سبد محصولی راهکاران ابری

راهکاران ابری همکاران سیستم،
راهکاری بهصرفه ،امن و انعطافپذیر
برای رشد کسبوکار شما

از راهکاری به صرفه استفاده کنید

با استفاده از راهکاران ابری همکاران سیستم ،نیازی به خرید نرمافزار ،سختافزار و سرور ندارید
و از نرمافزاری بهروز و حرفهای با هزینهای بهصرفه برای کسبوکار خود بهره میبرید.

دادهها را در محیطی کامال امن نگهداری کنید

راهکاران ابری ،اطالعات شما را با باالترین استانداردهای امنیتی و در پایگاه دادهای امن نگهداری
میکند.

نرمافزارتان را همیشه همراه خود داشته باشید

در هر زمانی و هر مکانی و بدون محدودیت جغرافیایی به نرمافزار و اطالعات کسبوکارتان

دسترسی دارید.

یک سیستم منعطف در اختیار داشته باشید

در راهکاران ابری به تناسب تعداد کاربر و ماژولهای مورد نیاز حق اشتراک پرداخت میکنید و

در صورت نیاز میتوانید تعداد کاربر را تغییر داده ،یا ماژولهای جدید اضافه کنید.

ویژگیهای عمومی و
زيرساخت راهکاران ابری

چند ارزی

وب سرويس

مدیریت پیام

چند زبانی

حقوق دسترسی

داستان موفقیت مشتریان
راهکاران ابری
ـ مدیر مالی شرکت آرتان پترو کیهان

مجموعهیآرتانپتروکیهاندرنظرداشتکهبهکمکنرمافزار،مشکلفاصلهیمیان
دفتر مرکزی تهران و کارخانه را برطرف کند و محدودیتی برای دسترسی بهاطالعات
نداشته باشد .این نیاز با هزینهای بهصرفه توسط راهکاران ابری پاسخ داده شد.
آقای بلوکی مدیر مالی شرکت فیتکو

در هر زمان و هر مکان که به سیستم مالی و گزارشهای مربوطه نیاز داشته
باشیم ،نرمافزار در دسترس ما است .با توجه به ماهیت شرکت و لزوم انجام
ماموریتهای داخلی و خارجی ،به راحتی میتوانیم از همه جا به سیستم
مالی دسترسی داشته باشیم و گزارشهای مورد نیاز را از سیستم استخراج
ی ما در سایر شهرها هم به راحتی میتوانند از
کنیم .همچنین دفاتر نمایندگ 
نرمافزار مالی با همان کیفیت دفتر مرکزی استفاده کنند .این موضوع به چابکی
و سرعت عمل بیشتر واحد مالی در مواقع ضروری کمک زیادی کرده است.
آقای متقی مدیرمالی شرکت واال نیک کیمیا

با ذخیرهی اطالعات در یک دیتاسنتر حرفهای ،خیالمان از امنیت اطالعات سازمان
راحت است و دیگر گرفتار راهاندازی دیتاسنتر ،هزینهها و نگرانیهای نگهداشت
این زیرساخت و از دست رفتن احتمالی اطالعات یا آرشیو این اطالعات نیستیم.
ما به همکاران سیستم بهعنوان مجموعهای معتبر اعتماد داریم.
آقای حسن زاده؛ مدیر مالی شرکت کربنات البرز

سازمان به سیستمی نیاز داشت که همه فعالیتها مانند فرایندهای مالی،
اداری و بازرگانی را بهشکل یکپارچه مدیریت کند .به همین دلیل تصمیم گرفتیم
از یک سیستم  ERPاستفاده کنیم که پاسخگوی نیاز سازمان باشد ولی به دلیل
هزینه باالی تجهیز سرور و زیرساختهای مورد نیاز ،امکان خرید سیستم ERP
را نداشتیم .راهکاران ابری با ارائه یک سیستم یکپارچه حرفهای و به صرفه ،نیاز
سازمان را کامال پاسخ داد.

مالی

راهکار مالی راهکاران ابری
مدیریت اسناد حسابداری و یکپارچهسازی فرآیندهای مالی ،از مهمترین
چالشهای سازمانها محسوب میشود .هر چقدر حجم دادهها افزایش
مییابد ،امکان نادرست بودن دادههای ثبت شده باالتر میرود و زمان
بسیاری نیاز است تا اثرات مالی این اطالعات ثبت شوند.
به کمک نرمافزارهای مالی راهکاران ابری ،با اتوماتیک کردن فرآیندهای
دستی ،دوبارهکاری و خطاهای کاربری را کاهش داده و با امنیت باال و
به راحتی به اطالعات مالی یکپارچه دسترسی پیدا میکنید و میتوانید
عالوه بر افزایش سرعت گزارشدهی ،قابلیت اتکای اطالعات را افزایش
دهید.
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ویژگیهای راهکار مالی راهکاران ابری
•
•
• پشتیبانی کامل از حسابداری شعب غیرمستقل
• صدور اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ( )VATنسخه عمومی و نسخه آالیندگی
• قابلیت ردیابی داراییهای ثابت سازمانها در هر لحظه از زمان
• پشتیبانی از حسابداری تسهیالت مالی دریافتی همراه با گزارشهای عملیاتی مورد نیاز
• اطالع از وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی و در نتیجه حساب مشتریان و تامینکنندگان به تفکیک شعب
• امکان مدیریت نقدینگی سازمان در هر لحظه
• تهیهی گزارشهای اصلی شامل ترازنامه ،صورت سود و زیان ،سود و زیان انباشته ،سود و زیان جامع و
اطالعات مالی منسجم و یکپارچه

گزارشدهی ساده و کمهزینه به ذینفعان درونی و بیرونی سازمان

جریان وجوه نقد

ماژولهای راهکار مالی راهکاران ابری
دفترکل
دریافت و پرداخت
دارایی ثابت
تسهیالت مالی
صورتهای مالی

تدارکات و لجستیک

راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری
پیچیدگی ،تنوع ،اهمیت و حجم باالی فرایندهای تدارکات ،باعث شده
است این فعالیتها جزء نیازهای اساسی بسیاری از شرکتهای تولیدی
و بازرگانیباشد .راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری به شما کمک
میکند فرایند تامین و نگهداری کاال را بهشکل اتوماتیک مدیریت کنید و
از وضعیت موجودیهای سازمان اطالعات بههنگام و دقیق دریافت کنید.
با این راهکار میتوانید فعالیتهای مهمی مانند خرید کاال و خدمات از
تامینکنندگان داخلی و خارجی ،مدیریت انبار ،ثبت ورود و خروج کاال
به صورت دستی یا با استفاده از بارکد ،قیمتگذاری و حسابداری مواد
و کاال ،مدیریت درخواستها و سفارشگذاری و انبارگردانی را بهشکل
سیستمی کنترل کنید و سرعت فرایندها را افزایش دهید.
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ویژگیهای راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری
• ردیابی موجودی سازمان جهت شناسایی وضعیت هر میزان از کاال در پروسه خرید ،تولید ،فروش و انبارداری

•
• ایجاد یکپارچگی و انسجام اطالعات در فرایندهای تامین کاال و خدمات و کمک به مدیران سازمان برای
مدیریت ورود و خروج کاال بر اساس مجوزهای صادر شده توسط سایر واحدهای سازمان

•
•
•

پاسخگویی بهموقع به درخواستهای کاال و خدمات مراکز درخواستکننده

امکان ثبت اسناد خرید خارجی همچون  ،Proforma Invoiceبیمه نامه ،بارنامه ،برگ ترخیص ،مجوزهای
واردات کاال و  ...در رویه خریدهای خارجی
محاسبه بهای تمامشده کاال با امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش و ردیابی هزینههای سفارش
ایجاد گروهبندیهای مختلف و دریافت گزارشهای متنوع بر اساس تامینکنندگان و اقالم در گروههای
مورد نظر

•
• مکانیزهسازی فرایند نوبتدهی و توزین سازمان
• مشاهده وضعیت موجودی انبار به صورت شماتیک ،کنترل موجودی کاالها در قفسه و جابجایی کاال بین قفسه
پشتیبانی از بارکدهای ثابت ،متغیر و تگهای  RFIDدر ثبت اسناد انبار و انبارگردانی آنالین و آفالین

ماژولهای راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری
انبار و حسابداری انبار
تدارکات
پذیرش و توزین
موبایل سرویس انبار
اسناد تجاری تدارکات
مدیریت بچ
مدیریت جانمایی کاال در انبار

سرمایه انسانی

راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری
با راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری متناسب با نیازهای کسبوکارتان،
حوزهی سرمایه انسانی سازمان را مدیریت کنید و با توجه به الزامات
قانونی ،از اعمال خودکار تغییرات بهرهمند شوید .راهکار سرمایه انسانی
شما را قادر میسازد خطاهای احتمالی در محاسبهی جبران خدمات
کارکنان را کاهش دهید و با امکان گزارشگیری و تحلیل ،دیدی جامع از
سرمایه انسانی سازمان کسب کنید.
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ویژگیهای راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری
•
•
• 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 فرایند مربوط به آن
• پاسخگویی به الزامات قانونی
• کمک به سیاستگذاری مدیران در جهت تصمیمسازی ادامهی فعالیت سازمان و وضعیت شاخصهای
پوششدهی تنوع و پیچیدگیهای نظامهای جبران خدمات

تهیه انواع گزارشهای قانونی و مدیریتی و مشاهده روند تغییرات جبران خدمات در طی زمان

ارتقا و ترفیع

• انعطافپذیری باال و سهولت اعمال تغییرات

ماژولهای راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری
جبران خدمات
کارگزینی
مدیریت مسیر شغلی

فروش و پخش

راهکار فروش راهکاران ابری
مــاژول فــروش راهــکاران ابــری بــا پوشــش فرایندهــای متنــوع مربــوط
بــه پــردازش درخواســت مشــتریان ،از ثبــت درخواســت تــا زمــان صــدور
صورتحساب و نیز فراهم آوردن بستری برای سیاستگذاری تصمیمگیری
و برنامهریزی ،شرکتها را در بهبود عملکرد سازمان ،افزایش سهم بازار
و در نهایت ضریب بازگشت سرمایه یاری میرساند.
نرمافزار فروش راهکاران ابری عالوه بر یکپارچگی با سایر ماژولها ،به
مکانیزه کردن سیستم فروش و ارزیابی و کنترل عملکرد فروشندگان
کمک میکند و ضمن بهبود فرآیندهای فروش ،هزینهی پاسخگویی به
درخواستهای مشتریان را کاهش و سرعت آن را افزایش میدهد.
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ویژگیهای راهکار فروش راهکاران ابری
•
•
• اعمال سیاستهای مدیریتی شرکت در قالب مدلهای ارزیابی و پورسانت پرسنل
• مقایسه عملکرد با اهداف فروش به شکل مبلغی و مقداری با بکارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی
متناسبسازی رویههای فروش ،قیمتگذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتری
صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش

•

محصوالت

محاسبهی پورسانت برای نقشهای مدیر ،ویزیتور ،مامور توزیع ،مامور وصول ،فروشندهی گرم،
راننده و سایر نقشها

•
• بهینهسازی فرایند سفارشدهی و پیگیری وضعیت سفارش توسط مشتری
• ارائه اطالعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و میزان سودآوری محصوالت
• امکان استفاده از فرمولهای متنوع و پیچیده و محاسبه دقیق پورسانت تیمهای فروش و پخش
مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان فروش

ماژولهای راهکار فروش راهکاران ابری
فروش داخلی
فروش بورسی
هدفگذاری و پورسانت فروش
مدیریت قراردادهای فروش
عامل کنترل موجودی در فروش

راهکار پخش راهکاران ابری
تعداد زیاد مشتریان ،پراکندگی جغرافیایی و حجم باالی عملیات روزانه ،از
مهمترین چالشهای شرکتهای پخش محسوب میشود .از این رو ،این
شرکتها برای پاسخگویی مناسب و بهموقع ،به دقت و کارایی بیشتری
فروش و پخش

نیاز دارند.
راهکار پخش راهکارانابری ،تمام فرایندهای فروش سرد ،پخش گرم ،فروش
عمده و فروش درب کارخانه را از سفارشگیری تا توزیع و تسویهحساب
پشتیبانی میکند .راهکار پخش راهکارانابری به شما کمک میکند نظارت
و کنترلهای دقیقی بر اجرای فرایندهای فروش ،توزیع ،مالی و مرجوعی در
شعب مختلف فروش و پخش داشته باشید.
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ویژگیهای راهکار پخش راهکاران ابری
•
•

پشتیبانی از فرایندهای فروش مویرگی شامل سرد (قطعی و غیرقطعی) و گرم ،فروش به نمایندگی ،فروش
درب کارخانه و فروش هیبریدی
سیاستگذاری و اجرای فرایندهای فروش و توزیع متناسب با نیازهای کسبوکار و امکان طراحی تخفیفات و
جوایز متنوع

• افزایش بهرهوری تیم فروش با استفاده از موبایل و تبلت در فرایندهای ویزیت ،فروش ،توزیع ،مرجوعی،

•

وصول و سرپرستی

تسهیل پیگیری بهموقع مطالبات از مشتریان ،مدیریت حساب مشتریان و کنترل عملیات فروش براساس
وضعیت حساب مشتری

•
• ایجاد امکان برنامهریزی برای مراجعه به مشتری برای پیشبرد فرایندهای فروش ،توزیع ،مرجوعی و وصول
• تعریف مسیر و انواع تور بر اساس مسیرهای بهینه بر روی نقشه
• مدیریت ظروف امانی در تمام فرایندهای فروش و پخش
• ارائه گزارشهای متنوع و متناسب با نیازهای کسبوکار مشتری و ایجاد یک دید جامع از وضعیت شرکت
• مدیریت دریافت سفارشهای مستقیم از خردهفروشان ،فروشگاههای زنجیرهای ،نمایندگان و ...
• یکپارچگی با ماژولهای حوزه مالی (دفترکل ،دریافت و پرداخت) و تدارکات و لجستیک (انبار ،تدارکات)
پشتیبانی کامل از عملیات شعب فروش و مدیریت متمرکز

ماژولهای راهکار پخش راهکاران ابری
پخش مویرگی
موبایل سرویس فروش و پخش
مدیریت اطالعات جغرافیایی ()GIS
مدیریت ظروف امانی
سهمیهبندی محصوالت
سامانه سفارشگیری از مشتریان (فرسان)

راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری
ی تمامشـده
بـا کمـک راهـکار حسـابداری مدیریـت ،میتوانیـد بهـا 
محصـول یـا خدمـت سـازمان خـود را بـا سـرعت و دقـت کافـی محاسـبه
کنیـد و انعطافپذیـری کسـبوکارتان را در قبـال صنعـت افزایـشدهیـد.

حسابداری مدیریت
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ویژگیهای راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری
•
• محاسبه قیمت تمام شده به روش استاندارد و واقعی
• امکان ارتباط با سایر سیستمها و فراخوانی تمام اطالعات مورد نیاز از سایر سیستمها
• کنترل مصرف مواد بر اساس روشهای ساخت ( )BOMو محاسبه کاال به تفکیک روشهای ساخت
• انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه ،معادل آحاد مقداری تولید ،محاسبه بهای تمام شده
محاسبه بهای تمام شده کاال و خدمت بر اساس دورههای محاسباتی

•

کاال و خدمت

تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه و ایستگاههای کاری برای انطباق محاسبات با فرایند
واقعی تولید محصوالت

• امکان ثبت یا دریافت اطالعات مورد نیاز جهت تسهیم هزینه مراکز خدماتی به صورت متمرکز

•
• انجام کنترلهای منطقی مربوط به تسهیم هزینه مراکز خدماتی
• ثبت موجودیهای پای کار تولیدی به تفکیک ایستگاههای کاری و ریز مواد بهکار رفته در محصول و
محاسبه تسهیم هزینه بهصورت مستقل از محاسبه مصرف و معادل آحاد تولید

درصد تکمیل هزینههای تبدیل

•
• محاسبه ضایعات عادی و غیرعادی
• گزارشگیری اطالعات مربوط به تسهیم هزینه و مصرف مواد در محصوالت
فراخوانی اسناد مصرف و تولید از طریق سیستم انبار

راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری
بهای تمام شده

راهکار خردهفروشی راهکاران ابری
مدیران صنعت خردهفروشی ،به دلیل گستردگی حجم فعالیتها و ارتباط
با مشتریان و مصرفکنندگان نهایی با نیازهای گوناگونی روبهرو هستند.
انجام سریع و دقیق عملیات ،پایش فروشگاهها با وجود گستردگی و
پراکندگی جغرافیایی آنها ،گردآوری اطالعات پراکنده و تحلیل اطالعات برای
تعیین سیاستگذاریهای فروش و تامین موجودی کاالی فروشگاهها ،از
مهمترین چالشهای سازمانها در این صنعت محسوب میشوند.
راهکار خردهفروشی راهکاران ابری بهوسیلهی یکپارچگی با سایر ماژولها،
به شما کمک میکند با مدیریت مکانیزه فروشگاهها ،سرعت و دقت
عملیات را افزایش دهید و با صرف هزینههای کمتر از طریق مدیریت
بوکار خود را مدیریت کرده و تسلط بیشتری روی
یکپارچه و متمرکز ،کس 
همهی فرایندهای فروش داشته باشید.
خردهفروشی
systemgroup.net/cloud

ویژگیهای راهکار خردهفروشی راهکاران ابری
•
•
• گزارشگیریهای منعطف و دقیق به منظور اخذ تصمیمهای درست
• مشاهده و کنترل موجودی به روز فروشگاهها در دفتر مرکزی و شعب
• نظارت بر درخواستهای کاالی فروشگاهها و صدور مجوز ارسال کاال
• مدیریت انواع سیاستهای منعطف تسویه در الیهی صندوق
• مدیریت ارتباط با مشتریان در همهی فروشگاهها
• امکان تعریف انواع جشنوارههای فصلی در محدودههای زمانی منعطف
• قیمتگذاری اتوماتیک و گروهی کاالها براساس پارامترهای متنوع
• اختصاص انواع کارتهای هدیه به مشتریان براساس سیاستهای خاص
• فروش از موجودی سایر فروشگاهها و انبارهای مراکز دیگر
• صدور انواع اسناد حسابداری فروشگاهها به تفکیک دلخواه
• گردش اطالعات و سوابق خرید مشتریان در فروشگاهها و شعب مختلف
• امکان مدیریت و سرپرستی صندوقها توسط سرپرستان فروشگاه

امکان سیاستگذاری متنوع و متمرکز به ازای فروشگاههای مختلف سازمان
تمرکز و جمع آوری اطالعات همهی مراکز فروش در دفتر مرکزی

ماژولهای راهکار خردهفروشی راهکاران ابری
فروشگاه خردهفروشی
دفتر مرکزی خردهفروشی
صندوق خردهفروشی
مدیریت وفادارسازی مشتریان

راهکار هوشمندی تجاری راهکاران ابری
گردآوری اطالعات پراکنده ،حجم باالی اطالعات ،زمانبر بودن پرد ازش و
گزارشگیری ،از مهمترین چالشهای سازمانها برای دستیابی به اطالعات
درست و کالن مدیریتی است .هوشمندی تجاری راهکاران ابری ،در پاسخ
به این چالشها با سیستماتیک کردن فعالیتهای تجمیع اطالعات و
ارائهی داشبوردهای مدیریتی تحلیلی ،تصمیمگیری سازمانی را به یک
فرایند شفاف ،موثر و دانشمحور تبدیل کرده است.
با هوشمندی تجاری راهکارانابری ،دادههای پراکنده وانبوه سازماناز منابع
اطالعاتی مختلف شامل سیستمهای سازمانی ،اطالعات ساختاریافته
یا ساختارنیافته استخراج میشود و به وسیلهی فناوریهای تجمیعی
و تحلیلی  BIبه اطالعات طبقهبندیشده با ساختاری مناسب برای
گزارشگیری تحلیلی و مدیریتی تبدیل میشود .این راهکار به شما کمک
بوکارتان ،تصمیمهای به
میکند با بینش کامل نسبت به تمام ابعاد کس 
موقع و دقیقتری بگیرید.
هوشمندی تجاری

systemgroup.net/cloud

ویژگیهای راهکار هوشمندی تجاری راهکاران ابری
•
• امکان ساخت گزارشهای متنوع با استفاده از انواع کنترلهای گرافیکی چارت ،درجه ،جدول ،فیلتر و ...
• دسترسی مدیریت شده به گزارشها و داشبوردهای تحلیلی روی دستگاههای همراه در یکپارچگی کامل
امکان ساخت و استفاده از داشبورد مدیریتی با چیدمانهای دلخواه برای گزارشهای داخل آن

•
•
•

با امکانات امنیتی نسخهی اصلی سرور

امکان مشاهده بهینهی گزارشها و داشبوردها روی انواع موبایلهای هوشمند و تبلتها در هر اندازه،
با هر سیستم عامل و بدون نیاز به نصب برنامههای جانبی
میز تحلیل؛ ابزاری قدرتمند و با کاربری ساده برای جستجو و انتخاب شاخصها و ابعاد ،ساخت سریع گزارش،
جزئیتر شدن در ابعاد مختلف گزارش با امکانات مختلف  ، Drillبررسی شاخصهای عملکردی یا انحرافات
هر گزارش از ابعاد مختلف
مکعبهای تحلیلی آماده؛ طیف جامعی از موجودیتهای تحلیلی شامل شاخصها ،اندازهها و ابعاد معنادار
در فرآیندهای مختلف کسبوکار مانند مالی ،فروش لجستیک ،منابع انسانی و ...

• امکان طراحی سنجهها ( )Metricو شاخصهای کلیدی عملکرد ( )KPIجدید از روی موجودیتهای تحلیلی
موجود در سیستم

• امکان طراحی کامل داشبورد مدیریتی جدید با ساخت گزارشهای مختلف در آن و طراحی انعطافپذیر
چیدمان ( )Layoutاین گزارشها در کنار یکدیگر

راهکار هوشمندی تجاری راهکاران ابری
داشبوردهای مدیریتی

