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S O F T WA R E
P RO D U C E R

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎ اﻓﺰار ﮔﺴﺘﺮ ﺻﺪرا از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﺳﺎل 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 اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺧﻮدرو ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻏـﺬا و دارو ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺪن ،ﭘﻮﺷﺎک ،اﻧـﺮژی و  ...ﻧﺸﺎن از ﺗﻮان
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎ اﻓﺰار ﮔﺴﺘﺮ ﺻﺪرا ) ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ( ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺎ 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.

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 2016از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ  ITو ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ راﻳﺎﻧﻪ اي ﮐﺸﻮر
ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ )(setadiran
ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان
و ...

اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎ اﻓﺰار
اراﺋﻪ اﻧﻮاع راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺤﺖوب و ﺗﺤﺖوﯾﻨﺪوز
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
اراﺋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ در ﻓﻀﺎی اﺑﺮی ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ( Cloud
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺎاﻓﺰار
ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )(Replication
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺟﺪﯾﺪ )(Convert
و ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

۱

ﻣﺎ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮو را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ

۱

ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺪون ﻣﺮز

۲

ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ،دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ

۲

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ

۲

اﻣﻨﯿﺖ:
 -اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ :اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

۳

 -اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ :اﺻﻮل ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر

۳

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ واﺣﺪ ) (SSOدر ﺳﺎزﻣﺎن

۳

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ BPMS

۴

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ )(SOA

۴

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ

۴

ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ

۵

ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارزی و ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز

۷

اﻧﺒﺎر و ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺒﺎر

۸

ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ – ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ

۹

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

۱۱

ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﺪارﮐﺎت و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ

۱۲

ﺧﺰاﻧﻪ داری و ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ ۱۳
ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ۱۵
اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ

۱۶

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ۱۸
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ۲۰
ﭘﺎﯾﺪار اﺑﺮی

۲۱

ﭘﺎﯾﺪار

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻫﻮﻟﺪﯾﻨﮓ و ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ ای
)دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻧﺤﻮه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدی دارد.

ﻣﺎ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮو را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﺑﺎ ﻫﺮ اﺑﺰاری را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ و در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺪون ﻣﺮز
ﺗﺤﺖ وب ﺑﻮدن ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار  ،ﺷـﻤﺎ را از ُﺑﻌﺪ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن رﻫﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد .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
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ،دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  CDو ﻧﺼﺐ ﻧﺮم
اﻓﺰار و ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ وب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی 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 راهاﻧﺪازی ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ  .Netﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  SQL Server 2008 R2ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻻﯾﻪای و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ  VPNﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ را
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت Hash
ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞ  LDAPﺟﻬﺖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ورود ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه
ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۲

اﻣﻨﯿﺖ:
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺟﺰو ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،اﻫﻤﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺎﯾﺎ اﻓﺰار اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.

 اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ :اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﺴﺘﺮ اﻣﻦ  ، SSLﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  TOKENو رﻣﺰﺳﺎزﻫﺎی  OTPو ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﮐﺎرﺑﺮان ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪار را در اﻣـﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺎرﺑـﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑـﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧـﺎص ﻣﻄﻠـﻊ ﻣﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ .ﺑـﻪ ﻋﻼوه ،ﻃـﺮاﺣﯽ ﻻﯾﻪای و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺒـﺎط از ﻃﺮﯾﻖ  VPNﺑـﺎ ﺑـﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣـﻦ را ﺑـﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ :اﺻﻮل ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮرﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد و اﺻﻮل ﮐﻨﺘﺮل
داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤـﻮده ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی 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 ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ واﺣﺪ ) (SSOدر ﺳﺎزﻣﺎن
در ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ، SSOﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از ورود ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

۳

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻣﺤﻮر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ BPMS
ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﻧﻌﻄـﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﺑـﻮﻣﯽﺳـﺎزی ﺷـﺪن و ﻣﮑﺎﻧﯿـﺰه ﮐـﺮدن ﻓـﺮم ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻫﺎی ﮐـﺴﺐ و ﮐـﺎر در
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘـﻠﻒ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓـﺮم ﺳﺎز و
ﻓﺮآﯾﻨﺪﺳﺎز ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮدش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن و ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ )(SOA
در ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ 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 اﺻﻄﻼﺣﺎت 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 .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ از ﻧﺮم
اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

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 ﻣﯽآورد.
ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷﻌﺐ ﻣﺨـﺘﻠﻒ و اﻣـﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت در اﯾـﻦ ﺷـﻌﺐ ،اﻃﻼﻋـﺎت از ﻣﺒﺪا ﺑـﻪ ﺻﻮرت
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣـﺮﮐﺰی ،ﺑـﻪ ﺟﺎی ﺻﺮف ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ وﻗﺖ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﯽ از ﺷﻌﺐ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه روزاﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑـﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎز ﭘﻮﯾـﺎ در ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔـﺰارﺷﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿـﺎز ﺧﻮد ﻃـﺮاﺣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارش ﻣﺮور ﺣﺴﺎبﻫﺎ ،از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﻮد
ﮔﺰارش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

 داﺷﺒﻮرد  ﺗﻌ ﻦ ﻃﻮل ﮐﺪﯾﻨﮓ ﻧﻮع اﺳﻨﺎد
THINK TO THE PEAK

ﺟﺰء ۱

ﮐﻞ

۳

ﺟﺰء ۲

ﻣﻌﯿﻦ

۳

ﺟﺰء ۳

ﺟﺰء ۱

۲

ﺟﺰء ۴

ﺟﺰء ۲

۴

ﺟﺰء ۵

ﺟﺰء ۳

۲

ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎﻟﯽ



اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ



ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ



ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ



ذﺧﯿﺮه

۵

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﺷﻌﺐ ﺳﻮدآور ﯾﺎ زﯾﺎنده را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧـﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑـﺎ ﺛﺒﺖ درآﻣـﺪﻫﺎی ﭘـﺮوژه از
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮔﺰارشﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺪﯾﻨﮓ در  ۵ﺳﻄﺢ درﺧﺘﯽ و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺳﻄﺢ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ -ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﻌﺐ



ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

داﺷﺒﻮرد

 داﺷﺒﻮرد  ﺣﺴﺎب ﻣﺮور ﮔﺰارش
THINK TO THE PEAK

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﮔﺰارش
ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ

از ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺎﻟﯽ



اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ



ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ



ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ



وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻨﺎد

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ



ﯾﺎدداﺷﺖ

 ﮐﻞ

ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎب



ﻣﻮﻗﺖ

ﻣﻌﯿﻦ



ﺗﺎ ﺪ

ﺟﺰء ۱



از ﺷﻤﺎره

ﺛﺒﺖ دﻓﺎﺗﺮ

ﺗﺎ ﺷﻤﺎره

ﺟﺰء ۳

ﺟﺰء ۲

ﻧﺮخ

رﯾﺎل

ارز

ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﻔﺮ



ﺷﻌﺒﻪ



دوره ﻣﺎﻟﯽ

۲

ﮔﺮدش ﺳﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ
اﯾﺠﺎد ﮔﺰارش







ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺎپ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ



ﺧﺰاﻧﻪ داری



اﻧﺒﺎر



ﺧﺮﯾﺪ






۶

ﮐﺪ ﺣﺴﺎب

...

...



ﺷﺮح ﺣﺴﺎب

 ۰رﮐﻮرد

ﮔﺮدش ﺑﺪﻫﮑﺎر

ﮔﺮدش ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر

ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

۰

۰

۰

۰

۵







ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ











ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ

ﮐﻞ

ﻣﻌﯿﻦ

ﺟﺰء ۱

ﺟﺰء ۲

ﺟﺰء ۳

ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﻫﺎ

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

ﺧﺮوج

ﺣﺴﺎﺑﺪاری ارزی و ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز
ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ارزی و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
اﺳﻨـﺎد ا رزی در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨـﺶ ﻫﺎ و ﺻـﺪور اﺳـﻨﺎد ﺗﺴـﻌﯿﺮ ا رز ﻧﯿﺎز ﺑـﺎ زرﮔﺎﻧـﺎن و واردﮐﻨﻨـﺪﮔـﺎن و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دارد.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ارز اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ 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 اﻃﻼﻋﺎت ارزی در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺳﺘﻪ ﭼﮏ ارزی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

داﺷﺒﻮرد

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

 داﺷﺒﻮرد  ﺛﺒﺖ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺣﺴﺎب

THINK TO THE PEAK

ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ

 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺷﺮح ﺣﺴﺎب ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ :داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری  /ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ

 ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ )(۱/۰۰۱

ﻣﺎﻟﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ













ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺣﺴﺎب ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ:





۱/۰۰۱



اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﺷﺮح اول

ﮐﻞ

ﮐﺪ ﺣﺴﺎب

 ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎری )(۱/۰۰۲

ﺷﺮح ﺣﺴﺎب

 اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺗﺠﺎری )(۱/۰۰۳

۰۰۱
ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ 

 ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری )(۱/۰۰۴

ﺗﻌ ﻦ ﻃﻮل ﮐﺪﯾﻨﮓ ﻧﻮع اﺳﻨﺎد
ﺛﺒﺖ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺣﺴﺎب

 ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ )(۱/۰۰۵

ﻧﻮع ﺳﻨﺪ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﺣﺴﺎب

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

 ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ )(۱/۰۰۶

اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب

 ﺣﺴﺎب ارزی )(۱/۰۰۷



ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ای  /ﺳﻮد و زﯾﺎﻧﯽ

ﺣﺴﺎب ﺑﻮدﺟﻪ ای

ﺣﺴﺎب ﺗﺮاز ﻧﺎﻣﻪ ای

ﺣﺴﺎب ارزی

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﺣﺴﺎب ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ

 داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺟﺎری

ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮح ﺑﺮای اﺳﻨﺎد

ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎﻧﯽ

 ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوه ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﺴﺎب
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدﺟﻪ

ﻧﻮع ﺣﺴﺎب

 ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت

ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ



ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ



 ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
 درآﻣﺪﻫﺎ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺴﺎب

ﺣﺴﺎب داﺧﻠﯽ  /اﺻﻠﯽ

ﮔﺮدش ﺑﺪﻫﮑﺎر

ﺣﺴﺎب ﻣﻮﻗﺖ

ﮔﺮدش ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

ﺑﺪون ﻣﺎﻫﯿﺖ



ذﺧﯿﺮه

۷

ﺧﺮوج

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

اﻧﺒﺎر و ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺒﺎر
اﻧﺒﺎر ﺟﺰو ﺣﺴﺎ سﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ ،ا رزش رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺎﻻ
در اﻧﺒﺎر و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮدش ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮده
و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .راﻫﮑﺎر اﻧﺒﺎر و ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺒﺎر در ﻧﺮم اﻓﺰار اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ وب ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮم و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز
ﺳـﺎزﻣﺎن ،ﺗـﻤﺎﻣﯽ اﺑـﺰارﻫـﺎی ﻻزم ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ اﻧﺒـﺎر را ﺑـﺮای ﺗﺼﻤﯿـﻢﮔﯿﺮی ﻫـﺎی ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗﻊ و ﮐﻨﺘـﺮل
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺒﺎر
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﻮاص رﯾﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﯿﺎن ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﻌﺪادی ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﻨﻄﻘﯽ و واﻗﻌﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻌﺐ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞ )ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪای( در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﺮوش ،ﺗﺪارﮐﺎت و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ،MESC ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺑﺎرﮐﺪو ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻮزﯾﻦ


ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

داﺷﺒﻮرد

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

 داﺷﺒﻮرد  رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اﻧﺒﺎر

THINK TO THE PEAK

ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی



ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ

✏







ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ
اﻧﺒﺎر



اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ



ﻓﺮم ﻫﺎی اﻧﺒﺎر



ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﺎر



رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اﻧﺒﺎر



ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻌﺒﻪ و اﻧﺒﺎر









ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺮگ
۰۰۱۰۰۰۲۷

۱

۸۸۰۰۰۰۱

۲

رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺮدن اﻧﺒﺎر

ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری

...

۱

...





ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺛﺮ

ﺷﻌﺒﻪ

اﻧﺒﺎر

ﻧﻮع ﻓﺮم

۱۸۰۴۲۱۰۰۰۰۵۰۰

۱۳۹۷/۲/۱

دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

اﻧﺒﺎر ﻣﺮﮐﺰی

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

۱۸۴۲۸۰۰۰۲۰۰۱

۱۳۹۷/۲/۸

ﺷﻌﺒﻪ وﻟﯿﻌﺼﺮ

ﺷﻤﺎره ﺳﺮی



۵

اﻧﺒﺎر

اﻧﺒﺎر ﮔﺮداﻧﯽ



ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺒﺎر



ﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺒﺎر



۸


ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

اﻧﺘﻘﺎل از اﻧﺒﺎر





ﻟﻐﻮ ﮐﺮدن رﯾﺎﻟﯽ





ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ

ﮔﺰارش ﺳﺎز

۱۳۹۷/۲/۲۰

ﺷﻌﺒﻪ



ﺑﻌﺪی 

ﺧﺮوج

ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ – ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨـﻮﻧﯽ اﻗﺘـﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﮐﻪ رﻗـﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻓـﺸﺮده ﺑﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣـﺎت،
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در روﻧﺪ ﻓﺮوش و ﭘﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،داﺷﺘﻦ اﺑﺰاری ﺑﻪروز و
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 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 ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری 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 اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﺎﻻ و ﺧﺮوج اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن از اﻧﺒﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس BOM ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﻌﺐ ﺳﻔﺎرش ﮔﺬاری آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی -درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی

۹

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار



ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

داﺷﺒﻮرد

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

 داﺷﺒﻮرد  ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش

THINK TO THE PEAK

ﺳﺮﺑﺮگ
ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﻣﺸﺘﺮی

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ



ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﻧﻮع ﻓﺮم



ﻓﺮوش ﻋﺎدی

ارز



ﻓﺮوش

ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ



ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻗﺮارداد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻓﺮوش



ﻓﺮم ﻫﺎی ﻓﺮوش

۰

۱۳۹۷/۲/۲۲

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻮﯾﻪ



ﻧﺮخ

رﯾﺎل



اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزارﯾﺎب
ﺑﺎزارﯾﺎب
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت



ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش
ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش

ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش

ﮐﺎﻻ

ﮐﺎﻻ

ﺑﺮﺷﮕﺖ از ﻓﺮوش
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ

اﻧﺒﺎر

ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺻﻨﺪوق



ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮوش
ﻓﻬﺮﺳﺖ




 اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ

اﺿﺎﻓﺎت ﮐﻠﯽ

ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ ﺪ.

ﮐﺴﻮرات ﮐﻠﯽ

ﮐﺎﻻ


واﺣﺪ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮوش
ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺮوش



ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ

%



ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮوش
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن



ﮐﺴﻮرات ﺟﺰﺋﯽ ]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[
ﻣﺒﻠﻎ

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ

%

ﻣﺒﻠﻎ

ﻣﻘﺪار


اﺿﺎﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ ]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[



ﻓﯽ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت



 اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺒﺎر
ﺗﻐ ﺮ اﻧﺒﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ آرﺗﯿﮑﻞ ﻫﺎ





اﻓﺰودن F2



ﺳﯿﺴﺘﻢ



ﻣﺎﻟﯽ



ﺧﺰاﻧﻪ داری



وارد ﮐﺮدن از excel

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ















ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ

ﻧﻮع
ﮐﺪ

ﺧﺮﯾﺪ



اﻣﻮال



)ﮐﺴﻮرات(

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﺎﻻ


...

...



 ۰رﮐﻮرد

۵

ﮐﺎﻻ

ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻟﺺ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض



ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻓﯽ

اﺿﺎﻓﺎت

ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ



اﻧﺒﺎر





ﻋﻨﻮان

ﻣﻘﺪار
واﺣﺪ

ﻣﺒﻠﻎ )ﮐﺎﻻ  -ﺧﺪﻣﺎت(

ﺟﻤﻊ ﮐﺴﻮرات


ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

ﺟﻤﻊ اﺿﺎﻓﺎت

www.pss.ir

ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ

software version: v17.000205.1

ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر

ذﺧﯿﺮه و

۱۰

ﺟﺪﯾﺪF8

ذﺧﯿﺮه F7



۱

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ

ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ



۱۳۹۷/۲/۲۲



اﻧﺒﺎر

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺧﺮوج

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوش و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻧﺮم اﻓـﺰار ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑـﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻣﺘﯿﺎز
دﻫﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻨﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﺸـﺘﺮي ﺑـﻪ ﺷﯿﻮه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘـﻠﻒ ﺷﻤـﺎره ﺗﻤـﺎس ،ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ،ﮐـﺪ ﻣـﻠﻲ ،ﺷﻤـﺎرهﻋﻀﻮﻳﺖ ،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 ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ازای ﻣﻘﺪار ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ

ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

 داﺷﺒﻮرد  ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

THINK TO THE PEAK

ﺳﺮﺑﺮگ
ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ
از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻓﺮوش
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ

۱۳۹۷/۱۲/۲۸





ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻗﺮارداد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻓﺮوش



ﻓﺮم ﻫﺎی ﻓﺮوش



ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺻﻨﺪوق



ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮوش
ﻓﻬﺮﺳﺖ



ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮوش

ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ





رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن



ﺟﺰﺋﯿﺎت
ارز

ﺗﺎ

ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ

اﻣﺘﯿﺎز

ﺗﻨﻮع ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ
ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪ




رﯾﺎل

ﻧﺮخ

۱

اﻓﺰودن















ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ

اﻧﻮاع رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن




...

...



 ۰رﮐﻮرد

۵



ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی

ﻧﻮع اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻨﺪی

از

ﺗﺎ

واﺣﺪ

اﻣﺘﯿﺎز

ﮔﺰارش رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

۱۱

داﺷﺒﻮرد

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

ﺧﺮوج

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

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 ﮔﺰارشﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
راﻫﮑﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺪارﮐﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺪارﮐﺎت و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺷﮑﻦ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس و ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎری دﻫﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺮﯾﺪ ،ﺗﺪارﮐﺎت و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ
 اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﺧﺮﯾﺪ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﺷﮑﻦ ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮدی در راه و ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ

ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

داﺷﺒﻮرد

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

 داﺷﺒﻮرد  ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ
THINK TO THE PEAK

ﺳﺮﺑﺮگ

ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺧﺮﯾﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ





ﻣﺎﻟﯿﺎت



ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﺮﯾﺪ



ﻓﺮم ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ





ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ



ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﮐﺎﻻ

ﮐﺎﻻ
ﻣﻘﺪار

۱

واﺣﺪ

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﻓﯽ



اﺿﺎﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ

رﯾﺎل

%
ﮐﺴﻮرات ﺟﺰﺋﯽ

ﮐﺴﻮرات ﮐﻠﯽ

ﻧﺮخ

۱

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﻣﺒﻠﻎ

ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه



۱۲

ارز



اﻓﺰودن

ﺳﯿﺴﺘﻢ



ﺑﯿﺸﺘﺮ 

ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

اﺿﺎﻓﺎت ﮐﻠﯽ

ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﺧﺮﯾﺪ

ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ

۱۳۹۷/۲/۲۰



ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ

ﻓﺮوﺷﻨﺪه



ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ

%

ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ

ﺧﺮوج

ﺧﺰاﻧﻪ داری و ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﮔﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﻫﺎ و ﻣﺮاودات ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ واﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ واﺣﺪ ﺧﺰاﻧﻪ
داری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ ﮔـﺰارﺷﺎت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،زﻣﯿﻨﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﻬﺮهوری ﺳـﺎزﻣﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد
اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﻏﯿﺮه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .راﻫﮑﺎر ﺧﺰاﻧﻪداری در ﻧﺮم اﻓﺰار
ﭘﺎﯾﺪار  ،ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ ،ﺗﻨﺨﻮاه و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺰاﻧﻪ داری
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ارزی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺮ ﻧﻮع ارز ﻣﺮﺟﻊ ارﺗﺒﺎط ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ -ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎﻧﮑﯽ

۱۳

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

ﺟﺪﯾﺪ



ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

داﺷﺒﻮرد

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

 داﺷﺒﻮرد  ﺗﻐ ﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص
THINK TO THE PEAK

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ













ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﺗﻐ ﺮ وﺿﻌﯿﺖ از

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه )اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ(





ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ

ﮔﺰارش ﺳﺎز

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ

ﻣﺒﻠﻎ

ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ

ارز

وﺿﻌﯿﺖ

رﯾﺎل

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه

ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺮگ

ﺷﻤﺎره ﭼﮏ



۱

۰۰۱۰۰۰۶۶

۷۳۵۳۱۰

۱۳۹۷/۳/۲۰



۲

۰۰۱۰۰۰۶۶

۴۶۰۳۳

۱۳۹۷/۳/۲۰

رﯾﺎل

۳

۰۰۱۰۰۰۶۶

۴۷۵۲۷۷

۱۳۹۷/۳/۸

رﯾﺎل

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه

ﻓﻬﺮﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ

۴

۰۰۱۰۰۰۶۵

۲۲۰۶۴۸

۱۳۹۷/۲/۱۸

رﯾﺎل

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه

ﺗﻐ ﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص

۵

۰۰۱۰۰۰۶۵

۸۶۱۱۱۳

۱۳۹۷/۲/۱۰

رﯾﺎل

درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه

ﺧﺰاﻧﻪ داری





اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ

درﯾﺎﻓﺖ
ﺛﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ

۱

...



درﯾﺎﻓﺖ از دوره ﻗﺒﻞ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ



ﻣﻮﺟﻮدی



ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﺰاﻧﻪ داری



ﺗﻐ ﺮ وﺿﻌﯿﺖ از

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻠﯿﺎت

۱۳۹۷/۲/۲۰



اﻓﺰودن













ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ




ﺳﯿﺴﺘﻢ

۵





ﭘﺮداﺧﺖ



۲

۳

۴

...



۵



ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص



ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ

داﺷﺒﻮرد  ﺗﻐ ﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی اﺷﺨﺎص









]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[







اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
اول دوره )اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ(



ﺷﻤﺎره ﭼﮏ
ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺮگ
ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ )اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ(



ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ

در ﺟﺮﯾﺎن وﺻﻮل )اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ(
۰۰۱۰۰۰۶۶
۱
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه )اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ(

۱۳۹۷/۲/۲۰

۲

درﯾﺎﻓﺘﯽ(
ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ )اﺳﻨﺎد
۱
۰۰۱۰۰۰۶۶

۳

ﺗﻀﻤﯿﻦ
۰۰۱۰۰۰۶۶
اول دوره )ﺗﻀﻤﯿﻦ(

۱۳۹۷/۲/۲۰

۱

۱۳۹۷/۲/۲۰

۴

درﯾﺎﻓﺘﺎ ﺷﺪه )ﺗﻀﻤﯿﻦ( ۵۵
۰۰۱۰۰۰۶۵

۱

ﺳﻔﺘﻪ
۰۰۱۰۰۰۶۵
اول دوره )ﺳﻔﺘﻪ(

۵

...

۱

۲

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ

ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ

۱۳۹۷/۲/۲۰

۲۰

۱۳۹۷/۲/۲۰



۵



ﺗﻐ ﺮ وﺿﻌﯿﺖ از

ﺷﺪه ...
۴ ۳
درﯾﺎﻓﺖ ۵
)ﺳﻔﺘﻪ(

ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ

ﮔﺰارش ﺳﺎز





۱۴




ﺗﻐ ﺮ وﺿﻌﯿﺖ از

درﯾﺎﻓﺘﯽ(
)اﺳﻨﺎد درﯾﺎﻓﺘﯽ(
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه )اﺳﻨﺎد

ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻠﯿﺎت

۱۳۹۷/۲/۲۰

ﺧﺮوج

ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ واﺣﺪ اداری ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﺮداد ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و ﺣﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ روز از وﻗﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺪه ﮐﻪ
ً
واﺣﺪ اداری را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ.
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 ﻣﯽآﯾﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن و ﺑﻪروز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در اﯾﻦ ﺳـﯿﺴﺘﻢ ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺗـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﺤـﺎﺳﺒـﺎت ﺣﻘـﻮق و دﺳﺘﻤـﺰد ﺑـﺎ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣـﺎن ﻣﻤـﮑﻦ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﻪ و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺪﯾﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮﺟﺪﯾﺪ



ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

داﺷﺒﻮرد

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

 داﺷﺒﻮرد  ﮔﺰارش ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ

THINK TO THE PEAK

ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )”ﻓﺮوردﯾﻦ (”۱۳۹۷



اﻧﺘﺨﺎب دوره
 اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺨﺎص
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ


ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

دارای ﮐﺎرﮐﺮد



اﺑﺰار



ﮔﺰارﺷﺎت





ﻋﻮاﻣﻞ وﯾﮋه





ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد



اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮ

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[



ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ





اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ



]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

رﺳﺘﻪ

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[



ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد



ﭘﺮوژه
ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام



ﮔﺮوه ﮐﺎری

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﺑﺎﻧﮏ

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﺟﻨﺴﯿﺖ

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[



اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ





ﺷﻌﺒﻪ



ﮐﺎرﮔﺎه

]اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ[

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ



ﻣﺘﻦ روی ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺰارش

ﮔﺰارش اﺧﺘﻼف 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

۱۵

ﺧﺮوج

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در اﻣﻮال ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻬـﻼک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌـﺪد اﻣـﻮال در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫﺎی
اﺳﺘﻬﻼک داراﯾﯽﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻦ ،ﯾـﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣـﻮال ﺻﺮﻓـﺎ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤـﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬـﻼک ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻌﻤﯿـﺮات اﻣـﻮال،
ﻓﺮوش ،اﺳﺘﻬﻼک ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ و ﻏﯿﺮه از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻮال اﯾﺪه آل اﺳﺖ .راﻫﮑﺎر
اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮال از زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل از اﻧﺒﺎر ﺗﺎ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار در ﯾﮏ دوره
ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﮐﻨـﺘﺮل اﻣﻮال ﺷﻌـﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘـﻠﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣـﺤﻞ
آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻤﻌﺪاری اﻣﻮال اﺳﺖ ،از ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

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 اﺳﺘﻬﻼک ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﮐﺎرﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک و اﻋﻤﺎل در ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺛﺒﺖ ﺗﻮﻗﻒ داراﯾﯽ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮوش ،ﺣﺬف و اﺳﺘﻬﻼک ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺎرﮐﺪﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی ) (QRﺑﺮای ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻣﻮال و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮالﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ

۱۶



ﺟﺪﯾﺪ
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ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

داﺷﺒﻮرد

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

 داﺷﺒﻮرد  ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮال

THINK TO THE PEAK

ﺷﻌﺒﻪ :دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ



ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ







ﭘﻨﻞ ﮔﺮوه





؟ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻊ





ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮال





...

...





۵



داراﯾﯽ



ﭘﻼک داراﯾﯽ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﻧﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ اول دوره داراﯾﯽ اﺳﺘﻬﻼک اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ارزش دﻓﺘﺮی اول دوره ﺧﺮﯾﺪ  +ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻃﯽ دوره ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻃﯽ دوره اﺿﺎﻓﺎت ﻃﯽ دوره ارزش دﻓﺘﺮی ﭘﺎﯾﺎن دوره



ﻣﺎﻟﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ







ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ

ﮔﺰارش ﺳﺎز

اﻣﻮال در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮال

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ



اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ



ﻣﺎﻟﯽ



ﺳﯿﺴﺘﻢ



ﺑﺮ ﭼﺴﺐ اﻣﻮال



۱۷

ﺧﺮوج

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات
وﻗﺘﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﭘـﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب آن واﺣـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣـﺮاﻗﺐ اﻧﺤﺮاف
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑـﺎﺷﻨﺪ .راﻫﮑﺎر ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات در ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ردﯾﻒﻫﺎی ﺑـﻮدﺟﻪ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣﺼﻮب،ﮐﻨﺘﺮل ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان ﻣـﺎﻟﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم ﭘـﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼـﻞ ﻫـﺎی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات
 ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻼغ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ،درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﺗﻌﺮﯾﻒ ردﯾﻒ ﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒـﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫـﺮ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزهﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺟﻮاز ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ
 ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی  ۵ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻨﺎور )ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﭘﺮوژه ،ﻣﻨﻄﻘﻪ و  (...ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ردﯾﻒﻫﺎی ﺑـﻮدﺟﻪ در ﺻﺪوراﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻟـﺨﻮاه و ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﮔـﺮوه ﺑﻨﺪیﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﯽ
 ﺻﺪور اﺳﻨـﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺗﻮﻣـﺎﺗﯿﮏ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧـﺰاﻧﻪداری و اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿـﺮی  ۸ﺳﺮﻓـﺼﻞﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺻﺪور اﺳﻨﺎد ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 ﺛﺒﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫﺎی ﻣـﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﻒ ﻫﺎی ﺑـﻮدﺟﻪای ﺑـﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی  ۵ﺳﻄـﺢ ﺣﺴﺎب ﺑـﻪﺻـﻮرت درﺧﺘﯽ و  ۵ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎب ﺷﻨﺎور ﮐﻪ ﻗـﺎﺑﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺮ ﻓﺼـﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﭘﻮﯾﺎ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺳﻄﻮح ﺷﻨﺎورﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺻﺮف ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺣﺴﺎب
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 ﺑﺮآورد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺬ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﻣﺨﺘﻠﻒاز دورهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن


ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ

داﺷﺒﻮرد

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﺎرﺑﺮ

 داﺷﺒﻮرد  ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدﺟﻪ
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از ﺗﺎرﯾﺦ



ارز

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ



ﺷﺮح

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎﻟﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ

رﯾﺎل

ﻣﺼﻮب

اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﺨﺼﯿﺺ

ﮐﺪﺑﻮدﺟﻪ

ﻧﺮخ

۱
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ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ



ﺗﻌ ﻦ ﻃﻮل ﮐﺪﯾﻨﮓ ﻧﻮع اﺳﻨﺎد

اﻓﺰودن

ﺛﺒﺖ ﮐﺪﯾﻨﮓ ﺣﺴﺎب
ﻧﻮع ﺳﻨﺪ















ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﺣﺴﺎب



ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮح ﺑﺮای اﺳﻨﺎد
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ﺗﺨﺼﯿﺺ

۵

ارز

ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺷﺮح

اﻋﺘﺒﺎر

ﮐﺪ ﺑﻮدﺟﻪ





از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ

ﻣﺼﻮب

ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﯿﻖ

ﮔﺰارش ﺳﺎز

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوه ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺣﺴﺎب
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدﺟﻪ

ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری



ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ



ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ
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اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

ﺧﺮوج

ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﺤﺖ وب ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﺷﮑﻦ ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﺑﺎرﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه 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

ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  / ۹۷ﺷﺮﮐﺖ
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داﺷﺒﻮرد

 داﺷﺒﻮرد  ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ
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ﮔﺰارش ﺳﺎز

ﮐﺎرﺑﺮ :ﭘﺎﯾﺎ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺛﺮ

ﺷﻤﺎره ﺳﺮﺑﺮگ



ﻧﻮع ﻓﺮم

ﻧﻮع ارز

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ

ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ

ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی

۱

ﺗﻮﻟﯿﺪ



۲
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ



ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ



۳
۴

ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺮم اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ

۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ




ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ
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۵

ﺟﺰﺋﯿﺎت
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ﻧﺎم ﮐﺎﻻ
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ﺗﻌﺪاد
 ۰رﮐﻮرد

واﺣﺪ

اﻧﺒﺎر

ﻧﻮع ﻓﺮم وارده

۵



اﻧﺒﺎر
ﺧﺮﯾﺪ



ﺧﺰاﻧﻪ داری



ﻣﺎﻟﯽ
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درﺻﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه

اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن

ﺧﺮوج

ﭘﺎﯾﺪار اﺑﺮی

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 ﻻﯾﺴﻨﺲ 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 اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل داده ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻻﯾﺴﻨﺲ 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 اﻃﻼﻋﺎت -ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
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