


                                               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



فهرست

دسترسی به اطالعات در سازمان شما چگونه است؟

ما ابزار مورد نیاز مدیران برتر و پیشرو را تولید کرد هایم

پایدار بدون مرز

گوشی مبایل شما، دفتر کار شماست

مشخصات فنی

امنیت:

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

(SOA) معماری مبتنی بر سرویس

قابلیت کاربری چند زبانه

حسابداری مالی 

حسابداری ارزی و تسعیر ارز

انبار و حسابداری انبار

فروش و بازرگانی – توزیع و پخش

باشگاه مشتریان

خرید، تدارکات و لجستیک

خزانه داری و موجودی نقد

حقوق و دستمزد

اموال و دارایی های ثابت

۱

۱

۲

۲

۲

۳

۴

۴

۴

۵

۷

۸

۹

۱۱

۱۲

۱۳

۱۵

۱۶

- امنیت بیرونی: اصول امنیتی عمومی

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

۳

۳



فهرست

بودجه و اعتبارات

تولید و بهای تمام شده

پایدار ابری 

۱۸

۲۰

۲۱



نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب مخصوص شرکت ها و 

سازمان های بزرگ و متوسط، هولدینگ و چند شعبه ای 
پایدار 

(دولتی – خصوصی)

تفاوت عمده یک سازمان موفق با سایر سازما نها در نحوه مـدیریت آن است. مدیریت یک 

سازمان برای هدایت مجموعه تحت امر خود و تصمی مگیر یهای صحیح و بـه موقع، نیاز بـه 

اطالعات درست، به جا و کاربردی دارد.

ما ابزار مورد نیاز مدیران برتر و پیشرو را تولید کرد هایم

سیستم جامع اتوماسیون مالی تحت وب پایدار با ویژگ یهای منحصر به فرد، امکان دستیابی 

سریع و به موقع از همه جا و با هر ابزاری را در اختیار شما قرار م یدهد تا بتوانید از توانمندی 

های ویژه سیستم استفاده نموده و اطالعات مورد نیاز خود را در بستری امن و در کوتاهترین   

زمان ممکن در اختیار داشته باشید.

دسترسی به اطالعات در سازمان شما چگونه است؟

۱



نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی پایدار

۲

مشخصات فنی

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

 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 اتوماسیون مالی تحت وب پایدار م یباشد.

پایدار بدون مرز

ُتحت وب بودن نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار ، شـما را از بعد مکان و زمان رها 

م یسازد. هـر جای ایـن کره خاکی که باشید، تنـها کافی است بـه اینتـرنت دسترسی داشته 

باشید تا با رعایت اصول امنیتی سرور مرکزی بتوانید همانند دفتر کارتان، از امکانات سیستم 

بهر همند شوید و به اطالعات مورد نیازتان دسترسی پیدا کنید.

گوشی مبایل شما، دفتر کار شماست

برای استفاده از نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار، نیازی به دریافت CD و نصب نرم 

افزار و یا ب هروزرسانی ندارید. با هر دستگاهی که یک مرورگر وب داشته باشد م یتوانید در 

شبک ههای محلی و یا در شبکه اینتـرنت وارد سیستم شوید و کارتان.را انجام دهید. لپ تاپ 

و تبلت و حتی گوشی موبایل شما دفتر کار شما هستند. همچنین، با توجه به این که نیازی 

به نصب و را هاندازی بر روی دستگاه کاربران نیست، هزین ههای نصب و را هاندازی و پشتیبانی 

کاهش م ییابد.

نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار با استفاده از ب هروزترین ابزار برنام هنویسی طراحی 

و پیاد هسازی شده است. نرم افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسی Net. جهت تولید و 

از بانک اطالعاتی SQL Server 2008 R2 جهت پردازش و نگهداری اطالعات، پیاد هسازی شده 

است.



امنیت: 

رعایت اصول امنیتی در هر کاری جزو مقدمات و اقدامات اولیه کار می باشد. زمانی که بحث 

اطالعات مطرح م یشود، اهمیت امنیت صد چندان م یگردد. پایا افزار امنیت را برای شما به 

ارمغان م یآورد.

- 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 پایدار 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

نرم افزار پایدار این امکان را برای شما فراهم م یآورد تا عالوه بر فرآیندهای پای های که از قبل 

طراحی شده است، بتوانید فرآیندهای جدید را بر اساس ساختار مجموعه خود و اصول کنترل 

داخلی سازمان طراحی نمـوده، فعالی تهای تکراری و مـوازی را حذف کنید و از گردش صحیح 

کار در سازمان خود و استفاده از ابزارهای تأیید و کنترل فرآیندها اطمینان حاصل نمایید و در 

نهایت، با حداکثر بهر هوری به هدایت مجموعه خود بپردازید.

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

در نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار برای ارتقاء سطح امنیت و یکپارچ هسازی سیستم 

های نر مافزاری بـه منظور کارآمدتر نمودن آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سازمان بـه   

وسیله یکپارچگی با تکنولوژی SSO ، کاربران پس از ورود متناسب با مجوزهای اختصاص داده 

شده فعالیت خواهند نمود. 

۳



BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار عالوه بر فرآیندهای از پیش تعریف شده قابلیت 

انعطـا فپذیری و بـوم یسـازی شـدن و مکانیـزه کـردن فـرم  ها و فرآینـد های کـسب و کـار در 

ـزار پیـشرفته فـرم ساز و  سـازمان  ها و شـرکت  های مختـلف را دارا م یباشـد. بـا استفاده از اب

فرآیندساز، می توانید اطالعات را به صورت اتوماتیک بین کاربران گردش دهید که این امر 

باعث حذف فرآیندهای تکراری می شود و مدیران م یتوانند با فراغت خاطر نسبت به اتخاذ 

تصمیمات کالن و کنترل و پیگیری فرآیندهای سازمان اقدام نمایند.

(SOA) معماری مبتنی بر سرویس

در نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار  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 

عملـکرد، پشتیبانی از تعداد نـامحدود کاربـر و حجم سنگین تراکنش و ... فراهم شده است. 

همچنین، برقـراری ارتباط با سایر سیستم  های سازمـانی از طریق وب سـرویس امـکان پذیر 

می باشد.

قابلیت کاربری چند زبانه

در نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار 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 تحت وب مالی پایدار

۴



حسابداری مالی 

راهکار عمومی مالی

ساختار کدینگ پایدار، امکان چیدمان هر نوع سرفصل حساب را در شرکت ها، سازمان ها و 

هلدینگ ها بر اساس نیاز مجموعه و سلیقه مدیران مالی فراهم م یآورد.

با تعریـف شعب مخـتلف و امـکان ثبت عملیات در ایـن شـعب، اطالعـات از مبدا بـه صورت 

طبق هبندی شده وارد سیستم گردیده و مدیریت مالی مـرکزی، بـه جای صرف ساع تها وقت 

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

بـا گزارش ساز پویـا در نـرم افـزار حسابرسی مالی هر نوع گـزارشی را مطابق نیـاز خود طـراحی 

نمایید و با استفاده از گزارش مرور حسا بها، از باالترین تا پایی نترین سطح حسا بهای خود 

گزارش بگیرید.

مالی

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

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

سه شنبه ۷ اردیبهشت



سند حسابداری

بستن حساب ها

گزارشات مالی

 اطالعات پایه







۳کل جزء ۱

۳معینجزء ۲

۲جزء ۱جزء ۳

۴جزء ۲جزء ۴

۲جزء ۳جزء ۵

ذخیره

داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید

تع�ن طول کدینگ نوع اسناد 

۵



راهکارهای مدیریتی

با استفاده از ابزار موجود در اتوماسیون مالی تحت وب پایدار، م یتوانید هزین هها و درآمدها 

را به تفکیک هر واحد شناسایی نموده و شعب سودآور یا زیا نده را تشخیص دهید. 

همچنین، بهای تمام شده پروژ ههای مختلف خـود را محاسبه و بـا ثبت درآمـدهای پـروژه از 

وضعیت پروژ هها گزار شگیری نمایید.

برخی امکانات حسابداری مالی

- تعیین کدینگ در ۵ سطح درختی و نامحدود سطح تفضیلی شناور

- پشتیبانی از شرک تهای هلدینگ و کنترل شرک تهای زیر مجموعه

- تعیین دسترسی کاربران به تفکیک سرفص لهای حسابداری به صورت اتوماتیک

- پشتیبانی کامل از حسابداری شعب

نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی پایدار

۶

سیستم

اطالعات پایه

مالی

خزانه داری

انبار

خرید

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا

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

سه شنبه ۷ اردیبهشت













سند حسابداری

بستن حساب ها

گزارشات مالی

 اطالعات پایه







داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید

حساب مرور گزارش 

خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





فیلترهای گزارش

تا تاریخاز تاریخ

ثبت دفاترتا�دموقتیادداشتوضعیت اسناد

سطح حساب

تفضیلی

گردش سند افتتاحیهنمایش حساب های با مانده صفر

دوره مالیشعبه

از شماره

تا شماره

نرخریالارز

جستجوی دقیق

تفضیلی هامانده بستانکارمانده بدهکارگردش بستانکارگردش بدهکارشرح حسابکد حساب

رکورد

ایجاد گزارش

جزء ۱ جزء ۲کل  جزء ۳معین

۲

۵

۰ ۰ ۰۰



   





















۰ ... ...



جزء ۳جزء ۲جزء ۱معینکل 

گزارشات مالی

تنظیمات چاپ و نمایش تفضیلی



حسابداری ارزی و تسعیر ارز

نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار با پوشش کامل حسا بهای ارزی و به کارگیری 

زرگانـان و واردکننـدگـان و  رز نیاز بـا رزی در کلیه بخـش ها و صـدور اسـناد تسـعیر ا اسنـاد ا

صادرکنندگان کاال و خدمات را به صورت کامل تحت پوشش دارد.

برخی امکانات

- معرفی نامحدود ارز 

- امکان معرفی نرخ مبادالتی و نرخ مرجع ارز 

- صدور اسناد تسعیر در زمان های مورد دلخواه کاربر

- صدور اسناد ریالی و ارزی همزمان با امکان تغییر در آرتیکل های اسناد

- دریافت و پرداخت ارزی یا اسناد بهادار در خزانه داری

- ثبت اطالعات ارزی در خرید و فروش و بازرگانی

- تعریف دسته چک ارزی

- امکان دریافت نرخ ارز به صورت آنالین 

۷

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)



انبار و حسابداری انبار

انبار  جزو حسا سترین نقاط یک مجموعه است. کنترل ورود و خروج کاال، ارزش ریالی کاال 

در انبار و غیره نیازمند سیستمی توانمند است که بتواند گردش عملیات را مـدیریت نموده 

و محاسبات را به دقت باال انجام دهد. راهکار انبار و حسابداری انبار در نرم افزار اتوماسیون 

مالی تحت وب پایدار با قابلیت ایجاد فرم و امکان تعیین گردش کار فر مها بر اساس نیاز 

ـرای تصمیـ مگیری  هـای بـه مـوقع و کنتـرل  ـزارهـای الزم مدیریـت انبـار را ب سـازمان، تـمامی اب

انبارهای مختلف سازمان در کلیه شعب فراهم م یآورد.

برخی امکانات قسمت انبار

- 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

- قابلیت پشتیبانی از عملیات شعب غیرمستقل (چند شعب های) در عملیات انبار

- یکپارچگی با حوز ههای مالی، فروش، تدارکات و لجستیک، MESC، موبایل سرویس و بارکد

  و پذیرش و توزین

نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی پایدار

۸

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

ریالی کردن انبار







اطالعات پایه

فرم های انبار

فهرست برگه های انبار

قیمت استاندارد مواد و کاال

ریالی کردن انبار

لغو کردن ریالی

سند حسابداری

انبار





ریالی کردن انبار

انبار گردانی

عملیات انبار

گزارشات انبار



✏  


   گزارش سازجستجوی دقیق



تا تاریخ

بعدی

۵ 


... ...

مرحله ۱

انتخاب تاریخ و شعبه و انبار

۱

۲

شماره سربرگ

۰۰۱۰۰۰۲۷

۸۸۰۰۰۰۱

شماره سری

۱۸۰۴۲۱۰۰۰۰۵۰۰

۱۸۴۲۸۰۰۰۲۰۰۱

تاریخ موثر

۱۳۹۷/۲/۱

۱۳۹۷/۲/۸

شعبه

دفتر مرکزی

شعبه ولیعصر

انبار

انبار مرکزی

نوع فرم

خرید کاال

انتقال از انبار

شعبهانبار

۱۳۹۷/۲/۲۰

۱



فروش و بازرگانی – توزیع و پخش

در شرایط کنـونی اقتـصاد جهان که رقـابت  های فـشرده بین تأمین کنندگان کاال و خدمـات، 

باعث ایجاد پیچیدگی در روند فروش و پخش سازمان ها شده است، داشتن ابزاری ب هروز و 

جامع برای دستیابی به اطالعات و امکان ثبت موارد ویژه، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با 

توجه به اتخاذ سیاست های متنوع فروش و توزیع برای هر کسب و کار، داشتن سیستمی 

منعطف که بتواند راهکارهای مناسبی را پیش رو قرار دهد، بسیار ضروری می باشد.

برخی امکانات فروش و بازرگانی

- تعریف قراردادهای مختلف قیم تگذاری

- پشتیبانی کامل از سیستم فروش و پخش مویرگی

- ثبت قرارداد بازاریابان و تعیین شرایط پورسانت

- تعریف شعب فروش و گزارشات روزانه به تفکیک هر شعبه

  BOM امکان فروش یک کاال و خروج اجزاء تشکی لدهنده آن از انبار بر اساس -

- تعيين سياست هاي فروش به تفکيک شعب

- سفارش گذاری آنالین توسط مشتری

- دریافت صورتحساب به صورت آنالین توسط مشتری

۹
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 اطالعات پایه

مالیات
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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
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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 تحت وب مالی پایدار

۱۰



باشگاه مشتریان

ـزارهای منحصر به فـرد، قابلیت  قسمت فروش و بازرگانی در نرم افـزار پایدار با استفاده از اب

ثبت اطالعات و تعیین سیاس تهای قیم تگذاری و تخفیفات، رتب هبندی مشتریان و امتیاز 

دهی به آ نها بـر اساس حجم خرید و تنوع خرید و نیز تعریف قوانین مختلف تخفیفات بـر 

اساس پارامترهای مختلف را امکان پذیر می سازد.

- شناسـايي مشـتري بـه شیوه هـای مختـلف شمـاره تمـاس، کد شناسـايي، کـد مـلي، شمـاره 

  عضويت، کارت هواداري، کارت الکترونيک و ...

- تعيين تخفيف هاي ريالي، حجمي و تخفيفي

- امکان شناسايي مشتري در هر شعبه اي جهت تکريم مشتري و اعمال تخفیفات و ...

- امکان صدور کارت هاي الکترونيکي تخفيفي و تشويقي، در تاريخ هاي خاص و ...

- تعیین سقف اعتبار مشتری جهت خریدهای اعتباری 

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

برخی امکانات باشگاه مشتریان

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

۱۱



خرید، تدارکات و لجستیک

مدیران موفق بازرگانی، سود یک مجموعه را نه در فروش، بلکه در مدیریت خرید آن می دانند. 

اگر یک مجموعه بهای تمام شده خرید را با شناسایی بازار و گزار شگیر یهای الزم کاهش دهد، 

حتی با ثابت نگه داشتن قیمت نیز، به سود بیشتری دست خواهد یافت.

راهکار خرید و تدارکات نرم افزار پایدار با بهر هگیری از قابلی تهای ویژه این امکان را در اختیار 

مدیران تدارکات و لجستیک قرار م یدهد که با سر شکن کردن هزین ههای خرید کاال و همچنین، 

شناسایی نقاط حساس و گلوگا هها، هزین ههای مربوط به خریداری کاال را به حداقل رسانده و  

مجموعه را برای دستیابی به سود بیشتر یاری دهند.

برخی امکانات خرید، تدارکات و لجستیک

- امکان ثبت قراردادهای قیم تگذاری و خرید  و دست هبندی و اولوی تبندی درخواست خرید

- امکان سرشکن کردن هزین ههای مرتبط با خرید بر روی بهای تمام شده کاال

- ارزیابی موجودی در راه و ثبت درخواست خرید برای کاالهای دچار کمبود

- تعیین فر مهای مختلف خرید با قابلیت شناسایی حسابداری مختلف و گزارشات تفکیکی

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا
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 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

نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی پایدار

۱۲



خزانه داری و موجودی نقد

این امر از طریق پیگیری مطالبات معوق و غیره صورت م یگیرد. راهکار خزان هداری در نرم افزار 

پایدار ، با فراهم نمودن امکانات متنوع، به مدیران خزان هداری کمک م یکند تا اهداف سازمان 

در مدیریت اسناد دریافتی و پرداختی، تنخواه و غیره را برآورده نمایند.

برخی امکانات خزانه داری

- تعیین کلیشه برای ثبت دریاف تها و پرداخ تها توسط مدیران خزانه

- 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

- ارتباط خزانه با سیست مهای خرید و فروش برای تسویه فاکتورها

- تهیه گزارشات مربوط به مغایرت بانکی

۱۳

خزان هداری هر سازمان، اگر مه مترین بخش سازمان نباشد، قطعا حسا سترین واحد یک سازمان 

است. چرا که کلیه نقدینگ یها و مراودات مالی در این واحد انجام می شود. یک واحد خزانه 

داری مستحکم، م یتوانـد با گـزارشات و کنترل بـه موقع، زمینه افـزایش بـهر هوری سـازمان را     

فراهم آورد



نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی پایدار

۱۴

داشبورد

۵ 




 ...

تغ�ر وضعیت چک های اشخاص

تغ�ر وضعیت از







شماره سندحساب بانکیتاریخ سررسیدشماره چکشماره سربرگ

[انتخاب کنید]

   

دریافت شده (اسناد دریافتی)


گزارش سازجستجوی دقیق

۱

۱

۱

۵۵

۲۰

۱

۲

۳

۴

۵

۰۰۱۰۰۰۶۶

۰۰۱۰۰۰۶۶

۰۰۱۰۰۰۶۶

۰۰۱۰۰۰۶۵

۰۰۱۰۰۰۶۵

تاریخ عملیات

۱۳ ۲۴۵...

۱۳۹۷/۲/۲۰

۱۳۹۷/۲/۲۰

۱۳۹۷/۲/۲۰

۱۳۹۷/۲/۲۰

۱۳۹۷/۲/۲۰

۱۳۹۷/۲/۲۰تغ�ر وضعیت از

اول دوره (اسناد دریافتی)

برگشتی (اسناد دریافتی)

در جریان وصول (اسناد دریافتی)

دریافت شده (اسناد دریافتی)

مرجوعی (اسناد دریافتی)

تضمین

اول دوره (تضمین)

دریافتا شده (تضمین)

سفته

اول دوره (سفته)

دریافت شده (سفته)

[انتخاب کنید]

اسناد دریافتنی

دریافت شده (اسناد دریافتی)


سیستم

خزانه داری

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا
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 اطالعات پایه





داشبورد

سال مالی ۹۷ / شرکت جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





افزودن

۵ 




 ...

ثبت دریافت

فهرست دریافت

تغ�ر وضعیت چک های اشخاص

فهرست چک های اشخاص

دریافت از دوره قبل

پرداخت

عملیات بانکی

موجودی

 دریافت







مدیریت صدور سند حسابداری

گزارشات خزانه داری

تغ�ر وضعیت چک های اشخاص

تغ�ر وضعیت از







وضعیتارزمبلغشماره سندحساب بانکیتاریخ سررسیدشماره چکشماره سربرگ

[انتخاب کنید]



   

   

دریافت شده (اسناد دریافتی)


دریافت شده

دریافت شده

دریافت شده

دریافت شده

دریافت شده

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

گزارش سازجستجوی دقیق

۷۳۵۳۱۰

۴۶۰۳۳

۴۷۵۲۷۷

۲۲۰۶۴۸

۸۶۱۱۱۳

۱

۲

۳

۴

۵

۰۰۱۰۰۰۶۶

۰۰۱۰۰۰۶۶

۰۰۱۰۰۰۶۶

۰۰۱۰۰۰۶۵

۰۰۱۰۰۰۶۵

تاریخ عملیات

جستجوی دقیق

۱۳ ۲۴۵...

۱۳۹۷/۳/۲۰

۱۳۹۷/۳/۲۰

۱۳۹۷/۳/۸

۱۳۹۷/۲/۱۸

۱۳۹۷/۲/۱۰

۱۳۹۷/۲/۲۰تغ�ر وضعیت از



حقوق و دستمزد

مه مترین وظیفه واحد اداری هر سازمان، انجام محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل 

م یباشد. قوانین متعدد بیمه و مالیات و قردادهای متنوع با کارکنان، باعث پیچیده شدن 

ًاین محاسبات شده که معموال ساع تها و حتی در سازما نهای بزرگ چند روز از وقت کارکنان 

واحد اداری را به خود اختصاص م یدهد.

راهکار جامع حقوق و دستمزد در نرم افزار پایدار در محیطی متفاوت و ساده، با فراهم نمودن 

امکان تعـریف عوامل مختلف حقـوق و دستمزد و استفاده در فرمول  های مورد نیاز، ابزاری 

منحصر به فرد در محاسبات دستمزد به شمار م یآید. تکنولوژی مدرن و ب هروز مورد استفاده

در این سـیستم بـاعث شـده تـا انجـام محـاسبـات حقـوق و دستمـزد بـا حداقل زمـان ممـکن

امکا نپذیر شود.

برخی امکانات حقوق و دستمزد

- 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

۱۵

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
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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



اموال و دارایی های ثابت

اگر چه اصل یترین مبحث در اموال، محاسبه استهالک است، اما همین کار با توجه به قوانین 

ـ ههای  های متفاوت و نیز تأثیر هزین مختلف استهـالک و همچنین تعـدد امـوال در مجموع ه

استهالک دارای یها در مجموع هزین ههای یک مجموعه، اهمیت این بحث را نشان م یدهد.

عـالوه بـر این، یـک سیستم امـوال صرفـا جهـت محـاسبه استهـالک نیست. تعمیـرات امـوال، 

فروش، استهالک پیش از موعد و غیره از نیازهای یک سیستم اموال ایده آل است. راهکار 

اموال و دارای یهای ثابت پایدار، 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 یکنـد. همچنین، کنـترل اموال شعـب ههای مختـلف و تغییر مـحل 

آ نها که در سازما نهای بزرگ یکی از مسائل جمعداری اموال است، از مزایای سیستم پایدار 

م یباشد.

برخی امکانات دارائی های ثابت

- ثبت دارایی به صورت خرید و ورود از انبار و ورود از دارایی در جریان تکمیل

- امکان تعریف قوانین مختلف استهالک به دلخواه کاربر

- ثبت محاسبه استهالک و اعمال در سند حسابداری به تفکیک مح لهای مورد استفاده

- ثبت توقف دارایی و انجام محاسبات قانونی

- کلیه عملیات مرتبط با فروش، حذف و استهالک پیش از موعد

- پشتیبانی کامل از بارکدهای دو بعدی (QR) برای برچسب اموال و همچنین، فهرست اموال

  موجود در یک محل

نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی پایدار

۱۶
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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

۱۷



بودجه و اعتبارات

وقتی در مجموع های پـرداخ تهای هر واحد بـر مبنـای بودجه مصوب آن واحـد در نظـر گرفته 

م یشود، مدیران مالی م یبایست بر پرونده پرداخ تها نظارت کامل داشته و مـراقب انحراف 

پرداخ تها از بودجه بـاشند. راهکار بودجه و اعتبارات در پایدار، بـا تعریف ردی فهای بـودجه 

و تعیین مبـالغ مصوب،کنترل مـورد نیاز مدیران مـالی را در هنگام پـرداخت به سرفصـ لهـای 

تعیین شده انجام م یدهد.

برخی امکانات بودجه و اعتبارات

- نگهداری حسا بهای فرایند اجرای بودجه شامل ابالغ بودجه، تخصیص اعتبار، درخواست وجه

  تأمین اعتبار و مصرف اعتبارات به تفکیک حسا بهای مستقل

- تعریف ردی فهای بودجه و تخصیص مبـالغ مربوط به هـر یک از آ نها و امکان تعیین بازه

  تاریخی مشخص برای جواز به کارگیری آ نها

- به کارگیری ۵ مرکز شناور (هزینه، پروژه، منطقه و ...) به همراه ردی فهای بـودجه در صدور

  اسناد حسابداری

- تدوین گروه  های مستقل حساب به تعداد دلـخواه و حسب نیاز سـازمان جهت گـروه بندی

  سرفص لهای قانونی حسابداری دولتی

- صدور اسنـاد حسابداری اتومـاتیک در سیستم خـزان هداری و امکان به کـارگیـری ۸ سرفـصل

  حسابداری به صورت اتوماتیک و همزمان جهت صدور اسناد مرکب حسابداری

ـ ههای مـربوط به ردی فهای بـودج های بـا امکان به کـارگیری ۵ سطـح حساب بـه  - ثبت هزین

  صـورت درختی و ۵ سطح حساب شناور که قـابل ارتبـاط بـا هر یک از سر فصـ لهای حساب

  م یباشد

- گزارش تفریغ بودجه

- امکان اخذ گزارشات مختلف ترکیبی و پویا از کلیه سرفص لهای حسابداری و سطوح شناور

  حسب نیاز مدیران جهت کنترل هزین هها و صرف صحیح بودجه تا پایین ترین سطح حساب

نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی پایدار

۱۸



- برآورد صحیح بودجه و اعتبارات مورد نیاز سازمان بر اساس اخذ گزارشات مقایسه ای مختلف

  از دور ههای مالی قبل جهت سنوات آتی سازمان

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا
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داشبورد

جدید



خروجاتوماسیونمقادیر پیش فرض کاربر داشبورد





سند حسابداری





بستن حساب ها

گزارشات مالی









۱نرخ

افزودن

   گزارش سازجستجوی دقیق

۵ 
 ... ...




ریالارز

شرح

اعتبار

کدبودجه

سال مالی ۹۷ / شرکت

از تاریخ

سرفصل تفضیلی

مصوب

تخصیص

۱۳۹۷/۱۲/۲۸تا تاریخ

بودجهاعتبارشرحتا تاریخارزتخصیصمصوبسرفصل تفضیلیاز تاریخ کد

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

تعریف کنترل بودجه

۱۹



تولید و بهای تمام شده

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. تولید و بهای تمام شده در نرم افزار پایدار به مدیران تولید کارخانه کمک م یکند 

تا بهای تمام شده کاالهای خود را در قالب ایستگا ههای کاری محاسبه نماید.

برخی امکانات بهای تمام شده

- تعریف ایستگا ههای کاری در قالب یک پرونده تولید

- سرشکن نمودن سربارها در تمامی ایستگا هها بر حسب نیاز کاربر

- امکان خروج محصوالت هر ایستگاه و انتقال مواد باق یمانده به ایستگاه بعدی

- ارتباط با زیر سیستم حقوق و دستمزد جهت محاسبه هزینه دستمزد بر مبنای ساعت کاری

- صدور اسناد حسابداری در هر مرحله به صورت اتوماتیک

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا
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۲
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۴
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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

نرم افزار یکپارچه تحت وب مالی پایدار

۲۰



نرم افزار یکپارچه مالی در فضای ابری مخصوص کسب 

و کارهای متوسط و کوچک

شرکت پایا افزار در راستای حرکت بر اساس فناوری های به روز دنیا، امکانات و ویژگی های 

نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پایدار را در فضای رایانش ابری ارائه نموده است.

پایدار ابری با دارا بودن کلیه امکانات نرم افزار پایدار، بر روی سرورهای شرکت پایا افزار قرار 

گرفته و مشترک این نرم افزار بدون نیاز به هزینه خرید الیسنس نرم افزار، سرور و سخت افزار 

خاص و حتی بی نیاز از استخدام نیروی انسانی جهت نگهداری از سیستم، از طریق اینترنت و 

با یکی از مرورگرهای اینترنتی موجود و تنها با پرداخت حق اشتراک، می تواند از کلیه امکانات 

این نرم افزار بهره مند گردد.

مزیت های پایدار ابری

- دسترسی به اطالعات در هر زمان و مکان

- برقراری بستری امن جهت تبادل داده ها

- بدون نیاز به خرید الیسنس

- بدون نیاز به هزینه های خرید و نگهداری سرور و همچنین، نیروی انسانی نگهداری از سیستم

- اطمینان از  امنیت نگهداری و پشتیبان گیری به موقع اطالعات

- پرداخت حق اشتراک با توجه به نیاز هر کسب و کار

۲۱

پایدار ابری 



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

کن فکر به اوج 



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

_ تهـران، خیـابان ولیـعصر، بالـاتر از طـالقـانی،
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