
راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران

تدارکات و لجستیک
سازمان تان را
ارتقا دهید



راهکار تدارکات و لجستیک
بهبود فرآیند تامین کاال

پیچیدگی، تنوع، اهمیت و حجم باالی فرآیندهای انبارداری، هم چنین اهمیت باالی موجودی 
کاال از یک سو و توان پاسخگویی راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران از سوی دیگر سبب شده 
است تا شرکت های تولیدی و تجاری بسیاری نرم افزارهای همکاران سیستم را به کار بگیرند. 
این راهکار اضافه شده  نام »راهکاران«، امکانات فراوانی به  ERP همکاران سیستم به  در 

است که چرخه ی تامین و فرآیند تحویل کاال را بهبود می بخشد.

راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران، شامل 

راهکارهای انبار و حسابداری انبار، MESC، تدارکات، 

پذیرش و توزین، اسناد تجاری در تدارکات، 

سرویس های موبایل انبار، مدیریت سریال، 

مدیریت بچ و RFID است. 

با راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران؛    

•  هزینه یابی سفارش ها به سادگی قابل پیش برد است. 

•  ردیابی کاال در سازمان به سهولت قابل انجام است.

•  مدیریت بهینه ی موجودی کاال در انبار قابل انجام است.

•  قابلیت پشتیبانی و متناسب سازی با آیین نامه معامالت تمامی 
سازمان ها وجود دارد.

•  تعامالت با تمامی تأمین کنندگان را به راحتی مدیریت می کنید.



انبارگردانی و شمارش کاال  مدیریت فرآیندهای ورود، خروج، 
با استفاده از تکنولوژی های نوین از دغدغه های سازمان های 
خروجی  اسناد  ورودی،  اسناد  ثبت  عملیات  است.  پیشرو 
مانور  قدرت  تکنولوژی،  از  استفاده  با  کاال  شمارش  ثبت  و 
سازمان را در مدیریت عملیات مربوطه افزایش می دهد و با 
کاهش خطاهای احتمالی ثبت اطالعات، نگهداری اطالعات را 
تسریع می بخشد و کنترل دقیق تر عملیات را به شکل آنالین 

و آفالین فراهم می آورد.

امکانات 
پنج  کاال،  هر  به ازای  می کند  کمک  موجودی؛  کنترل  عامل   •
بتوانید گردش کاالها در  آن،  تا براساس  ویژگی تعریف شود 

سازمان را ردیابی کنید. 

• مدیریت سریال؛ شماره ای ویژه به هر کاال اختصاص می دهد 
تا به راحتی تمامی مراحل گردش کاال در سازمان را ردگیری کنید.

 RFID ؛ کمک می کند تا بارکد یا تگRFID ابزار چاپ بارکد و •
ابعاد  در  سازمان تان،  نظر  مورد  الگوی  براساس  کاال،  هر 
مشخص چاپ و نصب شود. این تگ درج شده روی کاال، در 
فرآیند ورود، خروج و انبارگردانی با استفاده از ترمینال دستی 

)Handheld( از اشتباهات کاربری جلوگیری می کند.

قطعات،  اولیه،  مواد  خرید  سازمان ها،  اصلی  فعالیت های  از 
سازمان  در  هزینه ها  این  ردیابی  است.  خدمات  و  ملزومات 
کاری سخت و زمان بر است. از این رو، کسب اطالعات از میزان 
دارد.  به سزایی  اهمیت  خرید  هر  در  شده  انجام  هزینه های 

امکانات 
• تعیین روش های تسهیم بهای تمام شده؛ کمک می کند تا در 
هر خرید، روش تسهیم هزینه ها را مشخص کنید. درنهایت 
بهای تمام شده ی خرید با دقت بیش تری محاسبه می شود 
و می توانید تحلیل مناسبی را درباره ی خریدهای انجام شده 

در سازمان انجام دهید.

• تفصیل قرارداد/ سفارش؛ کمک می کند تا میزان هزینه های 
برای  شده  ارسال  سفارش  یا  قرارداد  هر  در  شده  انجام 
اختیار  در  و  کنید  مشاهده  مالی  نرم افزار  در  را  تامین کننده 

ذی نفعان داخلی قرار دهید.

• گزارش بهای تمام شده و آنالیز بهای تمام شده؛ کمک می کند 
تفکیک  به  زمانی  بازه ی  یک  در  شده  انجام  خرید  میزان  از  تا 
کاهش  برای  و  شوید  آگاه  سرجمع  به شکل  یا  هزینه  هر 

هزینه های خرید در آینده برنامه ریزی کنید.

• محاسبه ی بهای تمام شده و تعدیالت؛ در خریدهای خارجی، 
تعـداد هزینه هـا باالسـت و ایـن هزینه هـا در بازه هـای زمانـی 
ایـن  از  اختیـار حسـابدار خریـد قـرار می گیرنـد.  مختلفـی در 
رو، ثبـت ایـن هزینه هـا و تغییـر بهـای تمـام شـده های قبلی، 
کاری زمان بـر اسـت. ابـزار بهـای تمـام شـده خریـد بـه شـما 
ایـن امـکان را می دهـد کـه در هـر لحظـه، بهـای تمـام شـده ی 
کاالی خریداری شـده را محاسـبه کنیـد و بـه هنـگام تغییـر در 
هزینه هـا، تعدیـالت شناسـایی و اسـناد به روزرسـانی شـوند. 

آسان سازی
هزینه یابی سفارش ها

ردیابی
کاال در سازمان 



در همه سازمان ها اعم از دولتی یا خصوصی، دستورالعملی 
دارد.  وجود  سازمان  در  اسناد  گردش  و  خرید  شیوه ی  برای 
این  کردن  مکانیزه  سازمان،  هر  اصلی  دغدغه های  از  یکی 
افزایش  کارها  انجام  سرعت  کار،  این  انجام  با  فرآیندهاست. 

می یابد و از گم شدن کارها در سازمان جلوگیری می شود. 

امکانات 
• گردش ساز؛ کمک می کند تا فرآیند تاییدات اسناد را براساس 
قواعد سازمان خود مدل سازی کنید و اسناد را بر این اساس، 
در کارتابل افراد قرار دهید. در این ابزار مدت زمان انجام هر 
کار توسط افراد، نگهداری می شود و می توانید فرآیند خرید 

را در سازمان بهینه سازید.

• تنوع خرید؛ کمک می کند که انواع خرید مورد نظر سازمان، 
از خرید جزئی، استعالمی، عمده، قراردادی و... را در نرم افزار 
تعریف و با استفاده از ابزار گردش ساز، رویه های تایید اسناد 
کنید. هم چنین، می توانید  نوع خرید مشخص  به ازای هر  را 
و مبلغی  تعدادی  مانند میزان خرید  را  گزارش های متنوعی 

براساس انواع مختلف خرید، از سیستم استخراج کنید.

پشتیبانی از
آیین نامه ی معامالت 

کسب  و  سازمان هاست  اصلی  دارایی های  از  کاال،  موجودی 
اولیه  نیازهای  از  آن،  وضعیت  از  به هنگام  و  دقیق  اطالعات 
و  برنامه ریزی  آن،  براساس  بتوانند  تا  است  مدیران  مهم  و 
نگهداری  هزینه های  کنترل  درباره ی  مناسبی  تصمیم گیری 
موجودی، سفارش گذاری و تامین به موقع کاال و پیش گیری از 

کمبود موجودی داشته باشند.

امکانات 
از  رزرو موجودی،  با  تا  انبار؛ کمک می کند  در  کاال  رزرو  ابزار   •
و  کنید  جلوگیری  مشتریان  به  تعهد  قبال  در  کاال  کمبود 
خوش نامی  و  اعتبار  مشتریان،  به  کاال  به موقع  تحویل  با 
به  از  ناشی  هزینه های  هم چنین  کنید،  حفظ  را  سازمان تان 

تعویق افتادن عملیات را کاهش دهید.

آتی  نیاز  و  موجودی ها  میزان  از  عملکرد؛  توصیه  گزارش   •
به  در گذشته،  کاال  روند مصرف  براساس  در سازمان  کاالها 
نیاز  مورد  اقالم  خرید  آن،  براساس  تا  می دهد  آگاهی  شما 

سازمان تان را انجام دهید. 

مدیریت بهینه ی
موجودی کاال در انبار 



تامین کنندگان هستند.  فرآیند خرید،  در  اصلی ترین ذی نفع 
فهرست  ارائه ی  بزرگ،  و  متوسط  سازمان های  چالش های  از 
ارتباط  برقراری  و  بازار  در  موجود  تامین کنندگان  از  معتبری 

درست و مناسب با آن هاست.

امکانات 
ارزیابی  تا معیارهای  تامین کنندگان؛  کمک می کند  ارزیابی   •
سازمان خود را تعیین کنید و براساس معیارهای تعریف شده، 
ارزیابی کنید، هم چنین در خریدهای بعدی  تامین کنندگان را 
به  تامین کنندگان  بهترین  شده،  انجام  ارزیابی های  براساس 

کاربران پیشنهاد داده می شوند.

سازمان  توافقات  که  می کند  کمک  حساب؛  تسویه  روش   •
برای تسویه ی وجه کاالی خریداری شده با تامین کننده را در 
کنید  مشخص  خرید  سفارش  یا  پیش فاکتور  قرارداد،  زمان 
را  شده  سررسید  اقالم  شما  به  مناسب  زمان  در  نرم افزار  و 
نمایش می دهد تا بتوانید نزد تامین کننده اعتبار بیش تری 

کسب کنید و وجوه نقد سازمان خود را بهتر مدیریت کنید.

• پرتال تامین کننده؛ کمک می کند تا بتوانید عملیاتی هم چون 
حساب،  مانده  مشاهده ی  تامین کنندگان،  از  استعالم  گرفتن 
و  کنید  مکانیزه  را  تامین کننده  سوی  از  ارسالی  بار  اعالم 
هزینه های سازمان را کاهش دهید. هم چنین با استفاده از این 

امکان، سرعت انجام عملیات در سازمان بیش تر می شود.

مدیریت
بهینه ی تامین کنندگان



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.


