
سیستم مالی
یکپارچه نوسا



در دنیــای پررقابــت امــروز، تمرکــز اطالعــات مالی یک مجموعــه اقتصادی و دسترســی 
اهمیــت  از  بهنــگام،  و  راهبــردی  تصمیمــات  بــه  رســیدن  به منظــور  آن،  بــه  بی درنــگ 
گــون و تاثیــر آنهــا در انــواع  گونا ویــژه ای برخــوردار اســت. حجــم بــاالی داده هــای مالــی 
کــه تحت تاثیر  تصمیم گیری هــای ســازمان، دسترســی به اطالعــات واقعی هــر لحظه را، 
گون می باشــد، بیش از هر زمــان دیگری  گونا کلیــه فعالیت هــای ســازمان در بخش هــای 

الزم ساخته است.
گون سازمان، همچنین نیاز  با توجه به رابطه معنادار بین اطالعات مالی واحدهای گونا
کنار آن اهمیت دسترسی  به حفظ استقالل عملکرد آنها همزمان با حفظ وحدت رویه و در 
به اطالعات متمرکز حاصل از فعالیت تمامی زیر سیســتم ها، اســتفاده از سیستم های مالی 

گزیر خواهد بود. یکپارچه نا
در همین راســتا شــرکت نرم افزار و ســخت افزار ایران )نوســا( با بیش از ربع قرن تجربه و 
کارآمد حوزه مالی، نســل ســوم سیســتم مالی یکپارچه نوســا را با  تعامل بهینه با مشــاوران 
تکیــه بر تجربه موفق تولید و ارائه دو نســل قبلی، به عنــوان ابزاری توانمند و حرفه ای در 
کارا از سیســتم  ع اســتفاده  حــوزه نرم افزارهــای مالی عرضه نموده اســت. مؤید این موضو
ح دولتی و شرکت معتبر تولیدی،  مالی یکپارچه نوســا، توســط بیش از 4000 ســازمان مطر

ع مالی است. بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری در صنایع مختلف با ساختارهای متنو
کــه تمامی نرم افزارهــای مالی از جمله سیســتم  در ایــن مســتند از ذکــر امکانــات بدیهی 
کرده و به معرفی برخی از امکانات بارز  مالی یکپارچه نوســا از آن ها برخوردارند خودداری 
که امید است شما را با نسل تازه ای از نگرش به  کرد. مواردی  کتفا خواهیم  این سیستم ا

مفهوم سیستم های مالی یکپارچه آشنا نماید.

ظرفیت اطالعاتی یک نسخه سیستم مالی یکپارچه نوسا

نمای کلی امکان بخش و شعب

ایجــاد سیســتم های اطالعاتــی مســتقل با قابلیــت نگهداری اطالعــات چندین 
گزارش های تجمیعی از چندین سال  ســال مالی در هر سیستم، همچنین ارائه 

مالی با امکان حذف اسناد اختتامیه و افتتاحیه سال های متوالی

استفاده از امکان بخش به منظور نگهداری همزمان اطالعات مالی واحدهای سازمانی و یا شعب یک سازمان در یک پایگاه اطالعاتی با حفظ استقالل عملکرد و همچنین امکان 
کاربران ارشد کل واحدها و یا شعب به صورت همزمان برای  دسترسی به اطالعات 
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امکانات ارزی سیستم
خ ارز  گزارش تفاوت ناشــی از تغییر نر اســتفاده از واحدهای ارزی مختلف و همچنین اخذ 

برای عملیات حساب و تفصیلی دلخواه در محدوده و شرایط دلخواه
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ارتباط معنایی اجزای سیستم مالی یکپارچه نوسا
گزارش های خاص و  کســل به منظور ارائه  سیســتم صدور متمرکز اطالعات به ا

سفارشی با امکان دسترسی همزمان به داده های تمامی زیر سیستم ها

تعیین سطوح دسترسی، پارامترها و مقادیر پیش فرض کاربران
تخصیــص دسترســی ها، بــه تفکیــک و بــر اســاس جزئی تریــن امکانــات هــر یــک از زیــر 
کاربــری در مدلی مبتنی بــر احراز هویت سیســتم  گروه هــای  کاربــران و یــا  سیســتم ها، بــه 

عامل ویندوز



استفاده از ساختار درختی

اخذ گزارش های متنوع از سیستم با رویکرد جستجو و تحلیل

کــز تامیــن و مصــرف، محل هــای جغرافیایــی، واحدهای ســازمانی و ... در ســاختار درختــی با دارا بودن 20 ســطح  تعریــف کدینــگ حســاب ها، تفصیلی هــا، کاالهــا و خدمــات، مرا
گنجایش گروه ها به لحاظ  کدها در درخت و تغییر ظرفیت  گروه برای هر سطح با امکان جابجایی  طبقه بندی و قابلیت تعریف 9 رقم زیر 

گــزارش بــه شــرایط دلخــواه1، محــدوده خــاص )محــدوده زمانــی، زیــر  کــردن   محــدود 
اســاس  بــر  گــزارش  مرتب ســازی  و  ســند(2  انــواع  و  بخش هــا  گــون،  گونا سیســتم های 

کاربر3 اولویت های مورد نظر 
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ا��ار ����� ��ارش ��ی
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��ارش ��ی
در���� و ��دا��

گزارش های تفکیکی و تحلیلی حساب ها و تفصیلی ها نسبت به یکدیگر

تهیه نمودارهای متنوع متناظر با گزارش های اخذ شده

معماری سیستم دریافت و پرداخت

ع و هدفمند از ترکیب حساب و تفصیلی ها، حاوی رخدادهای مالی تمام زیرسیستم ها گزارش های ماتریسی متنو اخذ 

گــزارش هــای تحلیلــی و مقایســه ای از سیســتم بــا امــکان   اخــذ 
رسم انواع نمودارهای آماری

ثبــت اســناد دریافــت و پرداخــت بــر اســاس روال هــای از پیــش تعریــف شــده و 
گزارش هــای پیگیــری مــدارک دریافــت و  همچنیــن امــکان ســاخت و ذخیــره 

گون گونا پرداخت بر حسب پارامترهای 
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برگه ها و رخدادهای انبار
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سیستم کنترل و گزارش اعتبار مشتری

معماری سیستم فروش

پشتیبانی از حالت های گوناگون فرآیند فروش

کتور نشده و سایر برگه های فروش پیش نویس کتورها و قراردادهای فا گزارش تکمیلی اعتبار مشتری شامل موارد زیر به همراه پیش فا ارائه 

ارائه گزارش های فروش با امکان اخذ سرجمع برحسب تمامی پارامترهای موثر

کتور فروش و امکان ردیابی و پیگیری رخدادهای ثبت شده کتور تا صدور فا کاالها و خدمات از زمان صدور پیش فا انتخاب مسیر دلخواه برای ثبت رخدادهای مبتنی بر فروش 

�����ر ��وش����� ��� �� ����تدر��ا�� ��� �� ����ت

��� �����ر

��ارداد



امکان تعریف فیلدهای پایه پرسنلی و متغیر ماهانه و اصالح فرمول های محاسباتی توسط کاربر در محیطی ساده و کارآمد
تعریــف تعــداد نامحدود فیلدهــای پایه پرســنلی از قبیل 
مشــخصات، احکام و سایر اطالعات پرسنلی و فیلدهای 
کارکردها، پرداخت های موردی و  متغیــر ماهانه از قبیــل 
کاربر و همچنین امکان استفاده  ... برحســب نیاز توسط 
از آن هــا در فرمول هــای محاســباتی، فرم های نمایشــی، 
چاپــی و ... بــا پشــتیبانی از انــواع داده هــای موردنیــاز از 

قبیل حرفی، عددی، تاریخ، مدت و ...

8

رخدادهای دستمزد
ج برآیندی از آنها در سایر اطالعات دستمزد به منظور پیاده سازی امکاناتی مانند ثبت سند  قابلیت تعریف انواع رخدادهای دستمزد و فیلدهای دلخواه برای هر یک، با امکان در

کارگزینی و ... تسهیم هزینه های دستمزد، ثبت احکام 

��ع ر��اد

ا����ت ���� ������

ا����ت ���ق ��� ��ه ����ل ��ی
�������� د����د

��ا��

��� �����اری ���ه ����� ���

ا����ت ����� ������

������ی ر��اد
���� ����� ���� ��ر��

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

��ر�� ������ر�� ������ره ������

��ر�� ������ر�� ������ره ������

��ر�� ������ر�� ������ره ������

ر��اد��ی
د����د
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معماری سیستم دستمزد
گزارش اطالعات پیش و پس از معوقه و ثبت سند  ثبت حقوق ماهیانه، همچنین امکان محاسبات معوقه برای حقوق ماه های گذشته، نگهداری سوابق اجرای معوقه با امکان 

معوقه حقوق به صورت مستقل

ا����ت ���� ������

������ی �����������ی ����������ی �����ت

������ی
ار���� ����

������ی
��������

������ی
ار���� �����

������ی
ار���� ����

������ی
��������

������ی
ار���� �����

ا����ت ����� ������

��ه ١

����ل ��ی
 ��ه ٢������ ���ق

n ه�� 

������ی
ار���� ����

������ی
��������

������ی
ار���� �����

(REF) ه ١ار��ع��

��ول
���د�� ����  ��ه ٢

n ه�� 

���� ��ر��
��ا��ا�� از ����

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

... ▪

ورود ا����ت

��ه ١

��ه ٢

n ه��

��آ��� ورود و ��ا��ا�� 
ا����ت او���

��آ��� ������ و 
��� ���ق

��ارش �� و ��و�� ��ی 
����� د����د

• ��� ���ق
����� ��� •

• ��� ��دا��
... •

• ��ارش  ا��� د����د
• ��ارش ������ ��� از ���

• ��ارش ��ی �����
����� ��� •

... •

���� •
• �����ت

���� •
... •

��ول ���د��
���� ��ه ��ی ������ن

ا����ت ���ق ��� ��ه
��ه ��ی ������ن

������ی
�����ت

��و�� ���� ��ی ا�����ارد��ارش ��ی د����دا���د د����د

۳

۲

۱

��ا��
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و  � تلفیــق اطالعــات حســابداری، دریافــت  از  و دلخــواه  گزارش هــای هدفمنــد  اخــذ 
پرداخت، انبار، فروش و حقوق و دستمزد

کتور فروش متناظر با پرداخت های صورت گرفته  � تسویه خودکار و دستی سطرهای فا
توسط مشتری و پیگیری اقالم باز در صورتحساب مشتری

سیستم متمرکز صدور اطالعات به منظور تهیه و ارسال اطالعات برای سامانه نظارت  �
ح ســنا(، ارائه صورت های مالی اساســی به  الکترونیکی دیوان محاســبات کشــور )طر

همراه یادداشت های توضیحی و ...
تبــادل اطالعــات با ســایر سیســتم های مکانیزه تحــت قالب های اســتاندارد XML و  �

EXCEL
کاربــر و همچنیــن امــکان تغییر  � تعریــف انــواع فرم هــای نمایشــی و چاپــی بنــا بر نیــاز 

فرم هــای نمایشــی و چاپــی به زبــان دلخــواه به منظور اســتفاده از سیســتم به صورت 
چندزبانه

گزارش های چاپی بصورت PDF و HTML و امکان ارســال آنها توســط  � کلیــه  ذخیــره 
پست الکترونیک

تصفیه رخدادها و مغایرت گیری خودکار بانکی و ذخیره صورت مغایرت حاصله �
وجــود ارتبــاط معنــادار بیــن گزارش هــای تحلیلی سیســتم و همچنین امــکان احضار  �

گزارش به اشــکال مختلف تا جزئی ترین سطح ممکن )سطر  اجزاء تشــکیل دهنده هر 
گزارش  ســند مربــوط بــه زیرسیســتم تولیدکننده رخــداد مالی( بــدون نیاز به خــروج از 

ابتدایی
تعریــف اطالعــات کامل اشــخاص و شــرکت ها در دفتر تلفن و نشــانی و اســتفاده از آن  �

برحسب نیاز در تمام زیرسیستم ها
قابلیــت ثبــت خودکار ســند دریافت و پرداخت در قالب روال هــای دریافت و پرداخت  �

اعم از نقدی، پرداختنی، دریافتنی و انتظامی
پشتیبانی از انواع فرم های چاپ چک و رسیدهای مرتبط، با امکان تعریف فرم های  �

کاربر جدید توسط 
کاربرگ های مربوط به آن �  محاسبه رأس اقالم دریافتنی یا پرداختنی و ذخیره 
 بــرآورد نقدینگــی شــرکت بــا توجــه به تاریــخ سررســید در محــدوده زمانی دلخــواه به  �

تفکیک بر اساس دریافتی ها، پرداختی ها و اسناد در جریان وصول بانک ها
کاربــر بــه منظــور  � گزارش هــای پارامتریــک و دلخــواه بــرای دسترســی آســان  ســاخت 

پیگیری سریع مدارک دریافت و پرداخت
ح، بهای نرمال  � کد میله ای )بارکد(، شــماره فنی، شر کاال از قبیل  تدوین مشــخصات 

و حدود بحرانی جهت استفاده بهینه از سیستم انبار
مقایســه موجودی با حدود بحرانی در زمــان ذخیره برگه های انبار و اقدام مقتضی بر  �

کاربر حسب امکانات 

کاال � ج بچ در زمان ثبت ورود و خروج  کاالها با تعریف و در پیگیری و ردیابی فیزیکی 
کاال با ضریب تبدیــل دقیق و  � تعریــف و اســتفاده از چندیــن واحــد فرعــی مختص هــر 

تقریبی به واحد اصلی
کاال در هــر انبــار،  � کاال بــه چندیــن انبــار و تعییــن محــل نگهــداری  تخصیــص یــک 

همچنیــن امــکان چاپ تــگ انبارگردانی و شــمارش کاالها به تفکیک انبار )شــمارش 
اول، دوم، سوم و شمارش نهایی( و ثبت خودکار برگه انبارگردانی 

کاال بــه ازای محدوده هــای زمانــی دلخواه و محاســبه  � تعییــن بهــای اســتاندارد بــرای 
خ مصرف، همچنین ثبت سند مربوطه به صورت خودکار خ خرید و نر انحراف نر

کلیه روش های استاندارد تعیین بها در انبار شامل میانگین، میانگین به  � پشتیبانی از 
تفکیک انبار، LIFO، FIFO و شناسایی ویژه

ع  � کاربر، شــامل نو تعریــف هــر یــک از عوامــل موثــر در برگه های فروش برحســب نیــاز 
فروش، مرکز فروش، نحوه پرداخت، شرایط تحویل و ...

ع  � قیمت گــذاری و تعییــن تعرفــه برای کاالها یــا خدمات با توجه به شــرایط )مقدار، نو
فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل، مشتری، نماینده، بازاریاب، محل جغرافیایی، 

محدوده زمانی و ...( و به صورت بهای واحد، بهای ثابت، بهای بسته و ...
ج عوامــل موثــر در تعییــن بها شــامل مالیات بــر ارزش افــزوده، عوارض  � محاســبه و در

قانونی و ... به صورت خودکار
تعریــف قانــون مکمــل بهــا جهــت تکمیــل فرآینــد فروش شــامل محاســبه پورســانت  �

کسور و اضافات مرتبط کلیه  نماینده، بازاریاب، انجام دهنده خدمات و 
گزارش های یکپارچه و هدفمند همچون سود ناخالص و سود خالص به صورت  � اخذ 

همزمان از ترکیب زیرسیستم های مختلف و اخذ نمودارهای تحلیلی متناظر با آن
کارکنــان و تغییر در  � ثبــت معوقــه در مقاطــع زمانی دلخــواه برای یک یــا چندین نفر از 

حقوق محاسبه شده با توجه به شرایط جدید اعمال شده نظیر تغییر در احکام، تغییر 
در اســتخدام، تغییــر در ضرایــب، مقادیــر ثابــت و ... همچنیــن امــکان بهره گیــری از 

گزارش های مقایسه ای معوقه
ع اســتخدام، محل  � گروه بندی شــده برحســب عواملی همچــون نو گزارش هــای  اخــذ 

کــز ذی ربــط همچــون شــعب تأمیــن  خدمــت، رســته و ماننــد آنهــا بــرای ارائــه بــه مرا
اجتماعی

گزارش هــای ســرجمع حاوی چکیــده ای از اطالعــات حقوق به تفکیــک عوامل  � اخــذ 
کــز هزینــه، محــل اشــتغال و ... همچنین به تفکیــک ماه ها و  گــون همچــون مرا گونا

گزارش ها و نمودارهای آماری مرتبط سال های متوالی باقابلیت اخذ انواع 
تبادل اطالعات با ســایر سیســتم های مکانیزه نظیر دســتگاه حضوروغیاب، سیســتم  �

مکانیزه بیمه و سیســتم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق در قالب های اســتاندارد نظیر 
TXT و DBF

نرم افزار حسابداری
هدیه نوسا

www.no s a . com

را���ن

یــک نســخه محدود شــده از نرم افزار حســابداری )به عنوان پایه سیســتم مالی یکپارچه نوســا( به صــورت رایگان 
کاربرد شــخصی و همچنین  کاری و امکانات سیســتم، ثبت عملیات حســابداری در ابعاد  بــرای بازنمایــی محیــط 

گرفته است. مصارف آموزشی در اختیار عموم قرار 
ج همزمان حساب و یک تفصیلی شناور در اسناد، تقویم، دفتر تلفن و نشانی و اغلب  درخت تفصیلی ها، امکان در

گزارش های حسابداری در این نرم افزار وجود دارند.
کنید. کسب اطالعات بیشتر و دریافت این نرم افزار به وب سایت شرکت نوسا www.nosa.com مراجعه  برای 

نرم افزار حسابداری هدیه نوسا

فهرستی از سایر امکانات سیستم



Head O�ce

Branch O�ce

Remote Client

VPN Client

Firewall

ACC Server,
Com+,

SQL Server
SOAP
Server

INTERNET

INTRANET

SOAP Connection
VPN Tunnel

Intranet Connection
Physical Connection

لـــی  ما سیســـتم  در  موجـــود  توانمندی هـــای  و  مفاهیـــم  گســـتردگی 
نیازهـــا و خواســـته های ســـازمان ها  ع  تنـــو یـــک ســـو و  از  یکپارچـــه نوســـا 
بازگـــو  امـــکان  دیگـــر،  ســـوی  از  کالن  و  خـــرد  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  و 
یـــک مســـتند  لـــب  نیـــاز مجموعه هـــا در قا مـــورد  کـــردن تمامـــی امکانـــات 

می ســـازد. غیرممکـــن  را 
نمایـــش  و  معرفـــی  اختصاصـــی  جلســـه  در  حضـــور  دلیـــل  همیـــن  بـــه 
اســـت.  اجتناب ناپذیـــر  جامـــع  راهـــکاری  بـــه  دســـتیابی  بـــرای  ر  فـــزا نرم ا
و  معرفـــی  اختصاصـــی  جلســـه  برگـــزاری  جهـــت  هماهنگـــی  منظـــور  بـــه 

فرماییـــد. حاصـــل  تمـــاس  شـــرکت  تـــر  دفا بـــا  ر  فـــزا نرم ا نمایـــش 

تهران  )021( 88822979 - 88835360  
مشهد  )051( 38828396 - 38828391  
36202638 - 36202633 - 36202632 )031(  اصفهان  
شیراز  )071( 32359125 - 6  
کرمان  )034( 32233885 - 32230294 - 32230281  
یزد  )035( 35254538 - 35244537-9  

دفتر مرکزی
کیلومتر 20 جاده دمـاوند، پارک فناوری پردیس ݢتهران،  ݢ
ک 111 خیابان نوآوری 11، پال
تلفن/نمابر : 71395000
www.nosa .com
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اتصال به سیستم مالی یکپارچه نوسا از هر موقعیت جغرافیایی


