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در دنیــای پررقابــت امــروز ،تمرکــز اطالعــات مالی یــک مجموعــه اقتصادی
و دسترســی بیدرنــگ بــه آن ،بهمنظــور رســیدن بــه تصمیمــات راهبــردی و
بهنــگام ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .حجــم بــاالی دادههــای مالی
یهــای ســازمان ،دسترســی بــه
گونا گــون و تاثیــر آنهــا در انــواع تصمیمگیر 
اطالعــات واقعــی هر لحظه را ،که تحــت تاثیر کلیه فعالیتهای ســازمان در
شهــای گونا گون میباشــد ،با اســتفاده از سیســتمهای مالــی یکپارچه
بخ 
بیش از هر زمان دیگری الزم ساخته است.
در همیــن راســتا شــرکت نرمافــزار و ســختافزار ایــران (نوســا) بــا بیش از
ربع قرن تجربه و تعامل بهینه با مشــاوران کارآمد حوزه مالی ،نســل ســوم
سیستم مالی یکپارچه نوسا را با تکیه بر تجربه موفق تولید و ارائه دو نسل
قبلی ،بهعنوان ابزاری توانمند و حرفهای در حوزه نرمافزارهای مالی عرضه
نمــوده اســت .مؤیــد ایــن موضــوع اســتفاده کارا از سیســتم مالــی یکپارچــه
نوســا ،توسط بیش از  4000ســازمان مطرح دولتی و شرکت معتبر تولیدی،
بازرگانــی ،خدماتــی و پیمانــکاری در صنایــع مختلــف با ســاختارهای متنوع
مالی است.
در این مســتند با معماری و نمای کلی سیســتم مالی یکپارچه نوســا آشــنا خواهید شــد.
مــواردی کــه امیــد اســت شــما را با نســل تــازهای از نگــرش به مفهــوم سیســتمهای مالی
یکپارچه آشــنا نماید .جهت مالحظهی ریز امکانات و ویژگیهای سیســتم مالی یکپارچه
نوسا ،میتوانید از مستند دیگری که به همین منظور تهیه شده است استفاده نمایید.

ظرفیــت اطالعاتــی یــک نســخه سیســتم مالــی یکپارچه
نوسا
با نصب یک نسخه از سیستم مالی یکپارچه نوسا ،امکان ایجاد تعداد نامحدود پایگاه
اطالعاتی را خواهید داشت .هر پایگاه اطالعاتی میتواند اطالعات سالهای مالی متوالی
را نگهداری نماید.

���������/ه ١

���������/ه n

���������/ه ٢

��ل ���� ١
��ل ���� ٢

��ل ���� n

نمای کلی امکان بخش و شعب
با استفاده از مفهوم بخش ،میتوان یک پایگاه اطالعاتی را به چندین جزء مستقل تقسیم نمود .هر یک از کاربران سیستم ،تنها به دادههای عمومی و بخش مخصوص خود دسترسی
خواهند داشت .در عین حال ،با توجه به حفظ کلیه اطالعات در یک پایگاه اطالعاتی ،افراد مجاز ،به کلیه اطالعات به صورت همزمان دسترسی خواهند داشت.
��� ا��

�����اری
در���� و ��دا��
ا���ر
��وش
د����د
ا����ت ����

)���وا���� �� ���(

�������� •
���ب�� •
��ارک د����� و ��دا�� •
در�� ���ا����� •
در�� وا�� ��ز���� •
د��� ���� و ����� •
����ت •
����� •

��ارش��
����� و ���ق��ی ��� ��ه
ا���د و ������
���ب��ی وا���� �� ���
��������ی وا���� �� ���
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شیوههای فراخوانی و صدور اطالعات
اجزای گوناگون سیســتم مالی یکپارچه نوســا ،بر حســب نیاز امکان فراخوانی اطالعات
بــا فرمتهــای خــاص و صدور اطالعــات در قالبهای متنــوع را به منظور پوشــش ارتباط
سیستم با سایر محیطها فراهم میآورد.

����� ������ ا����ت �� ا���

���� و ������
�����

روش��ی ��ا��ا�� ا����ت

���دی
ل�
�����اری

و د����د
�ق

��

ر�
�اد��

ید
��

��د

در����
و ��
دا�

��و

����ت
�� و
ش�

����� ار��ل ا����

�

ا���ر و
����

• DBF
• TXT
• XML

• ��رت ����
• ��ارش ���
• ��ارش �����
• ...

Email
روش��ی ��ور ا����ت
• DBF
• TXT
• Access
• XML
• HTML
• PDF
• Excel

تعییــن ســطوح دسترســی ،پارامترهــا و مقادیــر پیــش
فرض کاربران
کاربران و گروههای کاربری ،به منظور دسترسی به حداکثر امنیت مورد نظر ،بر اساس
سیســتم احــراز هویت ویندوز در سیســتم معرفی میشــوند و بــرای هر کاربر امــکان تعیین
جزئیترین امکانات کاربری و پارامترهای پیش فرض وجود خواهد داشت.
���ه ا���ل
)��ود ا����ت��/ارش���ی(

�����ه ا������ ��� �������� ��� ا�����ت

���ح د����� ��ر��

����� ��را����� و
���د�� �����ض
Windows
Authentication

����� ����
����ر�� ����

• ��م��ی ������ و ���� ا���د و ������
• ��م��ی ������ و ���� ��ارش��
• ���د�� �����ض ا���د و ������
• ��را�����ی �����ض ��ارش��

امکانات ارزی سیستم
در بخشهــای گوناگــون سیســتم به فراخور نیــاز ،ابزارها و امکانــات متنوعی به منظور
دریافت و ذخیره اطالعات ارزی مابهازاء و ارائه گزارشات متنوع از آنها میسر است.

����
���ل

ا�ز

وا�� ا�ز
د���اه

ا���د ���م ��ما��ار��
��ارک در���� و ��دا��

��خ �����
د���

���ل
����� ��خ

������ی ��وش
������ت ���ق

ا��ار ���� ��ارش��ی ارزی
��ارش��ی ارزی

سیستم مالی
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استفاده از ساختار درختی
به منظور تعریف ســاختار حســابها ،تفصیلیها ،کاالها و خدمات ،مراکز تامین و مصرف ،محلهای جغرافیایی و واحدهای ســازمانی از ســاختار درختی  20ســطحی اســتفاده شده است.
ساختارهای درختی عالوه بر امکان اخذ گزارشهای گوناگون از سطوح مختلف ،امکان گسترش و یا اصالح ساختار موجود را در آینده به سادگی فراهم میکنند.

امکان تعریف فرمها و گزارشهای متنوع توسط کاربر
در هر یک از قســمتهای سیســتم امکان تعریف تعداد نامحدود فرمهای ورود اطالعات و گزارشهای نمایشــی و چاپی متنوع به منظور تطابق هر چه بیشــتر سیســتم با نیازهای کاربران
وجود دارد.

ا����ده از ������ی د���اه در ��ا�� ��م
�����ه ا������

ا�� ��ارش

��م ������
��� ر��اد
��� ا����ت

��م ���� ��ارش

��م ������ ��ارش
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گزارشهای تفکیکی و تحلیلی حسابها و تفصیلیها نسبت به یکدیگر
با تعریف فرمهای مناسب ،به راحتی میتوان گزارشهایی با سطرها و ستونهای دلخواه از سیستم اخذ نمود .میتوان سطرهای گزارش را به حسابها و ستونها را به تفصیلیها و یا
سطرها را به تفصیلیها و ستونها را به حسابها اختصاص داد.

در��
��������

در��
���ب��
وا�� ادا�ی ����/وا�� ����ت وا�� ������

��� ��

����� ���ق ����
����� ا���� ��ر
����� ��داش
����� ���� ��� ��ر����

������ای از
���ب��ی د���اه

���� �������ی ������

��� �������ی ������

تهیه نمودارهای متنوع متناظر با گزارشهای اخذ شده
امــکان تهیــه نمودارهای متنوع متناظر با گزارشهای مقایســهای سیســتم با امکانات
گوناگون میسر است.

معماری سیستم دریافت و پرداخت
در هر ســطر ســندهای دریافت و پرداخت ،امکان الصاق یک مدرک دریافت و پرداخت نیز وجود دارد .با اســتفاده از روالهای دریافت و پرداخت ،به راحتی کلیه عملیات از پیش تعریف
شده توسط کاربر ،با تخصیص حساب و تفصیلی مناسب و درج مدرک مناسب قابل ثبت خواهد بود.

��� در���� و ��دا��

ا����ت ��ارک در���� و ��دا��
��ع
• ��
• ����
• ���������
• ...

�����
• د�������
• ��دا����
• د����� ���ی
• ��دا�� ���ی

�����ت
• ���ره
• �����
• ����
• ...

��رک

���ب

������ ٥ �� ١

ا��اع ر���
در���� و ��دا��
ا��ار ����� ��ارش��ی
در���� و ��دا��

����ر ��� ��د��ر ر��اد��ی در���� و ��دا��
ا����ت د��� ��
• ���� �����ت ����
• ��ی
• ���اد ��گ ��

• ��م ��پ ��
• ���ره ������ ��گ ��
• ...

��ارش��ی
در���� و ��دا��

سیستم مالی
یکپارچه نوسا

6

بــه منظــور پوشــش تمامی عملیات مربوط بــه انبار ،امکان تعریف انــواع برگههای ورود
و خــروج بــه دلخواه کاربر بــا قابلیت پذیــرش رخدادهای گوناگون وجــود دارد .همچنین
ثبت فرآیندهای پیش از ورود و خروج کاال ،همانند درخواســت و رزرو کاال ،رســید موقت و
بازرسی کاال و  ...میسر خواهد بود.

برگهها و رخدادهای انبار

۱

۲

��آ��� ورود
��� �ـــ� ا���ر

۳

������ی ورود
��� �� ا���ر

���� ا��ح ���

ر��اد��
���� دا��� •
���� ��ر�� •
د����� از ����� •
د����� از �������ر •
د����� ا���� •
��ود ������ •

���� �����

���� ورود ���

ر��اد�� )دوره ��ری(
����� ��وش •
����� ���ف •
����� ����� �� ����� •
����� ����� �� �������ر •
����� ����� ا���� •
����� ��وج ������ •

���� ����� ��وج دوره ��ری

���� ����دی ا���ای دوره

ر��اد�� )دوره ���(
����� ��وش •
����� ���ف •
����� ����� �� ����� •
����� ����� �� �������ر •
����� ����� ا���� •
����� ��وج ������ •

���� ����� ��وج دوره ���

������ی ���رش���

ا��اع ������ی ورود
�� ر��اد��ی د���اه

۱

���� ا���ر��دا��

��آ��� ورود ��� �� ا���ر
در�� ����� و ����ت

����� ����
در��ا��

رد ��ه

���
در�� ��ا��

���� در��ا��

و���� �����

���

���� ر��� ����

ا���ر
����ل �����

����� ��ه

در ا����ر

���� ورود

�� آ ���
دا���
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۴

� � ــ� ی
� ا���ر

۵

��آ��� ��وج
��� از ا���ر

������ی ��وج
��� از ا���ر

ر��اد��

ا���ر ١
���� ��وج ���

• ��وش
• ���ف
• ����� �� �����
• ����� �� �������ر
• ����� ا����
• ��وج ������

ر��اد�� )دوره ��ری(

���� ��� و ا����ل
���� ����� ورود دوره ��ری

ا���ر ٢
���� ����دی ا����ی دوره

• ����� ���� دا���
• ����� ���� ��ر��
• ����� د����� از �����
• ����� د����� از �������ر
• ����� د����� ا����
• ����� ��ود ������

ر��اد�� )دوره ���(

���� ����� ورود دوره ���

ا���ر n

• ����� ���� دا���
• ����� ���� ��ر��
• ����� د����� از �����
• ����� د����� از �������ر
• ����� د����� ا����
• ����� ��ود ������

ا��اع ������ی ��وج
�� ر��اد��ی د���اه

��آ��� ��وج ��� از ا���ر
در�� ����� و ����ت

��آ���
����� ���

����� ����
در��ا��
���

در�� ��ا��

���� در��ا��

������
و���� �����

���

و���� ����دی

����

��آ��� رزرو ���
��ای ����
در��ا������ه

���� ��وج

سیستم مالی
یکپارچه نوسا
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پشتیبانی از حالتهای گوناگون فرآیند فروش
ردیابی کامل چرخهی فروش از ابتدا تا تکمیل آن ،با انتخاب مسیر دلخواه برای ثبت رخدادهای مبتنی بر فروش کاالها و خدمات میسر خواهد بود.

��������ر
در��ا�� ��� �� ����ت

�����ر ��وش

����� ��� �� ����ت

��ارداد

معماری سیستم فروش
عالوه بر امکان مدیریت کامل بهای برگههای فروش با کمک قوانین متنوع از پیش تعریف شده ،با تعریف و تعیین پارامترهای گوناگون موثر در رخدادهای فروش ،توانایی ثبت کامل
جزئیات رخدادهای فروش و اخذ انواع گزارشهای فروش بصورت سرجمع بر اساس آنها را خواهیم داشت.

����� ���

������ی ��وش
• ���� ��ر��

• ��������ر
• ��ارداد
• ��ارداد ا�����
• ��ر����ب ��وش
• ��ر����ب ����� از ��وش

• ����� �� ��� ����
• ��ا��� ����� و ����� ���ی ��وش

��را�����ی ����

▪ ������ا�ی و����� ����� ��� �� ����
▪ ��ا��� ����� �����
▪ ��ا��� ���� ��� )���ر ،ا����ت و ��ر����(
▪ ��ا��� ���� ����� و ����ت

������� /
����ی
��ع ��وش
���� ��وش
��ا�� �����
�وش ��دا��
������ه ��وش
��زا���ب
ا���مد���ه ����
��� ���ا�����
���وده ز����

ا��ار ���������ه ��ارش��ی ��وش

��ارش��ی ��وش

سیستم کنترل و گزارش اعتبار مشتری

به منظور کنترل و گزارش اعتبار مشــتری در سیســتم ،عالوه بر مبلغ فروش جاری ،مانده تفصیلی مشــتری در حســابهای تعیین شــده در تمام زیرسیستمها و اعتبار اولیه مشتری نیز (در
صورت تخصیص)در نظر گرفته میشود.

ذ���ه ����

���ـــ� ��ـــ�ب��ی
���� در ا����ر ����ی
���� از ا����ر

����� ����
����ر�� ����

����ه ������ ����ی در
���ب��ی ����
���ان ا����ر ���� ��ه

• �����ر ��وش
• ���ز ��وج ��� از ا���ر
• ���ز در��ا�� ����
...

����� ����ل
ا����ر ����ی

������ز

����� از ا����ر

��ارش ا����ر ����ی و
������ از ذ���ه ����
و����
د����� ��ر��

���ز

��ارش ا����ر ����ی
و ذ���ه ����
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معماری سیستم مدیریت هزینه
سیستم مدیریت هزینه ،وظیفه مستندسازی هزینه ها ،حفظ اطالعات تکمیلی آنها به منظور ارائهی گزارشهای فصلی ،در صورت نیاز صدور اسناد حسابداری و یا دریافت و پرداخت
متناظر با آنها و تغذیه بهای انبار از طریق تسهیم و جذب هزینهها را عهده دار است.

��ارداد

• ���� ار���ط
• ���ی ����
• ����� ���
• ����� �����
• ����� �����
• ���� �������
• �����

• �����
• ���ره ��ارداد
• ����ع ��ارداد
• ���ی �� ��ارداد
...

���
�����

روش �� ــ��� �ـــ��

��� �����اری ��
در���� و ��دا��

��ع ��� ��ع ����� ار���ط �� ا���ر ��ح ����� ���ار ��� ارزش ا��وده
روش ��ور ا����ت

• ����� ����ل ��ده ) ۱۶۹ا�زش ا��وده=ا����ر(
• ����� ����ل ��ده ) ۱۶۹ا�زش ا��وده=�����(
• ����� �������ل ��ده ۱۶۹
• ���

���
ا���ر

ا���ر ��م ��� ��م ���� ���ار

����� و ��ب �����

��ارش ���� ����
��ارش ���� ��ارداد

���
ا��ای ���ی وارده
• ���ی ���� • ����� �����
• ����� ��� • ���� �������
• ����� ����� • �����

رخدادهای دستمزد
قابلیت تعریف انواع رخدادهای دستمزد و فیلدهای دلخواه برای هر یک ،با امکان درج برآیندی از آنها در سایر اطالعات دستمزد به منظور پیادهسازی امکاناتی مانند ثبت سند تسهیم
هزینههای دستمزد ،ثبت احکام کارگزینی و سایر اطالعاتی که به صورت تدریجی در سیستم درج میشوند ،قابلیتهای بسیاری را به سیستم دستمزد اعطا میکند.

������ی ر��اد
���� ����� ���� ��ر��

��ع ر��اد

ر��اد��ی
د����د

���ره ������

��ر�� ���

��ر�� ����

���ره ������

��ر�� ���

��ر�� ����

���ره ������

��ر�� ���

��ر�� ����

���ه ����� ���

��� �����اری

����ل��ی
�������� د����د

ا����ت ���ق ��� ��ه
ا����ت ���� ������

او��� •
آ���� •
������ •
������� •
������� •
• ...

��ا��

ا����ت ����� ������

سیستم مالی
یکپارچه نوسا
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معماری سیستم دستمزد
ساختار باز و منعطف سیستم دستمزد ،با قابلیت تعریف فیلدها و فرمولهای دستمزد به دلخواه کاربر و در محیطی ساده ،توانایی پیادهسازی پیچیدهترین نظامهای حقوق و دستمزد
را فراهم میآورد.

۱

ورود ا����ت

��آ��� ورود و ��ا��ا��
ا����ت او���

���� ��ر��

��ا��ا�� از ����
▪ ا����ت د����ه ���ر و ���ب
▪ ا����ت ا���م
▪ ...

ا����ت ���� ������
������ی �����ت

������ی ����

������ی �����

ار��ع )(REF

��ه ١

����ل��ی
������ ���ق

ا����ت ����� ������

��ه ١

��ه ٢

��ه ٢

��ه n

��ه n

۲

��آ��� ������ و
��� ���ق

۳

��ارش�� و ��و����ی
����� د����د

������ی
ار���� ����

������ی
ار���� �����

������ی
��������

��ه ١

��ا��
������ی
ار���� ����

������ی
ار���� �����

������ی
��������

��ه ٢

������ی
ار���� ����

������ی
ار���� �����

������ی
��������

��ه n

������ی
�����ت

ا���د د����د
• ��� ���ق
• ��� �����
• ��� ��دا��
• ...

ا����ت ���ق �����ه
��ه��ی ������ن

��ارش��ی د����د
• ��ارش ا��� د����د
• ��ارش ������ ��� از ���
• ��ارش��ی �����
• ��� �����
• ...

��ول ���د��
���� ��ه��ی ������ن

��و�� ������ی ا�����ارد
• ����
• �����ت
• ����
• ...

��ول
���د�� ����
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فهرستی از سایر امکانات سیستم
Qپشتیبانی از چندین سال مالی به صورت پیوسته در یک سیستم اطالعاتی با امکان
ثبت خودکار سند افتتاحیه ،اختتامیه و سود و زیان هرسال مالی
Qارائــه گزارشهــای تجمعی از چندین ســال مالی بــا امکان حذف اســناد اختتامیه و
افتتاحیه ســالهای متوالی به منظور اخذ گزارشهای تجمیعی بدون گردشهای
تکراری
Qاخــذ گزارشهــای هدفمنــد و دلخــواه از تجمیــع اطالعــات حســابداری ،دریافــت و
پرداخت ،انبار ،فروش و حقوق و دستمزد
Qقابلیت تخصیص ســی برچســب به هر حساب و پانزده برچسب به هر رخداد مالی و
امکان تفکیک و تحلیل رخدادها به تمامی این جزئیات به منظور ایجاد ساختاری
باز و منعطف جهت پیاده سازی نظامهای مالی گوناگون
Qتصفیه رخدادها و مغایرت گیری خودکار بانکی و ذخیره صورت مغایرت حاصله
Qارائه صورتهای مالی اساسی قابل انطباق به همراه یادداشتهای توضیحی
Qوجــود ارتبــاط معنــادار بیــن گزارشهــای سیســتم و همچنین امــکان احضــار اجزاء
تشــکیل دهنــده هر گــزارش به اشــکال مختلف تا جزئی ترین ســطح ممکن (ســطر
ســند مربوط به زیرسیســتم تولیدکننــده رخداد مالی) بدون نیاز بــه خروج از گزارش
ابتدایی
Qاخــذ گزارشهــای متنــوع از سیســتم با رویکــرد جســتجو و تحلیل و امــکان محدود
کردن گزارش به شرایط دلخواه ،محدوده خاص (محدوده زمانی ،زیرسیستمهای
گوناگــون ،بخشهــا و انــواع ســند) و مرتــب ســازی گــزارش بــر اســاس اولویتهای
موردنظر کاربر
Qقابلیت ثبت خودکار ســند دریافت و پرداخت در قالب روالهای دریافت و پرداخت
اعــم از نقدی ،پرداختنــی ،دریافتنی و انتظامی ،همچنین امکان تعریف روالهای
جدیــد و اصــاح روالهــای موجود ،به منظور پوشــش هــر گونه عملیــات دریافت و
پرداخت
Qپشتیبانی از انواع مدارک و ماهیتهای مورد نیاز
Qپشتیبانی از انواع فرمهای چاپ چک و رسیدهای مرتبط ،با امکان تعریف فرمهای
جدید توسط کاربر به منظور چاپ چکهای صادره و رسیدهای دریافت و پرداخت
Qمحاسبه رأس اقالم دریافتنی یا پرداختنی و ذخیره کاربرگهای مربوط به آن
Qبــرآورد نقدینگــی شــرکت بــا توجه بــه تاریخ سررســید در محــدوده زمانــی دلخواه به
تفکیک بر اساس دریافتی ها ،پرداختیها و اسناد در جریان وصول بانک ها
Qساخت گزارشهای پارامتریک و دلخواه به صورت آماده برای دسترسی آسان کاربر
به منظور پیگیری سریع مدارک دریافت و پرداخت
Qتدوین مشخصات کاال از قبیل کد میلهای (بارکد) ،شماره فنی ،شرح ،بهای نرمال
و حدود بحرانی جهت استفاده بهینه از سیستم انبار
Qتعریــف و اســتفاده از چندیــن واحد فرعــی مختص هر کاال با ضریــب تبدیل دقیق و
تقریبی به واحد اصلی و امکان اخذ گزارش از واحدهای اصلی و فرعی
Qثبت برگه درخواست با انواع رخدادهای درخواست ورود و خروج کاال و گزارشگیری
از وضعیــت رخدادهــای درخواســت و همچنیــن رزرو یک یا چند کاال برای مشــتری
خاص و کسر کاالی رزرو شده از موجودی
Qتعییــن بهای اســتاندارد برای کاال بــه ازای محدودههای زمانی دلخواه و محاســبه
انحراف نرخ خرید و نرخ مصرف و ثبت سند مربوطه به صورت خودکار
Qپشــتیبانی از کلیه روشهای اســتاندارد تعیین بها در انبار شامل میانگین ،میانگین
به تفکیک انبار FIFO ،و شناسایی ویژه
Qتخصیــص یــک کاال بــه چندیــن انبــار و تعییــن محــل نگهــداری کاال در هــر انبــار و
همچنین امکان چاپ تگ انبارگردانی و شــمارش کاالها به تفکیک انبار (شــمارش
اول ،دوم ،سوم و شمارش نهایی) و ثبت خودکار برگه انبارگردانی
Qتعریــف بچهــای کاال (بــرای پیگیــری و ردیابــی فیزیکــی کاال) به همــراه تاریخ ورود
و تاریــخ انقضــا ،همــراه بــا کنترل ورود و خروج کاال برحســب بچ و اخــذ گزارشهای
متنوع بر مبنای بچ از کاالها
Qپیاده ســازی انبار قرنطینه با اســتفاده از برگههای رســید موقت و امکان بازرســی و
کنترل قبل از ثبت برگه ورود به انبار

Qقیمتگــذاری و تعییــن تعرفــه بــرای کاالهــا یــا خدمات بــا توجه بــه شــرایط (مقدار،
نــوع فــروش ،مرکــز فــروش ،شــرایط تحویــل ،مشــتری ،نماینــده ،بازاریــاب ،محل
جغرافیایــی ،محــدوده زمانــی و  )...و بــه صورت بهــای واحد ،بهــای ثابت ،بهای
بســته ،همچنین محاســبه و درج عوامل موثر در تعیین بها شامل تخفیف ،مالیات
بر ارزش افزوده ،عوارض قانونی و  ...به صورت خودکار
Qتعریــف قانــون مکمــل بهــا جهت تکمیــل فرآیند فروش شــامل محاســبه پورســانت
نماینده ،بازاریاب ،انجام دهنده خدمات و کلیه کسور و اضافات مرتبط
Qتســویه خــودکار و دســتی ســطرهای فاکتور فــروش متناظــر با پرداختهــای صورت
گرفته توسط مشتری و پیگیری اقالم باز در صورتحساب مشتری
Qاخــذ گزارشهای یکپارچه و هدفمند همچون ســود ناخالص بــه صورت همزمان از
ترکیب زیرسیستمهای مختلف و اخذ نمودارهای تحلیلی متناظر با آن
Qارائه گزارشهای فصلی فروش با قابلیت تجمیع معامالت کمتر از حدنصاب
Qاخــذ گــزارش عملیات فروش برحســب هر یــک از عوامل موثر شــامل کاال یا خدمت،
مشــتری ،نماینــده فــروش ،بازاریــاب ،طــرف بدهــکار ،انجامدهنــده خدمــات،
دریافتکننده پورســانت ،مرکز فروش ،روش پرداخت ،شــرایط تحویل ،نوع فروش
و محــل جغرافیایــی و بــا امــکان اخذ ســرجمع از گــزارش فوق به تفکیــک هر یک از
عوامل موثر
Qتعریف اطالعات کامل اشــخاص و شــرکتها در دفتر تلفن و نشــانی و اســتفاده از آن
برحسب نیاز در تمام زیرسیستم ها
Qتعریــف تعــداد نامحدود فیلدهای پایه پرســنلی از قبیل مشــخصات ،احکام و ســایر
اطالعات پرسنلی و فیلدهای متغیر ماهانه از قبیل کارکردها ،پرداختهای موردی
و  ...برحســب نیاز توســط کاربر و همچنین امکان اســتفاده از آنها در فرمولهای
محاســباتی ،فرمهای نمایشی ،چاپی و  ...با پشــتیبانی از انواع دادههای موردنیاز
از قبیل حرفی ،عددی ،تاریخ ،مدت و ...
Qقابلیت ذخیره تصاویر و مدارک متعدد مربوط به پرسنل
Qتعریف فرمولهای محاســبه حقوق شــامل مزایا ،کسور و سایر محاسبات سیستم و
نیز جدولی از ضرایب ،ســقفها ،نر خها و ســایر مقادیر ثابت به تفکیک ماه توســط
کاربر در محیطی ساده و کارآمد
Qاخذ گزارش ماهانه حقوق ،به منظور مقایسه حقوق ماههای گوناگون یک پرسنل
اخذ گزارشهای گروهبندی شــده برحســب عواملی همچون نوع اســتخدام ،محل
خدمــت ،رســته و ماننــد آنها بــرای ارائه بــه مراکــز ذیربط همچون شــعب تأمین
اجتماعی
Qثبــت معوقــه در مقاطع زمانــی دلخواه برای یک یا چندین نفــر از کارکنان و تغییر در
حقوق محاســبه شــده با توجه به شــرایط جدید اعمال شــده نظیر تغییر در احکام،
ضرایب ،مقادیر ثابت و  ...همچنین امکان بهره گیری از گزارشهای مقایســهای
معوقه
Qثبت هزینهها به صورت متمرکز و قابل کنترل و پیگیری در قالب برگههای هزینه
Qثبت قراردادهای خرید یا هزینه و ایجاد ارتباط میان قراردادها و برگههای هزینه
Qتبدیل تمام یا بخشــی از یک برگه هزینه به ســند حسابداری و یا دریافت و پرداخت
بــا اســتفاده از قوانیــن تعریــف شــده توســط کاربر بــه تفکیک بــرای هزینــه ،مالیات
برارزش افزوده و عوارض و کسور تکلیفی
Qارائه گزارشهای فصلی خرید و پرداختهای مبتنی بر قراردادها بر اساس اطالعات
ثبت شده در نرم افزار مدیریت هزینه با قابلیت تجمیع معامالت کمتر از حدنصاب
Qایجاد ارتباط بین تعدادی ســطر هزینه با یک رخداد انبار (مورد اســتفاده در مواقعی
کــه هزینههــا بــه صورت تدریجی انجام میشــوند) و یا ایجاد ارتباط بین یک ســطر
هزینــه بــا تعــدادی رخداد انبــار (مــورد اســتفاده در مواقعی کــه رخدادهــای انبار به
صورت تدریجی ثبت میشوند)
Qامــکان تکمیــل و یا اصاح بهای برگههای انبار بر اســاس اطالعــات هزینههای ثبت
شده در سیستم ،همچنین کشف و گزارش موارد مغایرت بین بهای کاالهای وارده
و هزینههای جذب شده توسط رخدادهای انبار و توانایی جذب مجدد هزینهها با
اصــاح مســتقیم بهای رخدادهای انبــار و یا تنظیم خــودکار برگههای اصالح بهای
وارده

اتصــال به سیســتم مالی یکپارچه نوســا از هــر موقعیت
جغرافیایی

Remote Client

Head Office
ACC Server,
Com+,
SQL Server

VPN Client
SOAP
Server
INTERNET

Firewall

Branch Office

INTRANET

SOAP Connection
VPN Tunnel
Intranet Connection
Physical Connection

گس ــتردگی مفاهی ــم و توانمند یه ــای مو ج ــود در سیس ــتم ما ل ــی
یکپار چ ــه نو س ــا از ی ــک س ــو و تن ــو ع نیاز ه ــا و خوا س ــتههای س ــازما نها
و بنگا هه ــای اقتص ــادی خ ــرد و کالن از س ــوی دیگ ــر ،ا م ــکان باز گ ــو
ک ــردن تما م ــی امکا ن ــات م ــورد نی ــاز مجموعهه ــا در قا ل ــب ی ــک مس ــتند
را غیرممک ــن میس ــازد.
ب ــه همی ــن دلی ــل حض ــور در جلس ــه اختصا ص ــی معر ف ــی و نما ی ــش
نر ما ف ــزار ب ــرای د س ــتیابی ب ــه را ه ــکاری جا م ــع اجتنا بناپذ ی ــر ا س ــت.
ب ــه منظ ــور هماهنگ ــی جه ــت بر گ ــزاری جلس ــه اختصا ص ــی معر ف ــی و
نما ی ــش نر ما ف ــزار ب ــا دفا ت ــر ش ــرکت تم ــاس حا ص ــل فرمایی ــد.
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