت کنید.

فرآیندهای  در  سازمان  خاص  کنترلی  سیاست های  اعمال   •

دریافت و وصول اسناد؛ کمک می کند تا انواع کنترل های الزم 
حین دریافت اسناد را در سازمان تعیین کنید و این کنترل ها را 
به جای کاربر به سیستم بسپارید؛ مانند کنترل  تاریخ اسناد یا 
یا  انجام می شود  از آن ها به سازمان پرداختی  حساب هایی که 
کنترل هایی هم چون بررسی سابقه ی اسناد طرف مقابل  برای 

صدور اجازه ی دریافت اقالم.



در هنگام تهیه ی صورت های مالی، ممکن است رویدادهای مالی 
جدیدی شناسایی و ثبت شوند یا  رویدادهای گذشته با تاخیر 
به ثبت رسیده باشند. شناسایی و اعمال این قبیل رویدادها و 
اعمال آن ها بر محاسبات صورت های مالی در زمانی که مکانیزم 
حتی  و  است  زمان بر  بسیار  باشد،  نداشته  وجود  سیستمی 

ممکن است از قلم بیافتد. 
برای محاسبه ی هر یک از اقالم این بخش از صورت های مالی، الزم 
است مالحظات و محاسبات متفاوتی نسبت به سایر بخش های 

گزارش ِاعمال شود.
صحیح  تطابق  از  را  خیال تان  راهکاران،  مالی  صورت های  راهکار 
اقالم صورت های مالی با آخرین تراز مالی بدون صرف زمان، راحت 
می کند. همچنین مطابقت رویدادهای مالی با صورت های مالی 

و صحت این اطالعات بااطمینان کافی قابل انجام است.

امکانات 
به روز رسانی نتایج محاسبه ی صورت های مالی با تراز مالی   •
سیستم؛ به شما کمک می کند که همواره آخرین تغییرات ایجاد 
شده در تراز مالی را به شکل اتوماتیک در نتایج محاسبه شده ی 
شدن  نهایی  از  پس  هم چنین  کنید.  ِاعمال  مالی  صورت های 
صورت های مالی با ِاعمال کنترل های سیستمی از عدم تغییر 

تراز مالی مطمئن می شوید.

• ارائه ی گزارش جریان وجوه نقد؛ کمک می کند با صرف کم ترین 
زمان صورت جریان وجوه نقد سازمان تان را تهیه کنید، به عالوه  
در هر زمان، تک تک اقالم محاسبه شده در صورت جریان وجوه 

نقد دوره های مالی جاری یا گذشته را ردیابی و اثبات می کنید.

• فراخوانی اطالعات مالی از سایر سیستم ها؛ امکان محاسبه ی 
مقادیر صورت های مالی از طریق اطالعات سیستم های دارایی 

ثابت و بهای تمام شده را فراهم می کند.

و  ایـران  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  ارائـه صورت  هـای مالـی   •
اسـتانداردهای GAAP و IFRS؛  کمـک می کنـد تـا شـرکت هایی 
کـه نیـاز دارنـد عالوه بـر اسـتانداردهای حسـابداری جـاری ایـران، 
مالـی  گزارش گـری  اسـتانداردهای  بـا  را  مالـی  صورت هـای 
بیـن المللـی )IFRS( نیـز تهیه کنند، به سـهولت و با دقت کافی، 

صورت هـای مالـی را بـا هـر دو اسـتاندارد تهیـه کنند.

 

افزایش سرعت و دقت در فرآیند 
تهیه صورت های مالی

از دغدغه های هر سازمان وجود واریزی هایی در حساب بانکی 
است که مشخص نیست از سوی چه کسی واریز شده است.

امکانات راهکار مالی راهکاران، به سادگی به سازمان ها اجازه 
از  شده  دریافت  بانکی  حساب های  صورت  روی  از  می دهد 
بانک ها، اسناد آن ها را صادر  کنند. به عالوه، با دریافت صورت 
ورود  بدون  و  بانک ها  از  مستقیم  به طور  بانکی  حساب های 

اطالعات از طریق کاربر، خطای انسانی را به صفر می رساند.

امکانات
صـورت  دریافـت  بـرای  بانکـی  سـرویس های  وب  • فراخوانـی 

حسـاب بانکـی؛ کمـک می کند تا اطالعـات صورت حسـاب بانکی 
قـرار  اختیـار شـما  بانک هـا در  کـه  از طریـق سـرویس هایی  را 

داده انـد، به شـکل لحظـه ای از بانـک فراخوانـی کنـد.

از طریـق شناسـه؛  بانکـی  واریزی هـای حسـاب  تشـخیص   •

ایجـاد شناسـه های واریزی کـه بیـن بانک هـا و سیسـتم  بـا 
راهـکاران توافـق شـده اسـت، امـکان شناسـایی طـرف مقابـل 
اطالعـات صـورت  ثبـت  بـا  انجـام شـده، هم زمـان  واریزی هـای 

حسـاب در سیسـتم فراهـم اسـت.

صـورت  از  شـده  منتـج  پرداخـت  و  دریافـت  اسـناد  ثبـت   •

حسـاب های بانکـی؛ کمـک می کنـد کاربر براسـاس اقـالم صورت 
حسـاب بانکـی فراخوانـی شـده در سیسـتم اقـدام بـه صـدور 
اسـناد دریافـت و پرداخـت مرتبـط کنـد و ارتباط بین ایـن اقالم و 

اسـناد صـادر شـده برقـرار باشـد.

پوشش فرآیندهای تهیه ی صورت 
مغایرت بانکی



اطـالع از جابه جایـی دارایی هـا و  آخرین وضعیـت فیزیکی آن ها 
یکـی از مهم تریـن اطالعـات مورد نیاز جمع دار اموال اسـت.

ثبـت و نگهـداری جابه جایی هـای هـر پـالک دارایـی در کنار ثبت 
ثبـت  طریـق  از  نقل وانتقـال  از  ناشـی  احتمالـی  مالـی  اثـرات 
سـند حسـابداری فراهم اسـت. هم چنیـن اگر نیاز بـه بازبینی 
امـکان  ثابـت  دارایـی  مـاژول  باشـد،  پالک هـا  شـماره های 

کاربـر می دهـد. بـه  را  پالک هـا  پالک گـذاری مجـدد 

امکانات 
کمـک  آن هـا؛  اثبـات  و  دارایـی  اسـتهالک  اعمـال محاسـبات   •
می کنـد تـا مبالغ محاسـبه شـده بـه ازای هر پالک را بـه تفکیک 
درصـد محاسـبه، تعـداد روز و مبلـغ، مشـاهده و اثبات کنید. 
همچنیـن امکان محاسـبه اسـتهالک در بازه هـای زمانی مورد 

نظـر به کاربـر داده می شـود. 

محاسـبات  بـا  مرتبـط  سـناریوهای  کلیـه  پوشـش دهی   •

تجدیـد ارزیابـی؛ کمـک می کنـد تـا کاربـر بـه هنـگام نیـاز، عمر 
عمـر  بـا  برابـر  را  شـده  ارزیابـی  تجدیـد  دارایی هـای  مفیـد 
کارشناسـی جدیـد قـرار دهـد و محاسـبات براسـاس آن ادامه 
یابـد. همچنیـن اصـالح قیمـت و اصـالح اثـرات محاسـباتی از 
ابتـدا، ثبـت افـت مالـی دارایی و پشـتیبانی از امـکان تغییر نرخ 

و روش دارایی هـا را بـه کاربـر می دهـد. 

• ردیابی کلیه تغییرات فیزیکی دارایی ها از جمله انواع نقل و 
انتقاالت، اثبات وجود و عدم وجود دارایی و ...؛ کمک می کند تا 
عملیات انتقال بین شعب، ارسال و تحویل کاال از انبار و تبادل 
اسناد آن، فیلتر پالک ها برای بارگذاری مجدد به سهولت انجام 

شده و کلیه تغییرات آن ها قبل رصد خواهد بود.

• ثبـت دارایی هـای اهـدا شـده؛ کمـک می کنـد تـا بتوانیـد بـا 
اسـتفاده از فـرم اهـدای دارایـی و شناسـایی هزینه های جانبی 
آن، دارایی هـای اهـدا شـده و هزینه های آن را شناسـایی کنید.

پوشش دهی
سناریوهای محاسباتی موثر

بر اطالعات مالی دارایی های ثابت 





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.




