


                                               از معتبرترین و موفق ترین شرکت های نرم افزاری دانش 

بنیان صنعتی می باشد که با هدف ارائه محصوالت و خدمات متنوع در زمینه فناوری اطالعات 

تأسیس شده است.

این شرکت که بیش از ۱۵ سال از تأسیس آن می گذرد، با بهره گیری از دانش روز دنیا اقدام 

بـه تولید و ارائه انواع نـرم افـزارهای یکپـارچه تخصصی تحـت وب و تحت وینـدوز در زمیـنه 

مدیریت کسب و کار با امکان پیاده سازی بر اساس نیازمندی های هر مجموعه نموده است.

 

حضور تیم های متخصص تحلیل، طراحی، تولید، فنی، بازرگانی و پشتیبانی در قالب یک گروه 

منسجم و تجربیات موفق فراوان در زمینه ارائه سیستم ها به سازمان ها و شرکت های دولتی 

و خصوصی داخـلی و کسب و کارهای خارجی در صنـایع مختلفی همچون فنـاوری اطالعات و 

ارتباطات، خودرو، پزشکی، غـذا و دارو، کشاورزی و معدن، پوشاک، انـرژی و ...  نشان از توان 

اجرایی باالی این مجموعه دارد.

شایان ذکر است که شرکت پایا افزار گستر صدرا ( سهامی خاص ) تا اواسط سال ۱۳۹۶ با نام 

پایا افزار ویرا ( مسئولیت محدود) فعالیت می نمود که به دلیل تشخیص قابلیت ورود این 

شرکت به فرابورس کشور از سوی معاونت محترم علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری کشور، 

از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر ماهیت یافت.

شرکت مهندسی پایا افزار گستر صدرا 

WEB BASE

 ERP 
SOFTWARE 
PRODUCER



دستاوردها

مجوز فعاليت و گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتيک کشور

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

کسب عنوان شرکت دانش بنيان صنعتی از معاونت علمی و فناوری نهاد رياست جمهوری

دریافت نشان توانمندی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری (IRMIT 2016)از انجمن مدیریت

 فناوری ایران

حضور مستمر در نمايشگاه های تخصصی IT و صنایع مختلف

عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

(setadiran) عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

عضو فعال اتاق بازرگانی ایران

و ...

ارائه انواع راهکارهای مدیریت کسب و کار در قالب نرم افزارهای تخصصی تحت وب و تحت ویندوز

مشاوره مدیریت جهت شناسایی، تحلیل و پیاده سازی شاخص ها، نیازها و فرآیندها

سفارشی سازی نرم افزارها بر اساس نیاز مشتری

ارائه وب سرویس های نرم افزارها جهت یکپارچگی به سایر نرم افزارهای سازمان

استقرار، پیاده سازی، گارانتی و خدمات پس از فروش

انواع خدمات مربوط به آموزش نرم افزارها

( Cloud به صورت ) ارائه نرم افزارها در فضای ابری

خدمات هاستینگ و نگهداری از نرم افزار مشتری بر روی سرورهای شرکت پایاافزار

(Replication) تجمیع اطالعات پایگاه داده های مختلف

(Convert) انتقال اطالعات از پایگاه داده قدیمی به پایگاه داده جدید

و ...

اصلی ترین فعالیت های پایا افزار
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نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند 

 دسترسی به اطالعات 

سهولت نصب و راه اندازی 

 سازگاری با کلیه پلتفرم ها

مشخصات فنی

امنیت:

- امنیت بیرونی: اصول امنیتی عمومی

- امنیت داخلی: اصول کنترل داخلی بر پایه سیست مهای فرآیند محور

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

(SOA) معماری مبتنی بر سرویس

قابلیت کاربری چند زبانه

قابلیت اتصال به سایر نرم افزارهای موجود و سایت های فروشگاهی

قابلیت اتصال به کلیه سخت افزارهای فروشگاهی

امکان اعمال سطح دسترسی های منعطف

مشخصات سخت افزاری مورد نیاز جهت استفاده از نرم افزار 

امکانات نرم افزار پیوند

حسابداری مالی

حسابداری ارزی و تسعیر ارز

فروش، بازرگانی و پخش

صدور فاکتور

راهکار پخش



فهرست
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حقوق و دستمزد

باشگاه مشتریان

(PDA) انبارداری، حسابداری انبار و انبارداری سیار

خرید، تدارکات و لجستیک

خزانه داری و موجودی نقد

اموال و دارایی های ثابت

سیستم تولید محصول



پیوند

۱

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند 

نرم افزار مخصوص فروشگاههای زنجیره ای و هایپرمارکت ها

ساختار جدید و مبتنی بر فناوری فروشگاه ها و مراکز خرید، توزیع شدگی جغرافیایی و انبارهای 

متعدد و همچنین، فضای رقابتی موجود سبب شده است که تأمین به موقع موجودی کاال، 

مدیریت انبارها، اعمال سیاست های وفادارسازی مشتریان با ترغیب به خرید بیشتر و استراتژی 

های مالی اتخاذ شده جهت یکپارچه سازی فرآیندهای مالی جهت کاهش هزینه ها و افزایش 

بهره وری جزو اولویت های این صنعت می باشد. نرم افزار فروشگاهی تحت وب پیوند، برآوردن 

کلیه نیازهای کسب و کار فروشگاهی يك محيط بسيار سـاده و منعطف را براي كاربران فراهم 

نموده تا كاربران با سرعت باال، فاكتورها را بصورت آنالين و تحت وب صادر نموده و مشـتريان 

بدون هيچ معطلي، صرفا به فكر نحو ه تسوي ه فاكتور باشند.ً

یکی جنبه های مهم برای انتخاب نرم افزارهای فروشگاهی توسط تصمیم گیرندگان یک کسب 

و کار، بهبود عملکرد سیستم ها می بـاشد که شامل پـارمترهایی همچون سرعت، سازگاری، 

امنیت و کارایی ست.نـرم افـزار پیوند متشکل از سه بخش اصلی مدیریت مـرکزی، مدیریت 

شعب و صندوق های فروش شعب می باشد که مدیریت متمـرکز و تفکیکی مجموعه را بـه 

راحتی امکان پذیر می سازد.



 دسترسی به اطالعات 

سهولت نصب و راه اندازی 

نرم افزار پیوند بر روی سرور قرار گرفته و نیازی به دریافت CD یا نصب به ازای هرکاربر بر روی 

سیستم ها وجود ندارد. در نتیجه، کاربرها با هر مشخصات سخت افزاری موجود می توانند به 

فعالیت های خود بپردازند. با این امر، هزینه های هنگفت نصب،راه اندازی، تهیه سخت افزار 

خاص، تنطیمات و پشتیبانی سیستم ها، کاهش چشم گیری خواهد داشت. همچنین، نیاز 

برای نگهداری از سیستم ها نیز به حداقل خواهد رسید. IT  به نیروهای متخصص

 سازگاری با کلیه پلتفرم ها

نرم افزار پیوند از طریق کلیه مرورگرهای اینترنتی موجود و کلیه ورژن ها بدون وابستگی به 

سیستم عامل خاص قابل دسترسی می باشد. 

مشخصات فنی

با بانک اطالعاتی، محیطی امن را   VPN عالوه بر این، طراحی الی های و قابلیت ارتباط از طریق

 Hash برای انتقال اطالعات فراهم م ینماید. تمامی اطالعات نیز در بانک اطالعاتی به صورت

شده ذخیره م یگردد. همچنین، امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه 

سازی اطالعات کاربری و رمز ورود کاربران با سایر سیست مهای هر سازمان از قابلی تهای ویژه   

.نرم افزار  م یباشد پیوند

و پیاد هسازی شده است. نرم  با  استفاده از ب هروزترین ابزار برنام هنویسی طراحی نرم افزار  پیوند

 SQL Server  جهت تولید و .Net از بانک اطالعاتی افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسی

است. پردازش و نگهداری اطالعات، پیاد هسازی شده جهت  2008 R2 

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۲

تحت وب بودن نرم افزار پیوند شما را از بعد زمان و مکان جدا می کند. در هر زمانی و با هر 

 ios ،تحت هر سیستم عاملی (ویندوز، لینوکس، مک، اندروید (... تبلت، موبایل و ،PC ) ابزاری

و ...) خواهید توانست به سیستم دسترسی داشته و کارهای خود را در بستری امن و در سریع 

ترین زمان ممکن، به انجام رسانده و مدیریت های الزم را اعمال نمایید.



امنیت :

- امنیت بیرونی: اصول امنیتی عمومی

بهر هگیری از بستر امنSSL ، قابلیت استفاده از TOKEN و رمزسازهای OTP و نیز امکان ارسال 

پیامک هنگام ورود کاربران، ابزارهای مختلفی هستند که سیستم پیوند را در امـر شناسایی 

ـران به هنگام ورود بـه یک سیستم خـاص مطلـع می سـازند. بـه عالوه، طـراحی الی های و  کارب

ـرای انتقال اطالعات فراهم  قابلیت ارتبـاط از طریق VPN بـا بـانک اطالعاتی، محیطی امـن را ب

م ینماید.

- امنیت داخلی: اصول کنترل داخلی بر پایه سیست مهای فرآیند محور

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

۳

در نرم افزار تحت وب پیوند به علت ویژگی های ساختاری موجود، کلیه الیه ها دارای امنیت 

طراحی شده که اصول امنیتی کلی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

فرآیند محور بودن پیوند این امکان فراهم می آورد که عالوه بر فرآیندهای پایه ای که از قبل 

طراحی شده است، بتوان فرایندهای جدید را بر اساس ساختار و اصول کنترل داخلی مجموعه 

طراحی و از ابزارهای تایید و کنترل فرآیندها اطمینان حاصل نمود. 



BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

نرم افزار تحت وب پیوند عالوه بر فرآیندهای از پیش تعریف شده قابلیت انعطا فپذیری و 

بوم یسازی شدن و مکانیزه کردن فر مها و فرآیندهای خاص هر مجموعه و فروشگاه را نیز، دارا 

توانند با فراغت  تکراری می شود و مدیران م ی می باشد که این امر باعث حذف فرآیندهای 

خاطر نسبت به اتخاذ تصمیمات کالن و کنترل و پیگیری فرآیندها اقدام نمایند.

(SOA) معماری مبتنی بر سرویس

قابلیت کاربری چند زبانه

با برخورداری از معماری چند الیه ای و مبتنی بر سرویس مواردی همچون: قابلیت های به روز 

رسانی و ارتقا، سرعت و دقت و کیفیت در عملکرد، پشتیبانی از تعداد نامحدود کاربر و حجم 

سنگین تراکنش و ... فراهم شده است.همچنین، امکان برقراری ارتباط با سایر سیست مهای 

سازمانی از طریق وب سرویس امکان پذیر می باشد.

در پیوند وجود قابلیت پشتیبانی همزمان از چندین زبان (فارسی، انگلیسی) امکان استفاده    

از آن را در کسب و کارهای بین المللی فراهم نموده است.این نرم افزار مبتنی بر اصطالحات 

تخصصی مالی و بازرگانی استاندارد می باشد. در نتیجه، تعامل با سایر نرم افزارها و کاربران 

خارج از کشور به راحتی امکان پذیر می باشد. عالوه بر آن، کاربران مختلف نرم افزار قادر خواهند 

بود با زبان مورد نظر خود و متفاوت با زبان دیگر از نرم افزار استفاده کنند. 

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۴

درواقع، در نرم افزار تحت وب پیوند، به علت وجود قابلیت مقیاس پذیری آن، با افزایش تعداد 

کاربر باال، به راحتی و بدون نیاز به صرف هزینه های هنگفت می توان سیستم را به راحتی ارتقا 

داد. بنابراین، حتی اگر سرعت رشد کسب و کار باال باشد، هزینه های باالیی را جهت سازگاری 

نرم افزار با تعداد کاربر باال تحمیل نخواهد کرد و با هربار تحمیل بار بیشتر در سیستم، نرم افزار 

عملکرد پیشین خود را خواهد داشت.



قابلیت اتصال به سایر نرم افزارهای موجود در سازمان و سایت های اینترنتی و فروشگاهی

نرم افزار تحت وب پیوند به راحتی و از طریق وب سرویس هایی که در اختیار قرار می دهد، 

میتواند به سایر سیستم های موجود از جمله سایت های فروشگاهی، CRM، اتوماسیون اداری، 

پورتال مشتریان، سرویس های پیامک، درگاههای بانکی، نرم افزارهای ERP و MIS و ... از سایر 

سرویس دهنده ها نیز متصل شده و به صورت یکپارچه با آن ها عمل نماید. 

قابلیت اتصال به کلیه سخت افزارها

یکی از ویژگی های نرم افزار تحت وب پیوند قابلیت اتصال به کلیه سخت افزارهای فروشگاهی 

از جمله دستگاه های چاپگر، اسکنر، کارتخوان، PDA ،RFID، صندوق های فروش و ... بدون 

محدودیت برند آن ها می باشد.

امکان اعمال سطح دسترسی های منعطف

مشخصات سخت افزاری مورد نیاز جهت استفاده از نرم افزار 

در نرم افزار پیوند، ارتباطات از طریق APN (Access point name) با باالترین سطح امنیت 

در این روش، با توجه به اینکه اطالعات بر بستر شبکه همراه ارسال  امکان پذیر خواهد بود. 

م یشوند، هم پایداری شبکه تضمین م یشود و هم تجهیزات فیزیکی وجود نخواهد داشت که 

در حوادث آسیب ببینند.

۵

یکی از توانمندی های نرم افزارهای مالی، امکان اعمال سطح دسترسی ها از طرف ادمین سیستم 

برای کاربران می باشد. مزیت نرم افزار تحت وب پیوند اعمال سطوح دسترسی با جزئیات کامل 

زیرسیستم های موجود نرم افزار می باشد.



امکانات نرم افزار پیوند

یکی از مزیت های اصلی نرم افزار پیوند ساختار مالی قدرتمند آن است. به نظر می رسد که   

نرم افزارهای فروشگاهی موجود، بیشتر به جنبه تجهیزات و بازرگانی سیستم ها پرداخته اند.  

در حالی که یکی از عوامل اساسی در افزایش حاشیه سود فروشگاهها داشتن سیستم مالی 

قدرتمند است تا مدیریت درآمدها و هزینه ها، بهینه سازی فرآیندهای تامین و عرضه، مدیریت 

انبارها، تکریم مشتریان، مدیریت نیروی انسانی و ... به سهولت انجام پذیرد.

زیرسیستم های حسابداری مالی، خريد و  نرم افزار پیوند عالوه بر داشتن کلیه ویژگی های 

های ثابت، حقوق و دستمزد، سیستم  تداركا ت، فروش و بازرگانی،خزان هداری، اموال و دارای ی

ارزی، اسناد تسعیر و غیره به صورت يكپارچه و در قالب يك سيستم جامع تحت وب،  چند

دارای ویژگی های مالی مورد نیاز سیستم های فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها نیز 

می باشد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد. البته هر یک از زیرسیستم ها با توجه به 

درخواست مشتری و نیاز وی، در اختیار قرار خواهد گرفت.

نرم افزار پیوند متشکل از سه بخش اصلی مدیریت مرکزی، مدیریت شعب و صندوق های فروش 

شعب می باشد که مدیریت متمرکز و تفکیکی مجموعه را به راحتی امکان پذیر می سازد.

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۶



کدینگ نرم افزار عالوه بر گروه کل، در ٥ سطح درختی و نامحدود سطح تفضیلی شناور بوده و 

دسترسی کاربران به تفکیک سرفص لهای حسابداری به صورت اتوماتیک می تواند  تعیین 

صورت پذیرد.

حسابداری مالی

ساختار کدینگ پیوند، امکان چیدمان هر نوع سرفصل حساب بر اساس نیاز مجموعه و سلیقه 

مدیران مالی را فراهم م یآورد.

با تعریف شعب مختلف و امکان ثبت عملیات در این شعب، اطالعات از مبدأ به صورت طبقه 

بندی شده وارد سیستم گردیده و مدیریت مالی مرکزی، به جای صرف ساع تها وقت برای ثبت   

اطالعات ارسالی از شعب، به نظارت اطالعات ثبت شده روزانه م یپردازد. به عالوه، م یتوانید 

هزین هها و درآمدها را به تفکیک هر واحد شناسایی نموده و شعب سودآور یا زیا نده را تشخیص 

داده می شود.كنترل عمليات در كليه شعب توسط مديريت مركزي انجام م يپذيرد. 

۷

اطالعات پایه

سه شنبه ۷ اردیبهشت



 تعریف گروه ها



داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





کد

شرح

آدرس

شماره تلفن

   گزارش سازجستجوی دقیق



۵ 


 ...

افزودن

شماره تلفن

۱

۲

۳

۴

۵

آدرس شرح

شعبه لواسان

شعبه اکباتان

شعبه تجریش

شعبه دفتر اصلی

شعبه کرج

بزرگراه شهید ستاری

میدان ولیعصر

میدان اول گوهر دشت

۰۲۱-۴۴۶۴۱۰۲۴

۰۲۱-۲۲۷۰۴۷۴۷

۰۲۶-۳۴۲۵۹۷۰۵

۰۲۱-۸۸۸۵۷۴۳۶

بلوار امام

قدس

تعریف تفضیلی ها

ثبت شرکت

تعریف دوره مالی

تعریف شعبه جدید

تعریف سمت

تعریف امضاء

تخصیص دسترسی ها







فهرست اشخاص

آدرس

گزارشات

تعریف شعبه جدید

۰۲۱-۶۶۵۶۵۸۷

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

T H I N K T O T H E P E A K








تخصیص تفضیلی ها به گروه ها

تعاریف ثابت

کد

۳ ۲۴... ۱

۰۰۲۲۱۱

۰۰۲۳۱۲

۰۰۲۴۱۳

۰۰۲۵۱۴

۰۰۲۶۱۵



حسابداری ارزی و تسعیر ارز

رزی و اسناد تسعیر  رزی، اسناد ا در نرم افزار تحت وب پیوند عالوه بر انجام کلیه عملیات ا

کلیه نیازهای مربوط به بازرگانی خارجی و واردات و صادرات کاال را از جمله: معرفی نامحدود 

ارز ، امکان معرفی نرخ مبادالتی و نرخ مرجع ارز، امکان معرفی نرخ مبادالتی و نرخ مرجع ارز، 

دریافت و پرداخت ارزی یا اسناد بهادار در خزانه داری، تعریف دسته چک ارزی و ... را مرتفع 

می نماید. عالوه بر این، نرم افزار قابلیت این را دارد که نرخ ارز را روزانه و به صورت خودکار  

از سایت های معتبر اعالم نرخ ارز دریافت و در محاسبات اعمال نماید.

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۸

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

T H I N K T O T H E P E A K

سه شنبه ۷ اردیبهشت



 اطالعات پایه

داشبورد

جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





سند حسابداری





بستن حساب ها

گزارشات مالی



سال مالی ۹۷ / شرکت

مالی

تع�ن طول کدینگ نوع اسناد

ثبت کدینگ حساب

نوع سند

محدود کردن دسترسی افراد به سرفصل

حساب

گروه های مالی

وضعیت سند حسابداری

پیش تعریف شرح برای اسناد

تعریف گروه سرفصل حساب

تعریف کنترل بودجه

ثبت کدینگ حساب

کد حساب

موجودی نقدشرح حساب

۰۰۱

۱/۰۰۱

بیشتر

انتخاب گروه

حسابهای دریافتنی تجاری (۱/۰۰۲)

اسناد دریافتنی تجاری (۱/۰۰۳)

حسابها و اسناد دریافتنی غیرتجاری (۱/۰۰۴)

موجودی مواد و کاال (۱/۰۰۵)

پیش پرداختها (۱/۰۰۶)

حساب ارزی (۱/۰۰۷)

دارایی های غیرجاری

بدهی های کوتاه مدت

بدهی های بلند مدت

حقوق صاحبان سهام

درآمدها


[انتخاب کنید]

ذخیره





  

























دارایی های جاری




کل

کدینگ حساب تا این سطح:

دارایی های جاری / موجودی نقدشرح حساب تا این سطح:

شرح اول

تنظیمات

انواع حساب

حساب بودجه ای

حساب ارزی

حساب جریان وجوه نقد

نوع حساب

حساب داخلی / اصلی

حساب موقت



ترازنامه ای / سود و زیانی

حساب تراز نامه ای

حساب سود و زیانی

ماهیت حساب

گردش بدهکار

گردش بستانکار

بدون ماهیت

مانده بدهکار

مانده بستانکار

موجودی نقد (۱/۰۰۱)



فروش، بازرگانی و پخش

نرم افزار پیوند قابلیت پشتیبانی کامل از سیستم فروش فروشگاهی و سیستم توزیع و پخش 

ریابان و تعیین شرایط پورسانت به صورت   را به صورت نامحدود دارا بوده و ثبت قرارداد بازا

ساده و پلکانی قابل اعمال خواهد بود.

تعيين قوانين فروش و تخفيفات و قيم تگذار یها توسط مديريت مركز یو مديريت هر شعبه 

به تفکیک شعب امكا نپذير است. در نتیجه، صندو قهای فروش،  تابع قوانين تعيين شده 

بوده و اقدام به ثبت عمليات فروش خود خواهند نمود.

همان طور که اشاره شد، این سیستم با کلیه سخت افزارهای فروشگاهی، بارکدخوان، فیش 

پرینت و ... سازگاری داشته و صدور فاکتور در فضای لمسی دستگا ههای دارای صفحه لمسی 

(Tablet, Laptop, PC) نیز می تواند به سهولت به انجام رسد و همزمان به چندین پرینتر

ارسال گردد. 

۹



T H I N K T O T H E P E A K



 اطالعات پایه

مالیات





خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

سه شنبه ۷ اردیبهشت

فروش

قرارداد قیمت گذاری فروش

فرم های فروش

قوانین فروش









تحویل صندوق

سند حسابداری

فهرست

قوانین فروش

قوانین فروش





رتبه بندی مشتریان

گزارشات فروش

سیستم

اطالعات پایه

مالی

خزانه داری

انبار

خرید

اموال

تولید

حقوق و دستمزد

www.pss.ir

software version: v17.000205.1



















سفارش فروش

پیش فاکتور فروش

فاکتور فروش

برشگت از فروش

ثبت سفارش آنالین

۱نرخریالارز

انتخاب بازاریاب







 کاال

اضافات جزئی

مبلغ

    جستجوی دقیق

[انتخاب کنید]

%

کسورات جزئی

همه کاالها

مبلغ

[انتخاب کنید]

همه کاالها%

کاال

خدمات

جمع خالص

جمع مالیات و عوارض

جمع کسورات

جمع اضافات

جمع مبلغ نهایی

میزان دریافتی فاکتور

نوع فرم

تفصیلی

فروش عادی

مهلت تسویه

تاریخ تحویل

تاریخ تسویه

بازاریاب

توضیحات

نرخ

۰

۱۳۹۷/۲/۲۲

۱۳۹۷/۲/۲۲

جزئیات

کاال

خدمات

اضافات کلی

کسورات کلی

مقدار

فی

انتخاب انبار

تغ�ر انبار تمامی آرتیکل ها

واحد

توضیحات

excelوارد کردن از 

انتخاب کاال
برای مشاهده لیست کاالها باید مشتری را انتخاب نما�د.













۵رکورد 


۰ ... ...





F2افزودن

F7 F8

[انتخاب کنید]

ذخیرهذخیره و جدید

نوع

کد

عنوان

مشخصه کاال

مقدار 

واحد
مبلغ (کاال - خدمات)فی

اضافات

(کسورات)

مبلغ نهایی

معادل ریالی
توضیحاتانبار



داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید

 



فاکتور فروش

تاریخ

سربرگ

مشتری

نام مشتری



کاال

انبار

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۱۰



برگه هاي موقتذخیره موقتارجاع لغو و جدیدبازگشت ذخیره 2[   F]ذخیره و جدید 9[F   ] 

(شعبه دفتر مرکزي) 4.6.12.12[خروج از سیستم]خانه paya 

خروج از سیستم

بازکردن

صندوق

جستجوي

کاال

کاالهاي

پرفروش
درج 

سربرگ

تنظیمات پایا 

مشتري

جزئیات

ساده
بارکد کاال:



حذفتغییر مقدارجمع مبلغمالیاتمبلغواحدمقدارعنوانکد

0200123

0200075

0200152

0200244

0200468

کفش آدیداس مردانه

توپ فوتبال

تیشرت زنانه

لگو

کنسرو لوبیا

کاال: 5     جمع مبلغ:                        ریال

1

1

1

1

عدد

عدد

عدد

عدد

عدد2

6,000,000

800,000

450,000

2,400,000

50,000

6,000,000

800,000

450,000

2,400,000

100,000

9,750,000

(شعبه دفتر مرکزي) 4.6.12.12[خروج از سیستم]خانه paya 

S & H سال مالی 96 31دفتر مالیدوره مالی فروشگاه31

فاکتور فروش

فهرست فاکتورهاي فروش

پیش فاکتور فروش

فهرست پیش فاکتورهاي

 فروش

برگشت از فروش

فهرست برگه هاي برگشت

 از فروش

فاکتور خرید

فهرست فاکتورهاي خرید

برگشت از خرید

فهرست برگه هاي برگشت

 از خرید

موجودي روزانه فروش

فهرست موجودي روزانه

 فروش

صدور فاکتور

امکان فروش یک کاال و خروج اجزاء تشکی لدهنده آن از انبار بر اساس BOM ، امكان ثبت       

موقت فاكتور يك مشتری جهت تكميل خريد وی و صدور فاكتور برای مشتری ديگر و بازخوانی      

فاكتور مشتری اول جهت تكميل عمليات و ثبت نهایی و درج مبلغ فروش بر روی کارتخوان       

بانکی جهت تسریع در عملیات و جلوگیری از اشتباه کاربر از دیگر امکانات سیستم فروش میب اشد.

۱۱



راهکار پخش

اعمال راهکارهای پخش از جمله اعمال مدیریت در تعریف و بارگیری خوددروها، تعیین رانندگان، 

جابجایی ها، ارسال و دریافت کاال، محاسبه پورسانت بازاریاب ها و ... همگی از طریق امکانات 

پخش موجود در سیستم پیوند می باشد.

۰۰۱۰۰۰۶۶

۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۶۸۱۳۹۷/۳/۲۰۰۶۷

۰۰۱۰۰۰۶۵

۱۳۹۷/۳/۸

۱۳۹۷۰۰۱۰۰۰۶۸۱۳۹۷/۳/۲/۲/۲۰

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

T H I N K T O T H E P E A K

سه شنبه ۷ اردیبهشت

داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





   گزارش سازجستجوی دقیق



۵ 


۰ ...

۵ 


 ... ۳ ۲... ۱

...

احمدی

موسوی

جباری

جزئیات



 اطالعات پایه

مالیات

قوانین فروش







فروش









قرارداد قیمت گذاری فروش

فرم های فروش

تحویل صندوق

سند حسابداری

فهرست

قوانین فروش

   گزارش سازجستجوی دقیق



۱

۲

۳

۴

۵

پورسانتقیمتتعدادخدماتکاال

۱۳۹۷/۲/۱۸

۰۰۱۰۰۰۶۹

۰۰۱۰۰۰۷۰

۱۳۹۷/۳/۲

۱۳۹۷/۳/۶

۱,۱۵۲,۱۲۸

۱۴۵,۷۵۹

۱,۱۵۲,۱۲۸

۱,۱۴۷,۲۰۰

۱,۱۸۲,۶۰۰

(۴۰۰)

(۶۵۰)

(۵۵۰)

(۳۵۰)

(۱۵۰)

احمدی

جباری

موسوی

کریمی

محمدی

کریمی

محمدی

۰۰۱۰۰۰۶۸

۱۳۹۷/۳/۲

۰۰۱۰۰۰۶۶

۱۳۹۷/۳/۲

۰۰۱۰۰۰۶۷




سمت بازاریابشخصنام بازاریاب
شماره برگه فروش

تاریخ موثر فروش

نام مشتری

کد مشتری
شعبه

شماره برگه برگشت از فروش

تاریخ موثر برگشت از فروش
پورسانتقیمت

 رتبه بندی مشتریان

 گزارشات فروش

گزارش پورسانت بازاریاب ها

گزارش فروش

سیستم

گزارش پورسانت بازاریاب ها

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۱۲



باشگاه مشتریان

یکی از مزیت های نرم افزار پیوند، وجود امکانات متنوع جهت تکریم مشتری می باشد که     

در ذیل به برخی موارد اشاره می گردد:

- در دسترس بودن اطالعات مشتريان در تمامي شعب فروشگا ههای تابعه به صورت آنالين

داری، كار تهای سازمانی      های هوا - شناسایی مشتريان از طريق كد ملی، كارت ملی، كار ت

الكترونيك و ...

- امكان تعيين سياس تهای فروش در شعب خاص بر اساس مناسب تهای مختلف

- تعيين سياس تهای تشويقی و تخفیفی بر اساس نوع يا ميزان تعدادی و ريالی خريد مشتری 

  از شعب مختلف در باز ههاي زمانی دلخواه

- تعیین سقف اعتبار مشتری جهت خریدهای اعتباری 

- تخصیص کد قرع هکشی به فاکتورها به ازای مقدار خرید مشخص

- پنلsms  برای ارتباط با مشتری به مناسبت های مختلف

T H I N K T O T H E P E A K



 اطالعات پایه

مالیات

قوانین فروش







داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید

تعریف رتبه بندی مشتریان 

خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





افزودن

   

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

سه شنبه ۷ اردیبهشت

فروش









قرارداد قیمت گذاری فروش

فرم های فروش

تحویل صندوق

سند حسابداری

فهرست

قوانین فروش

 رتبه بندی مشتریان

انواع رتبه بندی مشتریان

لیست تعریف رتبه بندی

گزارش رتبه بندی مشتریان

 از تاریخ

سربرگ

شماره برگه

 تا تاریخ

جستجوی دقیق 

۵رکورد 


۰ ... ...

۱نرخریالارز

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

جزئیات

مبلغ خرید

تنوع خرید

تکرار خرید

حجم خرید

تا

امتیاز

امتیازواحدتاازنوع امتیاز بندی
 تعریف رتبه بندی مشتریان

۱۳



امکان نظارت بر موجودی انبارها و تأمین موجودی به موقع انبارها جهت جلوگیری از کسری، 

تعیین سریال جهت ردیابی کاال، تعیین فر مهای مختلف با خواص ریالی و مالی متفاوت، ایجاد 

گردش کار میان فر مهای مختلف انبار، محاسبه موجودی تعدادی کاال بر اساس دو موجودی 

منطقی و واقعی، استفاده از PDA در انبار مبتنی بر تبلت، مباحث مربوط به BOM و ... انبارداری 

را در انبار مرکزی، انبارهای شعب و سایر انبارها به راحتی ممکن می کند.

(PDA) انبارداری، حسابداری انبار و انبارداری سیار











اطالعات پایه

فرم های انبار

فهرست برگه های انبار

انبار





ریالی کردن انبار

انبار گردانی

عملیات انبار

گزارشات انبار



فهرست وارده انبار

فهرست صادره انبار

فهرست دستور تحویل

فهرست درخواست تحویل کاال

فهرست درخواست تامین کاال

فهرست برگه خروج

فهرست نقطه سفارش

فهرست جابه جایی کاال

فهرست کنترل کیفیت(رسید موقت)

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

T H I N K T O T H E P E A K

سه شنبه ۷ اردیبهشت

داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





   گزارش سازجستجوی دقیق




   جستجوی دقیق

۵رکورد 


۰ ...

شماره سربرگ

۱

۲

۳

تاریخ موثر
کد شعبه

شعبه
توضیحاتواردهصادرهنام ثبت کنندهشعبه تحویل گیرندهشعبه تحویل دهنده

۰۰۱۰۰۰۶۶

۰۰۱۰۰۰۶۷

۰۰۱۰۰۰۶۵۱۳۹۷/۳/۸

۱۳۹۷/۲/۱۸

۱۳۹۷/۲/۱۰

۰۰۱

۰۰۱

۰۸۸

دفتر مرکزی

دفتر مرکزی

- دفتر مرکزی

شعبه ولیعصر

۰۰۱

- دفتر مرکزی ۰۰۱

- شعبه ولیعصر ۰۸۸

۱۰۵۷۸

- شعبه ولیعصر ۰۸۸

- دفتر روزنامه

- دفتر مرکزی ۰۰۱

۵ 


 ... ۳ ۲... ۱



...

کد

توضیحات

مقدار

واحد
توضیحات

جزئیات







فهرست جابه جایی کاال

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۱۴



در بـخش تأمیـن کاال می توان به امکانی همچون ثبـت قـرارداد های قیم تگــذاری و خـرید، 

سرشکن کردن هزین ههای مرتبط با خرید بر روی بهای تمام شده کاال، تعیین فر مهای مختلف 

خرید با قابلیت شناسایی حسابداری مختلف،گزارشات تفکیکی و ... اشاره نمود. سر شکن نمودن 

های خـرید کاال و همچنین شناسایی نقاط حساس و گلوگا هها، هـزین ههای مربوط به  هزین ه

خریداری کاال را به حداقل رسانده و مجموعه را برای دستیابی به سود بیشتر یاری خواهد داد.

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

T H I N K T O T H E P E A K

سه شنبه ۷ اردیبهشت



 اطالعات پایه





داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





سفارش خرید

فاکتور خرید

برگشت از خرید

صدور سند حسابداری

قیمت گذاری خرید

فرم های خرید

 مالیات





فهرست فرم های خرید

گزارشات خرید

سفارش خرید

سیستم



فروشنده

 تاریخ تحویل



 ۱۳۹۷/۲/۲۰تاریخ

شماره برگه

توضیحات

نرخریالارز

۱

کاال

مقدار

فی

اضافات جزئی

مبلغ

افزودن

سربرگ

محاسبه مالیات های ثبت شده

بیشتر

جزئیات

کاال

خدمات

اضافات کلی

کسورات کلی

[انتخاب کنید]واحد


۱

[انتخاب کنید]

%

کسورات جزئی

مبلغ

[انتخاب کنید]

%

همه کاالها

همه کاالها

محاسبه مالیات های ثبت شده

خرید

خرید، تدارکات و لجستیک

۱۵



پشتیبانی از کلیه عملیات ارزی در سیستم تعریف و عملیات مربوط به بان کها و صندو قهای 

ارزی، محاسبات اتوماتیک تسعیر ارز بر مبنای هر نوع ارز مرجع (که قابلیت استفاده در هر 

کشوری را فراهم م یکند) یک خزان هداری چند ارزی اید هآل را برای شما فراهم م یآورد. ساده 

سازی عملیات خزان هداری در كنترل نقدينگی هر كدام از شعب و به تفكيك صندو قهای فرو ش،   

مديريت وجوه نقد باق یمانده در هر صندوق، تعیین کلیشه برای ثبت دریاف تها و پرداخ تها 

توسط مدیران خزانه، ارتباط خزانه با سیست مهای خرید و فروش برای تسویه فاکتورها، تهیه 

گزارشات مربوط به مغایرت بانکی  و ... برخی امکانات قسمت خزانه داری است.

خزانه داری و موجودی نقد

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

T H I N K T O T H E P E A K

سه شنبه ۷ اردیبهشت

داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





   گزارش سازجستجوی دقیق



۵ 


 ... ۳ ۲... ۱

 از تاریخ تا تاریخ

   گزارش سازجستجوی دقیق



ماندهبستانکاربدهکارمنبعتعداد عملیات

۱

۲

۳

۴

شماره سندعاملنوعتاریخ موثرشماره سربرگتوضیحات
ارز

نرخ
مانده تجمعیبرداشتواریز

شماره تراکنش

شماره چک

۳۳۲۵۶

۳۵۵۶۳۲۵

۴۵۵۱۴۸۹

۲۳۵۵۵

صندوق ۱

صندوق ۲

صندوق ۳

صندوق ۴

... ...۵


۱۵۱,۲۶۲

۲,۱۵۳,۶۵۱

۵,۵۰۳

۱,۰۰۱,۵۲۳

۱۴۵,۷۵۹

۱,۱۵۲,۱۲۸

۱۰۰۱۰۰

اطالعات پایه

سیستم

خزانه داری





 اطالعات پایه





عملیات بانکی

موجودی

 دریافت





مدیریت صدور سند حسابداری

گزارشات خزانه داری

پرداخت

موجودی صندوق

موجودی بانک

موجودی تنخواه

موجودی صندوق

جستجو

۳,۱۵۳,۶۰۰۲,۰۰۱,۵۰۰۱,۱۵۲,۱۰۰

موجودی

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۱۶



ًتعیین عوامل مختلف دستمزد به صورت کامال پارامتریک، ارائه کلیه گزارشات برای فرم تهای 

مورد نیاز بیمه و دارایی و بانک، صدور اسناد حسابداری اتوماتیک بر اساس هر نوع کدینگ مورد 

نیاز کاربر و ... موجب شده است که سیستم حقوق و دستمزد این نرم افزار یکی از قدرتمند 

ترین و منعطف ترین  سیستم های حقوق و دستمزد باشد.

T H I N K T O T H E P E A K



 اطالعات پایه

تعاریف حقوق و دستمزد





داشبورد

خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربرسال مالی ۹۷ / شرکت داشبورد





شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

سه شنبه ۷ اردیبهشت









اطالعات اولیه

پرسنلی

عوامل حقوق و دستمزد

عوامل ویژه

ابزار

گزارشات

حقوق ماهانه (”فروردین ۱۳۹۷”)
























نمایش گزارش

[انتخاب کنید]

[انتخاب کنید]

[انتخاب کنید]

[انتخاب کنید]

[انتخاب کنید]

[انتخاب کنید]

[انتخاب کنید]

مرکز هزینه

بانک

جنسیت

کارگاه

گروه کاری

رسته

جدید



انتخاب دوره

انتخاب اشخاص

انتخاب همه

دارای کارکرد

شعبه

پروژه

نوع استخدام

انتخاب الگو



متن روی فیش حقوقی

گزارش اختالف دو دوره

گزارش پویا

گزارش مقادیر پایه

گزارش فرمول ها

گزارش اتمام مرخصی

گزارش سند حسابداری

گزارش اقسام وام

گزارش فیش حقوقی

گزارش سوابق حکمی

حقوق و دستمزد

گزارش فیش حقوقی

حقوق و دستمزد

۱۷



ثبت دارایی به صورت خرید و ورود از انبـار و ورود از دارایی در جریان تکمیل، امکان تعریف 

قوانین مختلف استهالک به دلخواه کاربر، کنترل اموال شعب ههای مختلف و تغییر محل آ نها، 

تعمیرات اموال، فروش، استهالک پیش از موعد و غیره از نیازهای یک سیستم اموال ایده آل 

است. راهکار اموال و دارای یهای ثابت ، کلیه عملیات مرتبط با اموال از زمان خرید یا انتقال 

از انبار تا مباحث مرتبط با تعمیرات اساسی و محاسبه استهالک به تفکیک محل استقرار در 

یک دوره مالی را به دقت محاسبه م یکند.

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

T H I N K T O T H E P E A K

سه شنبه ۷ اردیبهشت





داشبورد

جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد



سال مالی ۹۷ / شرکت

مالی

فهرست اموال

   گزارش سازجستجوی دقیق

۵ 


... ...



 

ارزش دفتری پایان دورهاضافات طی دورهتعمیرات طی دورهارزش دفتری اول دورهاستهالک انباشتهمبلغ اول دوره دارایینوع خریدعنوان داراییپالک دارایی خرید + تعمیرات طی دوره

؟ محاسبه جمع

پنل گروه

سیستم

اطالعات پایه

مالی

















اطالعات پایه

دارایی

فهرست اموال

اموال در یک نگاه

فهرست اموال

بر چسب اموال

مدیریت صدور اسناد حسابداری

گزارشات مالی

اموال و دارایی های ثابت

نرم افزار یکپارچه مالی فروشگاهی تحت وب پیوند

۱۸



سیستم تولید محصول

آنچه یک مجموعه تولیدی را به موفقیت م یرساند، تولیدی با کیفیت باال و قیمت تمام شده 

پایین است تا واحد فروش شرکت بتواند با حاشیه سود بیشتر، سیاس تهای بازرگانی خود را 

پیاده نماید. تعریف ایستگا ههای کاری در قالب یک پرونده تولید، سرشکن نمودن سربارها در 

تمامی ایستگا هها بر حسب نیاز کاربر، ارتباط با زیر سیستم حقوق و دستمزد جهت محاسبه 

هزینه دستمزد بر مبنای ساعت کاری و ... از ویژگی های اصلی این زیرسیستم می باشد.

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

T H I N K T O T H E P E A K

سه شنبه ۷ اردیبهشت





داشبورد

جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد



سال مالی ۹۷ / شرکت



اطالعات پایه

گزارش سازجستجوی دقیق    

۵ 


 ... ۳ ۲۴...

   جستجوی دقیق 

۵رکورد 


۰ ... ...

۱

۱

۲

۳

۴

۵

فرم های تولید

پرونده تولید

فرم ایستگاه تولید

فهرست ایستگاه تولید

سیستم

اطالعات پایه

مالی

خزانه داری

انبار

خرید













تولید





ثبت کنندهشماره مرحله قبلیشماره مرحله فعلیتاریخ پرونده تولیدعنوان پرونده تولیدشماره پرونده تولیدنوع ارزنوع فرمتاریخ موثرشماره سربرگ شماره مرحله بعدی

جزئیات

درصد تسهیم بهای تمام شدهنوع فرم واردهانبارواحدتعدادنام کاال

فهرست ایستگاه تولید

۱۹



T H I N K T O T H E P E A K

به اوج فکر کن



www.payasoft.net

w w w . p s s . i r

کوچه ولدی، پالک ۳۰، واحد ۸، شرکت پایا افزا ر  

_ کیلومتر ۲۶ اتوبان تهران-کرج، جنب انستیتو 

پاستور ایران، پارک تخصصی ارتباطات و فناوری 

اطالعات، ساختمان شماره یک، شرکت پایاافزار

i n f o @ p s s . i r

021-88 94 62 62
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