
پذیـرا رستوران



                                               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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 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 کلیه سخت افزارها

امکان اعمال سطح دسترسی های منعطف

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

اینترنتی و فروشگاهی

حسابداری مالی 

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

ویژگی های نرم افزار پذیرا

سایر راهکارهای رستورانی

انبار و حسابداری انبار

فروش و بازرگانی – توزیع و پخش

باشگاه مشتریان



فهرست
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خرید، تدارکات و لجستیک

خزانه داری و موجودی نقد

حقوق و دستمزد

اموال و دارایی های ثابت

بودجه و اعتبارات

تولید و بهای تمام شده



پذیرا

۱

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

مخصوص کترینگ، رستوران ها و مجموعه های متوسط، بزرگ و زنجیره ای 

نرم افزار جامع یکپارچه مدیریت رستوران یکی از کامل ترین نرم افزارهای تخصصی رستورانی 

می باشد که جهت رفع کلیه نیازهای مدیریتی فضاهای رستورانی طراحی و پیاده سازی شده 

است. کاربری آسان، امنیت باال، دسترسی و استفاده بدون محدودیت زمان و مکان و در عین 

حال، جامعیت و یکپارچگی آن در کلیه زیرسیستم های موجود، از سایر موارد قابل توجه در 

این نرم افزار می باشد.

این نرم افزار قابلیت پیاده سازی بر اساس روندهای کاری موجود در هر مجموعه را به صورت 

اختصاصی دارا بوده تا مشتری بر اساس نیاز بتواند به نسخه مختص مجموعه خویش دسترسی 

داشته باشد.

نرم افزار پذیرا به عنوان بخشی از راه حل جامع اتوماسیون مالی تحت وب پایدار، عالوه بر داشتن 

کلیه ویژگی های زیرسیستم های حسابداری مالی، خرید و تدارکات، فروش و بازرگانی، خزانه 

داری، اموال و دارایی های ثابت، حقوق و دستمزد، سیستم چندارزی، اسناد تسعیر و تولید و 

بهای تمام شده و ... کلیه عملیات رستوران ها، کترینگ مجموعه های زنجیره ای را تحت پوشش 

قرار می دهد.



 دسترسی به اطالعات 

سهولت نصب و راه اندازی 

نرم افزار پذیرا 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

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

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 پذیرا م یباشد

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

 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 

تحت وب بودن نرم افزار پذیرا 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.

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۲



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

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

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

فرآیند محور بودن پذیرا 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. 

در نرم افزار پذیرا برای ارتقاء سطح امنیت و یکپارچ هسازی سیست مهای نر مافزاری جهت کار 

  SSO آمدتر نمودن آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مجموعه با یکپارچگی با تکنولوژی

کاربران پس از ورود، متناسب با مجوزهای اختصاص داده فعالیت خواهند نمود. در واقع، کاربران 

با یک نام کاربری و کلمه عبور به کلیه نرم افزارهای خود دسترسی خواهند داشت.

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

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

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

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

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

ذخیره م یگردد. همچنین، امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچ هسازی 

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

افزار م یباشد.

۳



BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

نرم افزار تحت وب پذیـرا عالوه بـر فـرآیندهای 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 پذیـرا 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. 

درواقع، در نرم افزار تحت وب پذیرا،  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.

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۴



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

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

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

امکان اعمال سطح دسترسی های منعطف

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

اعمال سطوح دسترسی با جزئیات کامل   بـرای کاربران می باشد. مزیت نرم افزار تحت وب پذیرا

زیرسیستم های موجود نرم افزار می باشد.

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

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

محدودیت برند آن ها می باشد.

۵



ویژگی های نرم افزار پذیرا

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۶

- یکپارچگی در بخش های مدیریت مرکزی، مدیریت شعب و صندوق ها

- امکان ایجاد یکپارچگی در نامحدود شعبه و صندوق

- یکپارچگی کامل و ارتباط در تمام بخش های نرم افزار

- سازگاری با کلیه سخت افزارهای رستورانی، دستگاه هایPOS  و ...

- اتصال به درگاه بانکی 

- امکان تعریف انواع سطوح دسترسی برای کاربران

- قابلیت اجرای نسخه های تبلتی آن بر روی انواع تبلت ها و حتی گوشی مبایل

- امکان ایجاد یکپارچگی در نامحدود شعبه و صندوق

- امکان تعریف نامحدود پرینتر 

- امکان سفارشی سازی بر پایه نیاز هر رستوران

VOIP برقراری ارتباط با تلفن -

- و...



- موجودی روزانه ی فروش

- کنترل سفارشات بر اساس ساعت و کنترل میزها

- فروش حضوری، دلیوری، سالن

- ثبت آنی اطالعات فروش در صندوق ها، شعبه و دفتر مرکزی برای اتخاذ تصمیم های صحیح 

  مدیریتی

- سفارشات رستوران با تبلت، کنترل میز، پیک و بیرون بر

- امکان تعریف سیاست های مختلف برای منو، میز، سالن و پیک

- تعریف منو و امکان تعریف چندین قیمت برای یک منو در شعب مختلف

- سفاش گیر گارسون بر پایه تبلت و گوشی و انتقال آنالین آن به سیستم مدیریت شعبه 

  جهت آماده سازی سریع سفارش

- و ...

سایر راهکارهای رستورانی

۷

(شعبه دفتر مرکزي) خانه

شنسل مرغ

فی:   250000 ریال1 عدد

4.6.12.12[خروج از سیستم] paya  تنظیمات پایا

انتخابشماره میزمشتري

همه



تعداد نفراتانتخاب


سربرگ

جمع مبلغ:

250,0 00

لغو و جدیدبازگشت ذخیره

ریال

اصالح قیمت ها نمایش فاکتور

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







جوجه کباب با استخوان

کشک و بادمجان

ماهی کباب خوراك

ماست و خیار

آش رشته

خوراك اکبر جوجه

جوجه کباب میکس

چلوکره دیگی ایرانی

دیزي سنگی

آب گازدار

آش رشته 1 کیلویی

خوراك ماهیچه

گوسفندي

جوجه کباب بدون

 استخوان(ران)

سوپ جو

خوراك زبان گوساله

شنسل مرغ

شله زرد

نوشابه قوطی مشکی

جوجه کباب بدون

 استخوان (سینه)

ماست موسیر یک نفره

چیکن استروگانف

پک افطار

شله زرد 1 کیلویی

نوشابه قوطی زرد

چلو ماهی کباب

 مخصوص

ترشی یک نفره

میگو پفکی

باقالی پلو دیگی

شیربرنج 1 کیلویی

دلستر هلو

چلو ماهی قزل آال

زیتون پرورده یک نفره

بیف استروگانف

نان

شیربرنج

نوشابه قوطی اسپرایت



حمیدرضا هرويپیک335 0100001paya

paya تهران - خیابان ولیعصر - کوچه ولدي - پالك 30 واحد01000018

paya

تهران - خیابان ولیعصر - کوچه ولدي - پالك 30 واحد8

02188946262

paya

تهران - خیابان ولیعصر - کوچه ولدي - پالك 30 واحد8

02188946262

paya

تهران - خیابان ولیعصر - کوچه ولدي - پالك 30 واحد8

02188946262



حسابداری مالی 

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

- ساختار کدینگ ۱۰ سطحی مشتمل بر ۵ سطح درختی  نامحدود سطح تفصیلی شناور 

- صدور سند حسابداری به صورت اتوماتیک برای عملیات خرید و فروش به صورت روزانه یا 

  به تفکیک فاکتور

- کلیه عملیات ارزی، اسناد ارزی و اسناد تسعیر

- ثبت و ردیابی عملیات کاربران

- تعریف انواع فرم ها با توجه به نیاز مجموعه

- و ...

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۸



انبار و حسابداری انبار

- کنترل عملیات انبار کلیه انبارها به صورت تفکیکی و تجمیعی به صورت لحظه ای با توجه به 

میزان فروش و کمک به جلوگیری از کسری انبار و تعیین تکلیف کاالی اضافی

- ثبت رسید و حواله انبار

- قابلیت تعریف انواع فرم ها و سریال کاال برای انبار

- محاسبه موجودی کاال بر اساس موجودی واقعی و منطقی

- حواله خروج از انبار به روش فرموالسیون

- انبار روزانه فروش به روش ماتریس، مغایرت و روش های ترکیبی و ...

- تعریف ساختار محصول (مواد اولیه، نیمه ساخته و مواد تشکیل دهنده محصول)

- و ...

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

فرم های انبار

فهرست برگه های انبار

انبار





ریالی کردن انبار

انبار گردانی

عملیات انبار

گزارشات انبار





 تاریخ



جستجوی دقیق

۵رکورد

   






۰ ... ...







ذخیرهذخیره و جدید

افزودن

سربرگ

انتقال به انبارنوع فرم

انبار

۰۵۰۰۰۰۱/انبار مرکزیتحویل گیرنده(انبار)

تفضیلی

جزئیات

کاال

واحدمقدار

شرح

ثبت بعد از برگه

به انبار”انبار مرکزی” از انبار” ولیعصر”توضیحات:

مقدار موجودی

غیرفعال

۱۳۹۷/۱۲/۲۸

ورود از اکسل

[انتخاب کنید]



کد

توضیحات

مشخصه کاال

مقدار

واحد
توضیحات



 سند حسابداری

وارده

درخواست تامین کاال

درخواست جابه جایی کاال بین انبارها

درخواست خرید کاال

صادره

برگه خروج

دستور تحویل

ثبت نقطه سفارش کاال به تفکیک انبارها

کنترل کیفیت(رسید موقت)

صادره

۹



فروش و بازرگانی – توزیع و پخش

- کنترل و مدیریت متمرکز شعب

- مشاهده لحظه ای میزان فروش صندوق، شعبه و فروش کلی

- امکان تعریف سهم از فروش

- تسویه نقدی، کارت بانکی، اعتباری و کارت هواداری

- تعیین قوانین فروش و تخفیف و قیمت گذاری به تفکیک شعب

- گزارشات فروش بر اساس ریز فروش، مشتریان و ... به تفکیک روز، ماه، سال و ...

- امکان ثبت موقت فاکتور یک مشتری، صدور فاکتور به مشتری دیگر و بازخوانی فاکتور 

  مشتری اول جهت تکمیل و ثبت نهایی

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

  جابجایی ها، ارسال و دریافت کاال و ...

- و ...

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۱۰



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

۱۱



فاکتور فروش
فهرست پیش فاکتورهاي

 فروش

فهرست فاکتورهاي فروش

پیش فاکتور فروش

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

شرکت رستوران شنزار سال مالی 96 31دفتر مالیدوره مالی 31

(شعبه دفتر مرکزي) خانه

شنسل مرغ

فی:   250000 ریال1 عدد

4.6.12.12[خروج از سیستم] paya  تنظیمات پایا

انتخابشماره میزمشتري

همه



تعداد نفراتانتخاب


سربرگ

جمع مبلغ:

250,0 00

لغو و جدیدبازگشت ذخیره

ریال

اصالح قیمت ها نمایش فاکتور

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





جوجه هندي مخصوص

زرشک پلو با مرغ

ساالد فصل

استیک مخصوص

حلیم 1 کیلویی

خوراك مرغ



جوجه چینی مخصوص

میرزا قاسمی

ساالد شیرازي

استیک ژرمن

حلیم

خوراك قزل آال

جوجه کباب با استخوان

کشک و بادمجان

ماهی کباب خوراك

ماست و خیار

آش رشته

خوراك اکبر جوجه

جوجه کباب میکس

چلوکره دیگی ایرانی

دیزي سنگی

آب گازدار

آش رشته 1 کیلویی

خوراك ماهیچه

گوسفندي

جوجه کباب بدون

 استخوان(ران)

سوپ جو

خوراك زبان گوساله

شنسل مرغ

شله زرد

نوشابه قوطی مشکی

جوجه کباب بدون

 استخوان (سینه)

ماست موسیر یک نفره

چیکن استروگانف

پک افطار

شله زرد 1 کیلویی

نوشابه قوطی زرد

چلو ماهی کباب

 مخصوص

ترشی یک نفره

میگو پفکی

باقالی پلو دیگی

شیربرنج 1 کیلویی

دلستر هلو

چلو ماهی قزل آال

زیتون پرورده یک نفره

بیف استروگانف

نان

شیربرنج

نوشابه قوطی اسپرایت





نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۱۲



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

- شناسایی مشتری به طرق مختلف شماره تماس، کد شناسایی، کد ملی، شماره عضویت، کارت 

  هواداری، کارت الکترونیک و ...

- تعیین تخفیف های ریالی، حجمی و تخفیفی

- امکان شناسایی مشتری در هر شعبه ای جهت تکریم مشتری و اعمال تخفیفات و ...

- مکان صدور کارت های الکترونیکی تخفیفی و تشویقی، در تاریخ های خاص و ...

- تعیین سیاست های فروش به تفکیک شعب

- ثبت جزئیات رسید

- پنل  sms برای ارتباط با مشتری

- ارسال از طریق تلگرام

- و ...

۱۳



خرید، تدارکات و لجستیک

- تعریف انواع قرارداد های قیمت گذاری

- امکان سرشکن کردن هزینه های مرتبط با خرید و ... بر روی بهای تمام شده

- گزارشات فروش بر اساس ریز خرید

- و ...

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



فروشنده

 تاریخ تحویل



 ۱۳۹۷/۲/۲۰تاریخ

شماره برگه

توضیحات

نرخریالارز

۱

کاال

مقدار

فی

اضافات جزئی

مبلغ

افزودن

    جستجوی دقیق

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

۵رکورد 


۰ ... ...

کاال

خدمات

جمع خالص

جمع مالیات و عوارض

جمع کسورات

جمع اضافات

جمع مبلغ نهایی

لغوذخیرهذخیره و جدید

نوع

کد

عنوان

مشخصه کاال

مقدار

واحد
مبلغ(کاال-خدمات)فی

اضافات

(کسورات)

مبلغ نهایی

معادل ریالی

ارز

نرخ

سیستم

اطالعات پایه

مالی

خزانه داری

انبار

فروش

اموال

تولید

حقوق و دستمزد
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software version: v17.000205.1



نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۱۴



خزانه داری و موجودی نقد

- قابلیت شناسایی انواع حساب های مختلف

- کنترل نقدینگی هر شعبه به تفکیک صندوق های فروش،  مدیریت وجوه نقد باقی مانده، 

  میزان استفاده مشتریان از کارت هواداری و ...

- دریافت و پرداخت ارزی یا اسناد بهادار در خزانه دار

- تعریف دسته چک ارزی

- ارتباط خزانه با سیستم های خرید و فروش برای تسویه فاکتور

- ثبت انواع روش های پرداختی

- امکان اخذ صورت مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک

- امکان ارتباط و گزارش گیری از   درگاه بانکی

- و...

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

۱۵



حقوق و دستمزد

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
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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

- تعیین عوامل مختلف دستمزد به صورت کامال پارامتریک

- تعریف فرمول های مورد نیاز کاربر بر اساس هر مورد خاص

- ارائه کلیه گزارشات برای فرمت های مورد نیاز بیمه و دارایی و بانک

- صدور اسناد حسابداری اتوماتیک بر اساس هر نوع کدینگ مورد نیاز کاربر

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۱۶



اموال و دارایی 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

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

۱۷



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

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

  از دور ههای مالی قبل جهت سنوات آتی سازمان

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۱۸



شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا
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 اطالعات پایه

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

شعبه: دفتر مرکزی

کاربر: پایا
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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

- 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

نرم افزار یکپارچه تحت وب مدیریت رستوران پذیرا

۲۰



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

_ تهـران، خیـابان ولیـعصر، بالـاتر از طـالقـانی،
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