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یکپارچه سازی از شعار تا واقعیت
سیستم يکپارچه به سیستمی اطالق می گردد که داراي مشخصات زير باشد:

• متشکل از تعدادی زير سیستم با ساختار مستحکم 

• تمرکز داده  های زير سیستم ها در يک محل

• وجود رابطه معنادار بین زير سیستم ها؛ بدين مفهوم که در عین حال که همزمان می توان در هر يک از اين زير سیستم ها، بطور مستقل اطالعات وارد نمود، رخدادهای ثبت 
شده در هر کدام، بی درنگ در ديگری تاثیر گذار باشند. 

• امکان راهبري همزمان زير سیستم ها، به عبارتي امکان مديريت و پردازش اطالعات تجمیع شده در هر لحظه

عالوه بر موارد فوق خاطر نشان مي گردد، وقتی صحبت از پردازش اطالعات به میان می آيد، مفاهیمی همچون دقت، صحت و سرعت در اطالع رسانی، برای ما حايز اهمیت می شود. 
از اين رو است که نیاز ما به سیستمی يکپارچه ، که بتواند اطالعات دقیق، صحیح و قابل اطمینان را در هر لحظه، در اختیار ما قرار دهد، پر رنگ  تر می گردد.

با توجه به تعاريف انجام شده، مي توان نتیجه گرفت که يکپارچه سازی، صرفا تجمیع اطالعات از زير سیستم ها و انعکاس آنها در سیستم مادر نمی باشد. زيرا جهت دسترسي به 
اطالعات دقیق و صحیح در هر لحظه، عالوه بر اينکه الزم است اطالعات، بی درنگ به هنگام شوند، همچنین تاثیر اطالعات زير سیستم ها بر يکديگر نیز حائز اهمیت مي باشد؛ در 
سیستم هايی که يکپارچه نیستند، استقالل اطالعات سیستم های موازی، باعث ايجاد مغايرت در ثبت های متناظر با رخدادها می شود، زيرا اين اطالعات بر روی يکديگر تاثیر گذار 

نبوده و تغییر در هر کدام از زير سیستم ها، مستقل از ديگری مي باشد. 

به طور خالصه مي توان گفت: تمرکز داده  ها و تاثیرپذیری همزمان آن ها از یکدیگر، جزءالینفک یکپارچه سازی می باشد.

برای يکپارچه سازی ساختار يک سازمان، عالوه بر تغییر نگرش سازمانی، نیاز به يک سیستم خوش ساختار يکپارچه مي باشد. اين سیستم يکپارچه مستحکم، نیاز به طراحی با 
رويکرد يکپارچه دارد و اين فرايند طراحي بايد به کمک يک نگرش واحد، توسط تیم برنامه  نويسی مديريت شود. 

بر اين اساس و با توجه به تمامي ويژگي هاي عنوان شده براي يک سیستم يکپارچه، شرکت نوسا با بهره گیری از تجربه بیش از 20 ساله خود در طراحی و تولید نرم افزارهای مالی 
و با هدف يکپارچه سازی فرآيند های مالی، سیستم  يکپارچه مالی نوسا را به بازار عرضه نمود. همچنین در اين راستا شرکت نوسا، همواره سعي بر آن داشته که عالوه بر محترم 
شمردن درخواست هاي مشتريان، صرفا به تعدد زير سیستم های خود نیانديشد، بلکه مستحکم و کم عیب بودن اين سیستم ها را هدف اصلی در فرايند تولید نرم  افزار، قرار دهد. به 

اين ترتیب در حال حاضر، زير سیستم های ارائه شده در اين بسته يکپارچه عبارتند از:
• حسابداری

• دریافت و پرداخت

• انبار 

• فروش

در سیستم يکپارچه مالی نوسا، عالوه بر اينکه می توان به صورت موازی و بطور مستقل، رخداد های مالی را در زير سیستم ها ثبت نموده و گزارش گرفت، همچنین مي توان در يک 
ساختار متمرکز، کل فرآيند مالی سازمان را در هر لحظه تحت کنترل، مديريت و پردازش قرار داد.

الزم به ذکر است، برای نیل به هدف مذکور، نرم  افزار نوسا، اطالعات مالی را در يک پايگاه اطالعاتی متمرکز، ثبت و نگهداری نموده سپس با بهره گیري از ساختاري منحصر به 
فرد، اين اطالعات را به سرعت مورد پردازش لحظه ای قرار می دهد. اين کار عالوه بر اين که امنیت اطالعات را تضمین می کند، دسترسی صحیح و سريع به اطالعات را نیز فراهم 

می نمايد.
در کنار اين ويژگي سیستم که کلیه اطالعات در سرور اصلی )که می تواند در دفتر مرکزی باشد( ثبت مي گردد، الزم است به اين نکته نیز اشاره شود که حتی از دورترين نقطه 
جغرافیايی نیز می توان اطالعات را همزمان وارد نموده و گزارش گرفت. البته الزم به ذکر است، هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که برای او در نظر گرفته شده، مي تواند اطالعات 

را مورد پردازش و تحلیل قرار دهد.
به عنوان مثال فرض کنید، شرکت تولیدی آلفا دارای دفتر مرکزی در تهران می باشد؛ کارخانه اصلی اين شرکت در کرج است و دو دفتر فروش در دبی و يزد دارد. حال مدير اين 

واحد تولیدی می خواهد در تمام مسافرت های خود لحظه به لحظه از اطالعات مالی شرکت خود با خبر باشد؛ حتی مواردی را نیز با تايید نمودن يا عدم تايید، کنترل نمايد.
خاطر نشان مي گردد، در شرکت مذکور، کلیه دريافت و پرداخت  ها و هزينه های غیر تولیدی، در دفتر مرکزی ثبت می شود. از طرفي عملیات مربوط به خريد مواد و کاال تا ساخت 

و خروج محصول، در انبار ثبت شده، همچنین کلیه رخدادهای مربوط به فروش نیز در دفاتر فروش تنظیم می گردد.
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حال همانطور که گفته شد، مديريت واحد انتظار دارد گزارشات مديريتی و تحلیلی مورد نیاز خود که در خصوص فرآيند تولید، سود ناخالص و ... مي باشد را در هر لحظه و در هر 
مکان جغرافیايی، به راحتی مشاهده نمايد. همچنین بتواند بر اساس دسترسی هايی که در اختیار دارد، تغییرات موردنظر را اعمال کند.

از طرفي ممکن است، مدير مالی نیز در نظر داشته باشد در هر لحظه، کلیه رخدادها را در قالب گزارشات حسابداری مشاهده نمايد.
با امکاناتی که در سیستم مالی يکپارچه نوسا فراهم آمده، فرآيندهاي باال بصورت بالدرنگ قابل اجرا است. همچنین به کمک تعاريفی که در سیستم بصورت پويا و به عنوان قانون 
اعمال می گردد، می توان کلیه موارد را تحت کنترل قرار داده تا امکان خطا به حداقل و سرعت ثبت های مالی به حداکثر برسد. بدين نحو که مثال هنگامي که کاربر خزانه داری 

رخداد صدور چک را ثبت می نمايد، ثبت بستانکاري مربوط به اسناد پرداختنی به طور همزمان در سیستم حسابداري قابل درج باشد. 
همچنین زماني که کاربر انبار، رسید خريد کاال را ثبت می نمايد، بطور اتوماتیک، ثبت بستانکاري حساب  های دريافتنی فروشنده مذکور، به همراه ثبت بدهکاري حساب موجودی 

مواد و کاال، در سیستم مالي قابل درج باشد.
از طرفي هنگامي که کاربر فروش که حتی می تواند يک اپراتور ساده باشد، فاکتور فروش صادر می کند، سند فروش با کلیه مالحظات آن که شامل: مالیات بر ارزش افزوده، عوارض 

قانونی، تخفیفات متناظر، پورسانتها و ... مي باشد، بطور اتوماتیک قابل ثبت باشد. 
خاطر نشان مي گردد، هنگام انجام کلیه ثبت  های مذکور عالوه بر اينکه شرح به صورت اتوماتیک قابل درج مي باشد، همچنین امکان کنترل همزمان کلیه مواردی که از قبل 
تعیین شده، مانند حداقل و حداکثر موجودی در انبار، اعتبار مشتری در فاکتورها، تطابق مبلغ و تاريخ سررسید چک  ها در دريافت و پرداخت ها و ... نیز در اختیار کاربر قرار می گیرد. 
همچنین هر گونه تغییر در فروش، انبار و خزانه  داری، بالفاصله در سند متناظر با آن نیز ثبت و ضبط می گردد. حال هر کاربر با توجه به سطح دسترسی که دارد، مي تواند از حیطه 
سازمانی خود گزارش تهیه کند. عالوه بر اينکه مدير مالی به راحتی مي تواند فرآيندهاي باال را در قالب گزارشات جامع در نرم  افزار حسابداری مشاهده نمايد، همچنین مديريت 
شرکت نیز مي تواند گزارشات دلخواه خود را که در بردارنده اقالم مورد نیاز از تمام نرم افزارها می باشد، به صورت آنالين مالحظه و چاپ نمايد. الزم به ذکر است، مي توان بر اساس 

اطالعات مذکور، نمودارهاي آماري نیز اتخاذ نموده و يا اطالعات را به اکسل انتقال داد.
به اين ترتیب، با بهره گیری از يک سیستم يکپارچه، کل فرآيند مالی شرکت تحت کنترل قرار گرفته و پردازش های مطلوب جهت تصمیم گیری های آتی، اعمال می گردد.

در پايان خاطر نشان مي گردد، شرکت نوسا با توجه به تجربه راه  اندازی و پیاده  سازی سیستم هاي مالي در حوزه  های مختلف، جهت پیاده  سازی سیستم يکپارچه استاندارد خود، براي 
کلیه واحدهای اقتصادی، راهکارهای گوناگوني را ارائه می دهد. 

گفتنی است راهکارهاي ارائه شده، صرفا جهت تمرکز ذهنی کاربر در مسیر استفاده بهینه از امکانات سیستم نوسا و با توجه به اهداف سازمانی واحد اقتصادی مذکور، می باشد. 
همچنین اين راهکارها بر اساس ديد کلی به مجموعه، ارائه شده و صرفا جنبه پیشنهادی خواهد داشت.
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مقدمه
واحدهای اقتصادی در جريان رويه ی کاری خود، فعالیتها و عملیات گوناگونی را انجام می دهند. بر همین اساس سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی، بايد رويدادهای اقتصادی موثر 

بر وضعیت مالی آن واحد را شناسايی، اندازه گیری، ثبت و گزارش نمايد، تا حاصل و برآيند اطالعات تهیه شده در اختیار مديران ارشد و ساير ذينفعان قرار گیرد.
بنابراين هرگز نمی توان يک  با يکديگر متفاوت باشد،  وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف، موجب شده تا نحوه مديريت و نگهداري اطالعات مالی آنها نیز 
دستورالعمل کلی يا يک نقشه راه واحد، برای ساختار مالی يک واحد اقتصادی تهیه نمود، بلکه تنها می توان فعالیتهای يک موسسه را در چارچوبی يکپارچه، کنترل و مديريت نمود 
تا بتوان در کمترين زمان و حداقل هزينه به هدف مطلوب واحد تجاری که همان سود دهی می باشد دست يافت؛ در اين راستا می توان با توجه به فرآيند کاری شرکت ها، آن ها را 

طبقه بندی کرده و راهکارهای يکپارچه ای را برای کنترل فعالیت اقتصادی آن ها جهت دستیابی به سود بیشتر ارائه نمود.

موسسات خدماتی
موسسات خدماتی، واحدهاي اقتصادی هستند که موضوع فعالیت آنها، ارائه خدمات به منظور کسب درآمد و در نهايت رسیدن به شرايط سود دهی مي باشد.

با توجه به اينکه در موسسات خدماتی محوريت موضوع بر روی خدمات می باشد، پروسه اي که از درخواست خدمات تا فاکتور ارائه خدمات طي مي شود، به همراه رخدادهای مالی 
متناظر با آن، حايز اهمیت است.

از طرفي بسیاری از موسسات خدماتی دارای مراکز خدمات متعدد، در نقاط جغرافیايی مختلف می باشند، در اين شرايط موسسات مذکور، نیازمند سیستم مالی يکپارچه  ای هستند که 
عالوه بر اينکه بتواند رويدادهای مالی را بهنگام سازد، اين امکان را نیز فراهم آورد که در هر لحظه، کل فرآيند مالی شرکت، از ارائه خدمات تا دريافت و پرداخت های متناظر با 
آن و هزينه های جانبی واحد خدمات، را در اختیار کاربر قرار دهد. همچنین، اصالحات احتمالی در قسمتی از عملیات، ساختار فرآيند مالی را در هم نشکند، و تغییرات اعمال شده، 

به طور يکپارچه در ساير رخدادها، تاثیر گذار باشد. 
در اين مجال، با بیان اهم نیازهاي موسسات خدماتي، فرآيند مالی اين موسسات را در سیستم يکپارچه مالی نوسا بررسي مي نمايیم.

به طور کلي وقتی صحبت از خدمات می شود، برگه هاي درخواست خدمات، انجام خدمات و فاکتور ارائه خدمات به مشتری به همراه ثبت های متناظر با آن در حسابداری، حائز اهمیت 
مي گردد. در نتیجه به منظور تسهیل در انجام امور مذکور، نیازمند طبقه بندی مدونی از خدمات، انجام دهندگان خدمات، نمايندگی ها و مشتريان می باشیم.

در راستاي پاسخ به نیاز مذکور، در سیستم مالی يکپارچه نوسا، المان هاي مطرح در سیستم فروش، مانند خدمات، مشتريان، مراکز انجام خدمت، انجام دهندگان خدمات و ... در 
ساختاري درختي تعريف مي گردند. به اين ترتیب با طبقه بندي مطلوب اين المان ها و با استفاده از ساختار درختی مي توان از هر کدام از سطوح درخت، بطور مستقل گزارش گرفت. 

همچنین با بهره گیري از مزيت ارث بري که در ساختار درختي، موجود است هر گونه تغییر يا اصالح در يکي از سرگروه ها، در زيرگروه هاي آن نیز قابل اعمال مي باشد.
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حال پس از انجام تعاريف اولیه، کاربر مي تواند اقدام به درج رخدادهای مرتبط با ارائه خدمات و ثبت های مالی متناظر با آن نمايد.

برگه درخواست خدمت

 

برگه انجام خدمت
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صورتحساب فروش خدمات

به اين ترتیب فرآيند مالی طی شده از درخواست خدمات تا صدور فاکتور ارائه خدمات را می  توان، به ترتیب زير کنترل نمود.

 

درخواست كاال يا خدمات

تحويل كاال يا خدمات

پيش فاكتور

فاكتور فروش

قرارداد

در فاکتور فروش خدمات، مواردي مانند مالیات بر ارزش افزوده؛ عوارض قانونی؛ تخفیفات نقدی، توافقی، تجاری؛ هزينه های تحمیل شده )مانند هزينه حمل(؛ پورسانت نماينده، 
بازارياب، انجام دهنده خدمات؛ روند و ساير کسور و اضافات اعمال شده و ... نیز می تواند در نظر گرفته شود. در سیستم فروش نوسا، اين موارد را می توان هم بصورت اتوماتیک )با 

استفاده از قوانین تغییر تعرفه يا مکمل بها( و هم بصورت دستی، در فاکتور اعمال نمود.

 

قوانين تغيير تعرفه

قابل اعمال از طريق قوانين مكمل بها

كسر (كاهش جمع بهاى انتهاى برگه)

اضافه (افزايش جمع بهاى انتهاى برگه)

روند (گرد كردن جمع بهاى انتهاى برگه)

روش تعيين بها

هم بها با سطر مرجع

به صورت دستى

تعيين با تعرفه n كاال يا خدمت

كاال يا خدمت 2

كاال يا خدمت 1

پورسانت نماينده

پورسانت بازارياب

پورسانت انجام دهنده خدمات

جمع بها براى كاال يا خدمت 1

جمع بها براى كاال يا خدمت 2

n جمع بها براى كاال يا خدمت

جمع بهاى سطرهاى اصلى برگه جمع مبلغ نهايى

كسر (كاهش بهاى كاال)

اضافه (افزايش بهاى كاال)

تخفيف مستقيم

عوارض قانونى

ماليات بر ارزش افزوده
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از موارد ديگری که در سیستم فروش نوسا قابل کنترل است، اعتبار مشتری می باشد. کنترل اعتبار مشتری، نمود يکپارچگی سیستم است؛ زيرا در اين فرايند، عالوه بر اينکه می توان 
مبلغی را به صورت ثابت به عنوان اعتبار اولیه مشتری لحاظ نمود، اطالعات مالی مشتری مربوطه را نیز از ساير نرم  افزارها در دسترس خواهیم داشت.

همچنین در سیستم مالی يکپارچه نوسا، متناظر با فعل وانفعالت اتفاق افتاده در فروش خدمات، سند حسابداری مرتبط با آن نیز در نرم  افزار حسابداری قابل ثبت مي باشد.

رفتار سیستم با تخفیفات
خاطر نشان مي گردد، در سیستم نوسا می توان با تخفیفات به دو گونه رفتار کرد: يک سری از تخفیفات بصورت توافقی يا به اصطالح، تخفیفات تجاری هستند که صرفا از بهای 
فاکتور کسر می شوند و در سند حسابداری به طور مستقل منعکس نمی گردند و سری ديگر، تخفیفاتي هستند که از آنها به عنوان تخفیفات نقدی نیز می توان ياد نمود، برای اين 

قبیل از تخفیفات می توان ترتیبی اتخاذ کرد تا در حسابداری نیز ثبت هاي معادل آن به طور مستقل انعکاس پیدا کند.
همچنین چگونگی اعمال اين تغییرات در اختیار خود کاربر می باشد.

 

به عبارتي سیستم نوسا دست کاربر را در قبال تخفیفات، نحوه انعکاس آن در فاکتورها و ثبت های مالی مربوط به آن، باز گذاشته که به راحتی قابل تنظیم می باشد.
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همچنین با توجه به اينکه فاکتورهاي شرکت های مختلف، از نظر شکل و شمايل و نحوه چیدمان با يکديگر متفاوت است، سیستم نوسا اين امکان را فراهم آورده تا هرگونه فرم 
چاپی و نمايشی به راحتی توسط خود کاربر ايجاد و به عنوان فرم خاص شرکت مذکور، مورد استفاده قرار گیرد.

 

حال پس از انجام ثبت های مرتبط با ارائه خدمات و انعکاس آنها در قالب سند حسابداری، نیاز به اخذ گزارش هاي مدونی از سیستم، احساس مي گردد.

در ادامه، چند نمونه از گزارش هاي پر کاربرد سیستم نوسا، در خصوص ارائه خدمات در شرکت های خدماتی را مشاهده مي کنید.
• گزارش از یک خدمت خاص به تفکیک فاکتورهای مربوطه:

 

الزم به ذکر است، گزارش هاي متنوعي می توان از يک خدمت، محدوده و مجموعه  ای از خدمات تهیه نمود. همچنین اين گزارش ها مي توانند به تفکیک بر حسب مشتری، 
نمايندگان فروش، انجام دهنده خدمت، بازاياب، طرف بدهکار، پراکندگی جغرافیايی، مراکز فروش، روش های پرداخت )نقدی، غیر نقدی(، شرايط تحويل )در محل مشتری، 

درب کارخانه و ...(، نوع فروش )داخلی، خارجی يا فصلی( و همچنین محدوده های زمانی دلخواه، اخذ گردند.
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همچنین از جمله گزارش هاي کاربردی ديگر، گزارشی جامع از خدمات ارائه شده به مشتری خاص می باشد. خاطر نشان مي گردد، گزارش مذکور را در صورت نیاز می توان به تفکیک، 
بر حسب موارد ذکر شده در مثال قبلی نیز، مالحظه نمود.

در ادامه، نمونه هايي از اين گزارش هاي تفکیکي را مشاهده مي کنید. 
• گزارش از خدمات ارائه شده به یک مشتری خاص

• گزارش خدمات ارائه شده توسط یک انجام دهنده خدمت به تفکیک مشتریان یا شعب مربوطه

 

• گزارش از کل خدمات ارائه شده در طی دوره

  • گزارش از خدمات ارائه شده مراکز مختلف

 

همچنین کلیه گزارش هاي فوق را می  توان در قالب نمودار، تحلیل و مورد ارزيابي قرار داد.
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• به عنوان مثال نمودار مبلغ دریافتی کل یک دوره آموزشی به تفکیک آموزشگاه های ارائه دهنده خدمات

ارتباط فروش و دریافت و پرداخت
با ثبت فعل و انفعاالت مرتبط با ارائه خدمات و فاکتورهای مربوطه، از سیستم يکپارچه مالی انتظار مي رود تا موازی با فعالیت های مذکور، عالوه بر کنترل دريافت و پرداخت چک، 
امور مربوط به ثبت هزينه های مالی واحد مربوطه را نیز در سیستم منعکس نمايد. اين انتظار توسط سیستم يکپارچه نوسا برآورده شده است، به نحوي که کنترل کل فرايند مربوط 
به چک ها به همراه گزارش هاي مرتبط، توسط نرم  افزار دريافت پرداخت انجام گرفته، در کنار آن متناظر با رخدادهای مذکور، سند حسابداری مربوطه نیز بصورت اتوماتیک ثبت 

می  شود. از طرفي بايد توجه داشت که پروسه طی شده در نرم  افزار دريافت و پرداخت، بر حسب نیاز مي تواند در اعتبار مشتری نیز تاثیر گذار باشد.
به طور کلي نیاز کاربر عادی سیستم دريافت و پرداخت اين است که بتواند به راحتی از وضعیت نقد شدن چک های مدت دار، در يک بازه زمانی دلخواه با خبر باشد )مثال چک هايی 
که تاريخ سررسید آنها در ماه جاری می باشد ولی هنوز نقد نشده  اند(. همچنین در صورت نیاز چک های مربوط به قبل از اين تاريخ و بعد از آن را هم بصورت تفکیک شده در اختیار 
داشته باشد. از طرفي نیاز مدير ارشد بر اين است که برآوردی از میزان نقدينگی در ماه های آتی داشته باشد تا بتواند با حاشیه امنیت بیشتری اقدام به خريد و فروش کاال و صدور 

چک مدت  دار نمايد.
تمام موارد باال در سیستم نوسا با روال هايی که بصورت پیش فرض در سیستم تعبیه شده و توسط کاربر نیز قابل تغییر می باشد، به راحتی قابل ثبت بوده و در گزارش هاي موجود 

در سیستم يکپارچه نوسا منعکس می شود.
نمونه  ای از ثبت های اتوماتیک، در سیستم دريافت و پرداخت و تناظر آن با حسابداری

سند دریافت و پرداخت

 

سند حسابداری متناظر 
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بررسی وضعیت نقد شدن یک مدرک

 

برآورد نقدینگی در ماه های آتی

 

الزم به ذکر است، جمع عملیات فاقد سر رسید: منظور وجوه نقد دريافتی می باشد.

اما جدا از دريافت و پرداخت های صورت گرفته در نرم  افزار دريافت و پرداخت، ثبت هايی نیز در سیستم حسابداری صورت می گیرد، که گاها مستقل از ساير نرم  افزارها می باشد و در 
کنار نرم  افزارهای ديگر، گزارش های معناداری را به ما ارائه می دهد.

يک نمونه از اين ثبت ها، هزينه های عملیاتی )به عنوان مثال: هزينه حقوق کارکنان به تفکیک، هزينه اجاره محل، هزينه بیمه، هزينه آگهی و تبلیغات، هزينه آب و برق و ساير 
هزينه های اداری تشکیالتی( است که در کنار درآمد حاصل از ارائه خدمات و بهای تمام شده خدمات، در گزارش سود و زيان متاثر مي باشد. در سیستم نوسا برای رسیدن به گزارش 
مذکور، کافیست يک مجموعه حساب از کلیه حساب های دخیل در سود و زيان، همچون در آمد حاصل از ارائه خدمات، بهای تمام شده خدمات و هزينه های عملیاتی تعريف نمايیم.

 

حال به کمک مجموعه حساب مذکور، می توان گزارش  های متنوعی از سود و زيان خالص که در بردارنده رخدادهای مالی دخیل در سود و زيان تمام نرم  افزارها می باشد را اتخاذ 
کرده، همچنین مي توان نمودارهای متناظر با آن را نیز مالحظه نمود.

در ادامه، نمونه  ای از اين گزارش  ها را مشاهده مي کنید.

سود و زیان سال جاری
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همچنین کاربر پس از اطالع از سود و زيان جاری، جهت تعديل هزينه ها و اتخاذ تصمیمات مطلوب، نیاز به بررسي هزينه ها در قالب يک نمودار خواهد داشت. 

از طرف ديگر از آنجا که سودی با کیفیت است که همراه با نقدينگی باشد، بنابراين اطالع از میزان نقدينگی واحد اقتصادی نیز، حائز اهمیت مي گردد.
برای نیل به اهداف مذکور، راه های متنوعی در سیستم نوسا موجود است.

از جمله مي توان، اين مهم را در قالب يک نمودار ماتريسی برای پیگیری میزان وجه نقد حاصل شده از فروش، مالحظه  نمود.

با طی شدن پروسه مذکور و اخذ گزارش  های متنوع و به هنگام، فرآيند مالی واحد اقتصادی، تحت کنترل قرار  گرفته، به راحتی می توان فعالیت های مالی شرکت مذکور را در جهت 
سود دهی بهینه و با کیفیت، مديريت نمود.

 سخن پایاني
با تفاسیر باال، نیاز به سیستم يکپارچه مالی جهت بهبود کیفی ساختار مالی، به وضوح، نمود پیدا می کند.

اما بحث ديگر موجود در برخي موسسات، هزينه مورد نیاز جهت يکپارچه سازي سیستم ها مي باشد که در اين خصوص بايد اذعان نمود در فرايند پیش رو، در صورت بهره گیری 
از سیستم يکپارچه، هزينه ها مديريت و کنترل  شده، در نتیجه با بازدهی بهتر دارايی ها، هزينه صرف شده جهت يکپارچگی سیستم مالی، بازگشت داده مي شود. به عبارتي در دراز 

مدت، اين هزينه صورت گرفته به نوعی سرمايه براي شرکت محسوب می شود. 
پس در يک کالم، با به کار گرفتن سیستم يکپارچه مالی مستحکم، مي توان از هزينه  های جبران ناپذير آتی، جلوگیری نمود.


