


                                               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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پایشگر

۱

نرم افزار مالی یکپارچه بازرگانی

معرفی

نرم افـزار مالی پایشگر مخصوص شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط مشتمل 

بر سیستم های حسابداری مالی، خرید و فـروش، انبارداری، اموال و دارایی های ثابت، خزانه 

داری، چک و بانک و حقوق و دستمـزد طـراحی و تولید شده است. نرم افزار فوق در دو سطح 

قابل ارائه بوده و به دلیل تهیه گزارشات مـدیریتی متنوع و همچنین قیمت مناسب یکی از 

کامل ترین و جامع ترین نرم افـزارهای موجود در بازار رقـابتی خود می باشد. پـروژه طـراحی و 

تولید نرم افـزار پایشگر در سال ۱۳۸۳ به پایان رسیده و آخرین نسخه به روز شده نـرم افـزار 

مربوط به فروردین ۱۳۹۵ است که ماحصل آن پشت سر گذاشتن ۱۱ دوره مالی، صدور کاربرگ، 

سند اختتامیه، سند افتتاحیه و انتقال اطالعات به سال مالی جدید می باشد. 

نرم افزار یکپارچه مالی پایشگر (حسابرس ویژه)



نرم افزار یکپارچه مالی پایشگر(حسابرس ویژه)

۲

مشخصات فنی

Win ۸٫۱ - Win۸ - Winxp - Win Vista - Win ۷ - نرم افزار پایشگر بر روی سیستم عامل های -

  Win Server ۲۰۰۳ - ۲۰۰۸  قابل اجرا می باشد.

- بانک اطالعاتی سیستم، نرم افزار MS-SQL Server  بوده که جهت نگهداری اطالعات مورد 

  استفاده قرار می گیرد.

- تمامی گـزارشات سیستم بر اساس محدوده تاریخ و محدوده کاربـر و کامپیوتر ثبت شده 

  قابل استخراج می باشد.

- برقراری ارتباط با دستگاه های مکانیزه حضور و غیاب تحت ویندوز

- تهیه دیسکت بیمه برای ارسال به مراکز بیمه

- تهیه دیسکت بانک جهت پرداخت حقوق به صورت الکترونیکی

- طراحی فاکتور فروش در قالب های دلخواه

- استفاده از لوگوی شرکت در چاپ اسناد و فاکتور فروش

- طراحی و چاپ دسته چک برای چک های صادره



۳

کلیه عملیاتی که در یک سال مالی در یک موسسه از قبیل خرید و فروش و انبار و ... انجام 

می پذیرد، باید در واحد حسابداری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در نرم افـزار مالی پایشگر، این امکان به راحتی فـراهم شده که بعد از هر یک از عملیاتی که 

ذکر شـد، نـامه مـربوط به آن به قسمت حسـابداری ارسال شود و در آن قسمت مـورد بـررسی 

قرار گیرد.

- مشاهده، تعریف و تدوین سر فصل های حسابداری، هزینه ها و درآمدها

- تعریف و تدوین اشخاص شامل مشتریان (بدهکار و بستانکاران)، بازاریابان، تنخواه گردان،

  سهامداران

- ثبت اسناد در قسمت پیش نویس جهت نگهداری و اعمال تغییرات احتمالی بر روی آن ها

- کپی برداری از اسناد (ردیف کردن شماره اسناد بر اساس تاریخ)

- صدور اسناد به صورت دستی

- صدور قبوض دریافت و پرداخت (وجه نقد، چک شرکتی، خرج چک اشخاص، سفته، حواله

  بانکی و سایر اسناد)

- ادغام اسناد حسابداری

- تهیه کاربرگ و ثبت سند اختتامیه و انتقال به سند افتتاحیه سال مالی جدید به صورت

  اتوماتیک

- مالحظه دفاتر حسابداری در سطوح : کل، معین، تفصیلی و روزنامه

حسابداری

برخی امکانات



نرم افزار یکپارچه مالی پایشگر(حسابرس ویژه)

۴

گزارشات حسابداری

- تراز آزمایشی در سطح گروه، کل، معین، تفصیلی (چهار، شش و هشت ستونه)

- سند خالصه حسابداری با قابلیت تعیین محدوده گزارش توسط کاربر و تعیین محدود تاریخ 

  جهت دفترنویسی

- صـورت حساب و مانده حساب ریز تفصیلی های ویـژه شامل: اشخاص، اموال، حساب های

  بانکی و غیره

- حساب عملکرد سود و زیان

- تهیه تراز نامه در تاریخ های مختلف و یا پایان سال مالی موسسه مطابق با استانداردهای 

 حسابداری

- تهیه گزارش کاربرگ پایان سال بر اساس استانداردهای موجود و به صورت تحلیلی

- تعیین محدوده تاریخی، نام کاربر، نام کامپیوتر و محدود شماره اسناد برای تمامی گزارشات



۵

کلیه عملیات مالی دریافت و پرداخت (نقد، چک، حواله) در قسمت خزانه داری صورت می پذیرد.

نـرم افـزار مالی پایشگر، این ویژگی را دارد که از طریق دریافت و پرداخت که هـر کدام دارای 

مشخصه های خاصی برای عملیات خزانه داری هستند اجازه می دهد راه برای کاربر آسان شود.

- ثبت کلیه حساب های بانکی شرکت و اشخاص و تعریف دسته چک های مربوط به شرکت

  و کنترل چک های صادره

- انجام کلیه عملیات بـانکی شامل: واریـز وجـه نقد، بـرداشت وجه نقـد، حـواله های بـانکی و

  هزینه های بانکی

- کنترل چک های شرکت (پرداختی) و اشخاص دریافتی شامل: اعالم وصول چک، وصول چک

  و واریز به صندوق، ابطال چک

- چاپ روی چک در قالب های مختلف مربوط به بانک ها و حساب های جاری مختلف

خزانه داری

برخی امکانات



نرم افزار یکپارچه مالی پایشگر(حسابرس ویژه)

۶

هر موسسه یا بنگاه اقتصادی به منظور کسب درآمد از خرید و فروش استفاده می کند و هر 

زمان که این عملیات انجام می شود، بحث فاکتور و چاپ برگه آن صورت می گیرد.

نرم افـزار مالی پایشگر، این الزمه را دارد که فاکتور مربوط به خرید و فـروش را با فرمت های 

مختلف تنظیم و چاپ نماید. یکی دیگر از ویژگی های آن، گزارش هایی است که کاربر می تواند 

از آن استفاده کند.

- ثبت پیش فاکتور فروش، فاکتور فروش و برگشت از فروش کاال همراه با خدمات، کسورات

  و اضافات

- صدور حواله اتوماتیک خروج از انبار از روی فاکتور فروش

- صدور فاکتور خرید و برگشت از خرید

- ثبت و استفاده از انواع خدمات در فاکتورها

- ثبت فاکتور فروش به صورت نقد، چک اشخاص، حواله، تنخواه و یا نقد و نسیه

- ثبت تخفیف خطی بر روی فاکتور فروش ( تخفیف برای هر ردیف کاال)

- ثبت درصد بازاریاب خطی بر روی فاکتور فروش (درصد بازاریاب برای هر ردیف کاال)

- تعریف دفتر فی فروش و تخفیفات برای گروه مشتریان

- تهیه فایل مربوط به گزارش خرید و فروش فصلی

- تهیه گزارش ارزش افزوده

- تنظیم و طراحی فاکتور فروش با تنظیمات دلخواه کاربر به طور مثال استفاده از : آرم شرکت

  در سربرگ فاکتورها، تغییرات نوع، اندازه، رنگ و فونت فاکتورها

خریدو فروش

برخی امکانات



۷

خریدو فروش



نرم افزار یکپارچه مالی پایشگر(حسابرس ویژه)

۸

زمانی که بحث انبار پیش می آید، مدیریت یا انباردار باید کلیه آمار مربوط به ورود و خروج 

یک کاال و در بعضی مواقع عملیات حسابداری مربوط به سود یا زیان کاالها را در اختیار داشته 

باشند.

در نـرم افـزار پایشگر، می توان انبارهای مختلف را ثبت و دسترسی متعدد را در اختیار کاربر

قرار داد تا از امکانات آن استفاده نماید.

- تعریف انبار، کاال و واحد شمارش نامحدود

- تعریف موجودی ابتدایی هر انبار و حد سفارش برای هر کاال

- انتقال کاال از یک انبار به انبار دیگر

- صدور و چاپ برگه های مجوز خروج و رسید اتوماتیک و دستی انبار

- گردش و مانده کاردکس کاال به صورت تعدادی و ریالی

- گزارش صورت موجودی کاال به تفکیک حد سفارش کاالها

- صدور حواله و رسید دستی انبار

انبارداری

برخی امکانات



۹

هـر موسسه یا بنـگاه اقتصادی دارای دارایی و امـوال مختلف است که اصوال بـاید آمـار همه 

دارایی ها را داشته باشند.

در نرم افزار پایشگر می توان کلیه اموال و دارایی ها را ثبت و ارزش گذاری نمود و بعد از آن 

هم می توان استهالک آن را نیز مشخص کرد. 

- ثبت ذخایر استهالک اموال مختلف در روش های متفاوت

- ثبت و تعریف کلیه گروه های اموال شامل: اموال، ماشین آالت و تجهیزات موجود در شرکت

- ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال

- ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات و نگهداری اموال

اموال و دارایی های ثابت

برخی امکانات



نرم افزار یکپارچه مالی پایشگر(حسابرس ویژه)

۱۰

شرکت های کوچک که تعداد پرسنل کمی دارند، غالبا پیچیدگی خاصی در محاسبات دستمزد 

نداشته و صـرفا نیازمند یک سیستم سـاده جهت نگهـداری اطالعات کارمندان، صـدور فیش 

حقوقی و گزارشات مربوطه هستند.

این امر را به بخش حقوق و دستمزد نرم افزار پایشگر بسپارید.

- ثبت مشخصات کامل پرسنل شامل مشخصات شناسنامه ای، قرارداد و شرح وظایف، مزایای 

  حقوق، نوع بیمه و مالیات مکسوره و ...

- تهیه فایل های ویژه پرداخت الکترونیکی حقوق ماهانه (دیسکت پرداخت حقوق بانک)

- ثبت مراکز بیمه مرتبط با واحدهای زیرمجموعه یک بنگاه اقتصادی به صورت پارامتریک

- تنظیم جدول ضرائب مالیاتی حقوق

- ثبت کلیه آیتم های  مزایای حقوق به صورت پارامتریک و به تفکیک اشخاص

- ثبت کلیه آیتم های کسورات و اضافات قانونی، توافقی یا قراردادی حقوق و ارتباط با 

  سرفصل های حسابداری

- تنظیم و پرداخت وام های طی دوره و تعیین تعداد اقساط و اولین ماه باز پرداخت وام

- پرداخت مساعده و عملیات پرداخت های حقوق بین ماه برای یک یا چند پرسنل

- تهیه دیسکت بیمه جهت ارائه به شعب بیمه تامین اجتماعی

حقوق و دستمزد

برخی امکانات



۱۱

حقوق و دستمزد



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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