


راهکاران ابری همکاران سیستم، 
راهکاری به صرفه، امن و انعطاف پذیر 

برای رشد کسب وکار شما

از راهکاری به صرفه استفاده کنید
با استفاده از راهکاران ابری همکاران سیستم، نیازی به خرید نرم افزار، سخت افزار و سرور ندارید 

و از نرم افزار ی به روز و حرفه ای با هزینه ای به صرفه برای کسب وکار خود بهره می برید.

داده ها را در محیطی کامال امن نگهداری کنید
راهکاران ابری، اطالعات شما را با باال  ترین استاندارد های امنیتی و در پایگاه داده ای امن نگهداری 

می کند.

نرم افزارتان را همیشه همراه خود داشته باشید
در هر زمانی و هر مکانی و بدون محدودیت جغرافیایی به نرم افزار و اطالعات کسب وکارتان 

دسترسی دارید.

یک سیستم منعطف در اختیار داشته باشید
در راهکاران ابری به تناسب تعداد کاربر و ماژول های مورد نیاز حق اشتراک پرداخت می کنید و 

در صورت نیاز می توانید تعداد کاربر را تغییر داده، یا ماژول های جدید اضافه کنید.



ویژگی  های عمومی و 
زير ساخت راهکاران ابری 

چند زبانی

وب سرويس

۳ شعبه

حقوق دسترسی
30 كاربر

مدیریت پیام

چند ارزی

بستر  بر  اطالعات  به  دسترسی  كاربران،  جغرافیایی  پراكندگی  به  توجه  با 
اینترنت، در هر زمان و مکان فراهم است. با حذف هزینه هایی مانند خرید 
از سیستم برای ما  الیسنس، زیرساخت و هزینه های نگهداری، استفاده 

به صرفه شده است.
ـ مدیرعامل شرکت دانفوس پارس 

همراه  همیشه  نرم افزار  كه  است  این  ابری  راهکاران  مزیت  مهم ترین 
برای مدیریت حساب ها و  به زمینه فعالیت شركت،  با توجه  شما است. 
مغایرت ها نیاز داریم در شهرهای مختلف با شركت های مشتری و همکار 
خود اطالعات مالی را بررسی كنیم؛ با راهکاران ابری می توانیم بدون نیاز به 
همراه داشتن مدارک كاغذی، روی دستگاه های مختلف در داخل یا خارج از 

سازمان از سیستم استفاده كنیم.
ـ مدیر مالی شرکت آریان فوالد غرب

داستان موفقیت مشتریان
راهکاران ابری

مجموعه ی آرتان پترو كیهان به دنبال آن بود كه با كمک نرم افزار، فاصله ی 
میان دفتر مركزی تهران و كارخانه را برطرف كند و محدودیتی  برای دسترسی 
به اطالعات نداشته باشد و این نیاز با هزینه ای به صرفه توسط راهکاران 

ابری پاسخ داده شد.
ـ مدیر مالی شرکت آرتان پترو کیهان

ضمن  توانسته ایم  و  داریم  دسترسی  سازمان مان  اطالعات  به  جا  همه 
استفاده ی حداكثری از سیستم، هزینه ای متناسب با نیاز كسب وكار شركت 
از  حرفه ای،  دیتاسنتر  یک  در  اطالعات  ذخیره ی  با  به عالوه  كنیم.  پرداخت 

امنیت اطالعات سازمان خیال مان راحت است.
مانند اطمینان به یک راننده ی كهنه كار و باتجربه، ما به همکاران سیستم 

به عنوان مجموعه ای معتبر اعتماد كردیم.
ـ مدیرمالی موسسه واال نیک کیمیا



سبد محصولی راهکاران ابری



ماژول  های راهکار مالی راهکاران ابری 

ویژگی  های راهکار مالی راهکاران ابری
•  اطالعات مالی منسجم و یکپارچه

•  گزارش  دهی ساده و کم  هزینه به ذی  نفعان درونی و بیرونی سازمان
•  پشتیبانی کامل از حسابداری شعب غیر  مستقل تا 3 شعبه

•  صدور اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده )VAT( نسخه عمومی و نسخه آالیندگی
•  قابلیت ردیابی دارایی  های ثابت سازمان  ها در هر لحظه از زمان

•  پشتیبانی از حسابداری تسهیالت مالی دریافتی همراه با گزارش  های عملیاتی مورد نیاز
•  اطالع از وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی و در نتیجه حساب مشتریان و تامین  کنندگان به تفکیک شعب

•  امکان مدیریت نقدینگی سازمان در هر لحظه
•  تهیه  ی گزارش  های اصلی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته، سود و زیان جامع و 

      جریان وجوه نقد

دفتركل

دریافت و پرداخت         

دارایی ثابت 

تسهیالت مالی                      

صورت های مالی

مدیریت اسناد حسابداری و یکپارچه  سازی فرآیند  های مالی، از مهم ترین 

چالش  های سازمان  ها محسوب می  شود. هر چقدر حجم داده  ها افزایش 

می  یابد، امکان نادرست بودن داده  های ثبت شده باال  تر می  رود و زمان 

بسیاری نیاز است تا اثرات مالی این اطالعات ثبت شوند.

به کمک نرم  افزارهای مالی راهکاران ابری، با اتوماتیک کردن فرآیند  های 

دستی، دوباره  کاری و خطا  های کاربری را کاهش داده و با امنیت باال و به 

راحتی به اطالعات مالی یکپارچه دسترسی پیدا کنید و عالوه بر سرعت 

گزارش  دهی، قابلیت اتکای اطالعات را افزایش دهید.

راهکار مالی راهکاران ابری

systemgroup.net/cloud



تمام شـده  بهـای   می توانیـد  مدیریـت،  حسـابداری  نرم   افـزار  کمـک  بـا 

محصـول یـا خدمـت سـازمان خـود را بـا سـرعت و دقـت کافـی محاسـبه 

کنیـد و انعطاف  پذیـری کسـب وکارتان را در قبـال صنعـت افزایـش  دهیـد.

راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری

systemgroup.net/cloud

ماژول   راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری 

ویژگی  های راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری
•  محاسبه بهای تمام شده کاال و خدمت بر اساس دوره   های محاسباتی

•  محاسبه قیمت تمام شده به روش استاندارد و واقعی
•  امکان ارتباط با سایر سیستم   ها و فراخوانی تمام اطالعات مورد نیاز از سایر سیستم   ها

•  کنترل مصرف مواد بر اساس روش   های ساخت )BOM( و محاسبه کاال به تفکیک روش   های ساخت
•  انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید، محاسبه بهای تمام شده 

      کاال و خدمت

•  تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه و ایستگاه های کاری جهت انطباق محاسبات با فرآیند 
      واقعی تولید محصوالت

•  امکان ثبت یا دریافت اطالعات مورد نیاز جهت تسهیم هزینه مراکز خدماتی به صورت متمرکز
•  محاسبه تسهیم هزینه به صورت مستقل از محاسبه مصرف و معادل آحاد تولید

•  انجام کنترل   های منطقی مربوط به تسهیم هزینه مراکز خدماتی
•  ثبت موجودی های پای کار تولیدی به تفکیک ایستگاه های کاری و ریز مواد به کار رفته در محصول و 

      درصد تکمیل هزینه های تبدیل

•  فراخوانی اسناد مصرف و تولید از طریق سیستم انبار
•  محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی

•  گزارش گیری اطالعات مربوط به تسهیم هزینه و مصرف مواد در محصوالت

بهای تمام شده



شده  باعث  تدارکات،  فرآیندهای  باالی  حجم  و  اهمیت  تنوع،  پیچیدگی، 

است این فعالیت ها جزء نیازهای اساسی بسیاری از شرکت های تولیدی و 

تجاری  باشد. سیستم تدارکات راهکاران ابری به شما کمک می   کند فرآیند 

تامین و نگهداری کاال را به   صورت اتوماتیک مدیریت کنید و از وضعیت 

این  از  کنید.  دریافت  دقیق  و  به   هنگام  اطالعات  سازمان  موجودی   های 

کاال  و خروج  ثبت ورود  انبار،  طریق فعالیت   های مهمی نظیر مدیریت 

به صورت دستی یا با استفاده از بارکد، قیمت گذاری و حسابداری مواد 

و کاال، مدیریت درخواست ها و سفارش گذاری، انبارگردانی، انجام عملیات 

را  فرآیند   ها  سرعت  و  کنید  کنترل  سیستمی  به   صورت  را  غیره  و  خرید 

افزایش دهید.

سیستم تدارکات راهکاران ابری به شما کمک می   کند چرخه زنجیره  تامین 

و فرآیند تحویل کاال را بهبود ببخشید. 

راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری

systemgroup.net/cloud

ویژگی  های راهکار تداركات و لجستیک راهکاران ابری
•   کنترل و ردیابی موجودی سازمان جهت شناسایی وضعیت هر میزان از کاال در پروسه خرید، تولید،  

      فروش، انبارداری، تحویل و غیره

•  ایجاد گروه   بندی   های مختلف و دریافت گزارش   های متنوع بر اساس تامین   کنندگان و اقالم در 
      گروه   های مورد نظر

•  محاسبه بهای تمام   شده سفارش و نیز محاسبه بهای تمام   شده کاال با امکان تخصیص تفصیلی به 
      هر سفارش و ردیابی هزینه   های سفارش

•  مکانیزه   سازی فرایند نوبت   دهی و توزین سازمان
•  کاهش زمان انجام کار و در نتیجه سرعت دهی به فرآیند صدور مجوز بارگیری

•  واسط کاربری متناسب با انواع ترمینال   های دستی جهت انجام سیار عملیات انبار   داری

ماژول  های راهکار تداركات و لجستیک راهکاران ابری 

سیستم انبار و حسابداری انبار

سیستم تداركات

پذیرش و توزین

موبایل سرویس انبار



با عملکرد  انسانی  استعدادهای سرمایه  و  توانمندی ها  کردن  هم سو 

سازمان از هنرهای مدیران امروزی به شمار می آید.

با راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری متناسب با نیازهای کسب وکارتان، 

حوزه ی سرمایه انسانی سازمان را مدیریت کنید و با توجه به الزامات 

قانونی، از اعمال خودکار تغییرات بهره مند شوید. راهکار سرمایه انسانی 

خدمات  جبران  محاسبه ی  در  احتمالی  خطاهای  می   سازد  قادر  را  شما 

کارکنان را کاهش دهید و با امکان گزارش   گیری و تحلیل، دیدی جامع از 

سرمایه انسانی سازمان کسب کنید.

راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری

systemgroup.net/cloud

ویژگی  های راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری
•   پوشش دهی تنوع و پیچیدگی های نظام های جبران خدمات

•  تهیه انواع گزارش های قانونی و مدیریتی و مشاهده روند تغییرات جبران خدمات در طی زمان
•  تعریف روش محاسبه عوامل اصلی و فرعی حکم به تفکیک انواع استخدام

•  پردازش سریع و شناسایی کارکنان مشمول ارتقا و ترفیع و تسهیل در اجرای فرآیند مربوط به آن
•  پاسخگویی به الزامات قانونی

•  کمک به سیاست گذاری مدیران در جهت تصمیم   سازی ادامه   ی فعالیت سازمان و وضعیت 
      شاخص   های ارتقا و ترفیع 

•  انعطاف پذیری باال و سهولت اعمال تغییرات

ماژول  های راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری 

سیستم جبران خدمات 

كارگزینی

مدیریت مسیر شغلی



مــاژول فــروش راهــکاران ابــری بــا پوشــش فرایند   هــای متنــوع مربــوط 

بــه پــردازش درخواســت مشــتریان، از ثبــت درخواســت تــا زمــان صــدور 

صورت   حساب و نیز فراهم آوردن بستری برای سیاست   گذاری تصمیم   گیری 

و برنامه   ریزی، شرکت   ها را در بهبود عملکرد سازمان، افزایش سهم بازار 

و نهایتا ضریب بازگشت سرمایه یاری می   رساند.

به  ماژول   ها،  با سایر  یکپارچگی  بر  ابری عالوه  راهکاران  فروش  نرم   افزار 

ارزیابی و کنترل عملکرد فروشندگان  و  مکانیزه کردن سیستم فروش 

کمک می   کند و ضمن بهبود فرآیند   های فروش، هزینه   ی پاسخ   گویی به 

درخواست   های مشتریان را کاهش و سرعت آن را افزایش می   دهد.

راهکار فروش راهکاران ابری

systemgroup.net/cloud

ویژگی  های راهکار فروش راهکاران ابری
•  متناسب سازی رویه های فروش، قیمت گذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتری

•  صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش
•  اعمال سیاست   های مدیریتی شرکت در قالب مدل   های ارزیابی و پورسانت پرسنل

•  مقایسه عملکرد با اهداف فروش به شکل مبلغی و مقداری با بکارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی 
      محصوالت

•  محاسبه ی پورسانت برای نقش های مدیر، ویزیتور، مامور توزیع، مامور وصول، فروشنده ی گرم، 
      راننده و سایر نقش ها

•  مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان فروش
•  بهینه   سازی فرآیند سفارش   دهی و پیگیری وضعیت سفارش توسط مشتری

•  ارائه اطالعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و میزان سود   آوری محصوالت

ماژول  های راهکار فروش راهکاران ابری 

فروش داخلی

فروش بورسی

هدف گذاری و پورسانت فروش

مدیریت قرارداد   های فروش 

عامل كنترل موجودی در فروش




