


                                               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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۳۱۵_ نرم افزار یکپارچه مالی تحت ویندوز پایا مخصوص دهیاری ها

۴۱۶_ نرم افزار یکپارچه مالی تحت ویندوز پایا مخصوص شرکت های پخش



پنجره

۱

نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

- مالی، خرید و فروش، انبار، خزانه، اموال، دستمزد، تولید و ...

- خروجی گزارشات با فرمت اکسل

- ارائه گزارشات مورد نیاز اداره دارایی

- بدون محدودیت در تعریف دفتر مالی

امکانات کلی نرم افزار یکپارچه مالی پنجره



مالی و پیمانکاری

زمـانی که در یک بنگاه اقتصادی، واحدهای مختلف از قبیل فـروش، انبار،حقوق و دستمزد و 

غیـره به صـورت مستقل، عمـلیات مـربـوط به واحـد خـود را ثبـت می کنند، واحـد حـسابـداری

می بایست با نظارت دقیق بر عملیات انجام شده سایر واحدها، دستور ایجاد سند حسابداری

آن ها را صادر نماید.

در نرم افزار مالی پنجره، این امر در قالب نامه های حسابداری و در یک کارتابل از عملیات آماده 

برای ثبت سند حسابداری انجام می پذیرد. واحد حسابداری می تواند با مشاهده ضمائم اسناد، 

نسبت به تایید یا عدم تایید عملیات مالی اقدام نماید.

- صدور سند اتوماتیک با تایید حسابدار ( به صورت کارتابلی)

- تعریف حساب در سطوح کل، معین، تفضیلی شناور، مرکز هزینه، پروژه

- بهای تمام شده پروژه ها و مراکز هزینه

- صدور تجمیعی اسناد اتوماتیک از زیر سیستم ها

- کپی سند و ادغام اسناد

- عملیات اتوماتیک بستن حساب ها و انتقال افتتاحیه

- گزارشات متنوع مالی و مالیاتی

برخی امکانات

نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

۲



عملیات مربوط به نقدینگی یک شرکت، در واحد خزانه داری صـورت می پذیـرد. ایـن عملیات 

می تواند به صورت چک، نقـد، حواله و ... انجام شود. اگر دریافت و پرداخت به صـورت چک 

باشد، ثبت عملیات تغییر وضعیت چک ها و گزارش گیری از انواع وضعیت ها مثل چک های 

برگشتی، چک های آینده و غیره برای بسیاری از تصمیم گیری ها مورد نیاز می باشد.

سیستم خزانه داری در نرم افزار مالی پنجره با ارائه گزارشات متنوع، راه گشای این تصمیم ها 

است.

- دریافت و پرداخت نقدی، چک، حواله، تنخواه و ...

- ارتباط دریافت ها و پرداخت ها با مراکز هزینه و پروژه ها

- راس گیری چک ها

- نمایش فهرست چک های با سررسید کمتر از ۷ روز در هر بار ورود به سیستم

- فهرست مغایرت بانکی

- صدور و دریافت اسناد تضمینی

- چاپ روی چک

- گزارشات متنوع چک ها

خزانه

برخی امکانات

۳



نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

۴

خزانه



هر وقت بحث در مورد سیستم فروش به میان می آید، سرعت عمل در ثبت فاکتورها،چاپ 

فاکتورها با فرمت دلخواه، گزارشات متنوع از فروش و ... بسیار تعیین کننده خواهد بود.

در سیستم خرید و فروش نرم افزار مالی پنجره، عالوه بر امکانات فراوان در ثبت فاکتورهای 

خرید و فـروش و مـرجوعی، گـزارشات بسیاری وجود دارد که در هـر زمینه ای، هدایت کننده 

شرکت در تعیین سیاست های تدارکات و بازرگانی خواهد بود.

- خرید و فروش کاال و خدمات

- محاسبه خودکار مالیات ارزش افزوده

- ارائه گزارش ارزش افزوده

- ارائه خروجی برای سیستم معامالت فصلی

- سفارش ،پیش فاکتور و فاکتور فروش

- مدیریت سفارشات فروش و گزارش از سفارشات مانده دار

- امکان صدور فاکتور فروش بدون خروج کاال از انبار

- محاسبه موجودی قابل اتکا برای فروش بر اساس فاکتورهای خارج نشده

- درج تخفیفات و اضافات در صدی و مبلغی به صورت سطری( برای هر ردیف فاکتور) 

  و کلی

- کلیه عملیات مربوط به بازاریابی فروش

- طراحی نامحدود قالب چاپ فاکتورها به دلخواه کاربر

خرید و فروش

برخی امکانات

۵



نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

۶

خرید و فروش



بدست آوردن ارزش ریالی موجودی کاال در انبار و انجام عملیات حسابداری انبار در کنار کنترل 

تعدادی موجودی کاال، از مهم ترین نیازهای شرکت ها می باشد.

سیستم انبار نرم افزار مالی پنجره، با تعیین دسترسی های ویژه برای هر انبار و انجام محاسبات 

و ثبت های حسابداری بر اساس روش های دائمی و ادواری، پاسخی جامع به نیاز شرکت ها 

در این زمینه می باشد.

- پشتیبانی از روش های دائمی و ادواری نگهداری موجودی کاال

- دسترسی انبارهای مختلف به کاربران خاص

- تعریف واحدهای شمارش به صورت ریز واحدهای همسان دارای نسبت ثابت

  ( بسته و کارتن)

- تعریف واحد شمارش دوم غیر همسان برای کاالها بدون نسبت ثابت

  ( بسته و کیلوگرم)

- ورود و خروج کاال در انبار با تایید مسئول انبار

- تجمیع و صدور حواله و رسید دستی انبار و همچنین جابجایی کاال بین انبارها

- امکان صدور حواله و رسید دستی انبار و همچنین جابجایی کاال بین انبارها

- ردیابی کاالهای وارده و صادره بر اساس شماره سریال منحصر بفرد

- تعیین حد سفرش برای کاالها و صدور سند اتوماتیک کسر و اضافه انبار

- انواع گزارشات تعدادی و ریالی و مدیریتی مربوط به انبار

انبار

برخی امکانات

۷



نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

۸

انبار



اموال و دارایی های ثابت یک شرکت، بخش عمده ای از دارایی های شرکت ها را شامل می شود. 

به همین دلیـل، در اختیار داشـتن اطالعات دقیق مـربوط به هزینـه استهالک، ارزش دفـتری

دارایی ها و غیره بسیار با اهمیت می باشد.

سیستم اموال نرم افزار مالی پنجره با انجام محاسبات مورد نیاز، اطالعات کافی برای تصمیم 

گیری در خصوص نگهداری دارایی های ثابت را در اختیار مدیران شرکت ها قرار می دهد.   

- تعریف گروه های اموال بر اساس روش خط مستقیم یا ضریب نزولی

- محاسبه استهالک اموال بر اساس روزهای استفاده

- ثبت اموال اول دوره و خرید اموال طی دوره

- فروش اموال با محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال

- صدور اسناد اتوماتیک خرید و فروش و استهالک اموال در سیستم مالی

- ثبت محاسبه استهالک به صورت تکی و گروهی

- انواع گزارشات مربوط به ارزش اموال و هزینه استهالک

اموال و دارایی ثابت

برخی امکانات

۹



شرکت هایی که تعداد پرسنل محدودی دارد و محاسبات حقوق و دستمزد آن ها، پیچیدگی ها 

و تنوع محاسبات سازمان های بزرگ را ندارد، نیازمند یک سیستم اتوماتیک با کاربری ساده 

جهت انجام محاسبات دستمزد پرسنل و گزارشات مورد نیاز می باشند.

سیستم حقوق و دستمزد نـرم افزار مالی پنجره با فـرآیندهای از پیش تعریف شده و محـیط 

ساده کاربری، نیازهای محاسباتی حقوق و دستمزد شرکت ها را برآورده می نماید.

- تعریف کارمندان و تعیین مبالغ حقوق و مزایا به صورت روزمزد، ساعتی یا ثابت

  ماهیانه

- ثبت کارکرد به صورت اتوماتیک بر اساس فایل از دستگاه های حضور و غیاب

- محاسبه حق بیمه بر اساس جداول بیمه به دلخواه کاربر

- محاسبه مالیات حقوق بر اساس روش میانگین سالیانه

- صدور اسناد اتوماتیک کلیه عملیات در سیستم مالی

- ثبت پرداخت مساعده و وام پرسنل و کسر از فیش حقوق ماه های مربوطه

- ثبت بیمه تکمیلی و بیمه عمر برای پرسنل با در نظر گرفتن سهم کارمند و کارفرما

- درج مبالغ پاداش یا جرائم غیر مستمر به عنوان کسور و اضافات ماهانه

- گزارشات متنوع حقوق، بیمه، وام و ... 

حقوق و دستمزد

برخی امکانات

نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

۱۰



۱۱

حقوق و دستمزد



در مجموعه های تولیدی، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران، بدست آوردن اطالعات کافی 

پیرامون میزان مواد مصرفی و هزینه های انجام شده در فرآیند تولید کاال و در نهایت، بهای 

تمام شده کاالی ساخته شده می باشد.

در سیستم تولید نرم افزار مالی پنجره، محاسبه ارزش ریالی کار در جریان ساخت از نظر میزان 

مواد، دستمزد و سربار سرشکن شده در هر مرحله تولید انجام می شود و پس از اتمام چرخه 

تولیـد، بـا تعیین مـیزان محصول تولید شـده، بـهای تمام شـده کالـای ساخته شـده بـدست

می آید.

- تعریف فرمول ساخت محصوالت (BOM) بر اساس مواد و سربارها

- امکان ورود مواد و سرشکن نمودن سربار به تولید بدون فرمول قبلی

- برگشت مواد مصرف نشده به انبار و محاسبه بهای تمام شده بر اساس مواد مصرفی

- صدور اتوماتیک سند حسابداری در هر مرحله از تولید

- گزارشات متنوع مواد مصرفی، سربارها و محصوالت تولید شده 

تولید و بهای تمام شده

برخی امکانات

نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

۱۲



۱۳

راهکارهای اختصاصی نرم افزارهای پنجره

۱_ نرم افزار یکپارچه مالی تحت ویندوز پنجره (پایا) مخصوص تعمیرگاه خودرو

راهکارهای اختصاصی:

-  ثبت مشخصات خودرو شامل شماره شاسی، مدل و رنگ (پذیرش خودرو)

-  استفاده از اطالعات خودروهای ثبت شده در مراجعات بعدی و برای افراد دیگر (پذیرش خودرو)

-  ثبت پالک خودرو، میزان بنزین، کیلومتر کارکرد و غیره در برگه پذیرش (پذیرش خودرو)

-  ثبت خدمات مورد نیاز مشتری در برگه پذیرش بر اساس عناوین خدمات استاندارد و 

  عناوین خدمات تعریف نشده(تقاضای مشتری)

-  ثبت تقاضای مشتری در برگه پذیرش به صورت دستی

-  ایجاد اتوماتیک فاکتور فروش بر اساس خدمات انجام شده و قطعات مصرف شده

-  امکان صدور برگه حواله انبار جهت تعیین قطعات مصرف شده برای تعمیر خودرو  

-  ارسال اتوماتیک پیامک به مشتری و اعالم هزینه خدمات انجام شده

-  امکان تعریف نامحدود تعمیرگاه و فروشگاه

-  امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان در برگه پذیرش و فاکتور فروش

-  امکان تعیین درصد سهم تکنسین

-  تهیه انواع گزارشات مربوط به تعمیرگاه



۲_ نرم افزار یکپارچه مالی تحت ویندوز پنجره (پایا) مخصوص تعمیرگاه  لوازم

راهکارهای اختصاصی:

نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

۱۴

-  امکان تعریف نامحدود تعمیرگاه، فروشگاه و کاربرشبکه

-  ثبت خدمات مورد نیاز مشتری در برگه پذیرش بر اساس عناوین خدمات استاندارد وعناوین

  خدمات تعریف نشده(تقاضای مشتری)

-  امکان صدور برگه حواله انبار به صورت اتوماتیک جهت تعیین قطعات مصرف شده برای 

  تعمیر دستگاه

-  امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان در برگه پذیرش و فاکتور فروش

-  ایجاد اتوماتیک فاکتور فروش و امکان انتخاب شماره برگه پذیرش در داخل برگه حواله 

  جهت لینک قطعات مصرف شده به برگه پذیرش دستگاه و لوازم

-  صدور فاکتور فروش از روی برگه پذیرش

-  ثبت مشخصات دستگاه شامل سریال دستگاه، تاریخ تولید، تاریخ خرید دستگاه، وضعیت،

   گارانتی ، شماره گارانتی و ...

-  ثبت پرسنل تحویل گیرنده، ساعت پذیرش و ثبت تقاضای مشتری در برگه پذیرش

-  ارسال پیامک اتوماتیک به مشتری و اعالم هزینه خدمات انجام شده

-  امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان در برگه پذیرش و فاکتور فروش

-  امکان تعریف انواع وضعیت ها در خصوص دستگاه از جمله در دست تعمیر، تعمیرشده و ...

-  امکان تعیین درصد سهم تکنسین

-  تهیه انواع گزارشات تعمیرگاهی



۳_ نرم افزار یکپارچه مالی تحت ویندوز پایا مخصوص دهیاری ها

راهکارهای دهیاری:

-  قابلیت مدیریت حسابداری چندین دهیاری در یک برنامه

-  تفریغ بودجه و تفریغ گزارش های مالی

- امکان تعریف حساب های کل، معین و تفضیلی بصورت مجزا برای هر دهیاری

- امکان ثبت و تغییر مشخصات دهیاری ها در هر زمان

ً- دارای محیط کامال پویای گزینش و ویرایش اسناد و عدم محدودیت در شماره و تاریخ اسناد

  درج شده

- دارای ابزار اصالح به منظور سهولت در ویرایش اسناد

- دارای ابزار حذف و ایجاد سند جا افتاده به منظور سهولت در گزینش اسناد

- دارای محیط نمایش دفاتر روزنامه، کل، معین و جز به همراه ابزار جامع صدور سند حسابداری

- امکان فیلتر گروه خاصی از اطالعات موجود در دفاتر با توجه به هر عنصر اطالعاتی

- امکان صدور گزارش ترازنامه و مازاد درآمد در هر زمان

- امکان تغییر پایگاه داده در هر زمان (دسترسی به اطالعات سالهای مالی گذشته در هر زمان)

- امکان استخراج مانده حساب و صورت حساب از حسابهایی با کد جزء انحصاری یا چندین جزء

 Yتا کد X از کد  

- تعریف هر تعداد دفتر مالی حسابداری مجزا به مانند چندین دفتر حسابداری در یک سیستم

- گزارش خاص در یک نگاه که در یک صفحه کل وضعیت حسابداری شما را بیان می کند

- امکان اجرای قسمت مختلف برنامه از طریق کلیدهای میانبر

- امکان بروزرسانی برنامه در هر زمان ممکن

- امکان تعریف کاربران برنامه و کنترل سطوح دسترسی (چند کاربری بودن برنامه)

۱۵



۴_ نرم افزار یکپارچه مالی تحت ویندوز پایا مخصوص شرکت های پخش

-  امکان تعریف نامحدود شرکت و نامحدود ویزیتور

-  امکان تعیین پورسانت بازاریاب ها

-  امکان تعریف اعتبار برای مشتریان

-  امکان تخصیص بازاریاب به مشتریان

-  اعمال قوانین تسویه حساب (نقد، چک، نقد و چک و ...)

-  گزارش عملکرد بازاریاب ها

-  تعیین نقطه فروش

-  امکان تعریف قیمت های فروش متفاوت برای یک کاال

-  دسته بندی طرف حساب های تجاری

-  اعمال تخفیفات به شیوه های مختلف: درصد، نقدی و ...

-  امکان تعریف خودروهای های حمل و بارگیری و چگونگی بارگیری در خودرو

-  امکان اخذ گزارش های متنوع

- امکان ثبت و کنترل بودجه برای هر دهیاری بصورت مجزا

- امکان گزارشگیری بر اساس فرم های دهیاری

- بستن حسابها و انتقال آن به سال مالی بعد

راهکارهای اختصاصی:

نرم افزار یکپارچه مالی پنجره

۱۶



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

به اوج فکر کن



WWW.PAYASOFT.NET
I N F O @ P A Y A S O F T . N E T

۰۲ ۱ - ۱۸۳۶

W W W . P S S . I R

_ تهران، خیابان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری، 

کوچه ولدی، پالک ۳۰، واحد ۸، شرکت پایا افزار

_ کیلومتر ۲۶ اتوبان تهران-کرج، جنب انستیتو 

پاستور ایران، پارک تخصصی ارتباطات و فناوری 

اطالعات، ساختمان شماره یک، شرکت پایاافزار
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