


                                               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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صندوقچه

۱

نرم افزار صندوق مکانیزه مخصوص اصناف

نرم افزار یکپارچه مالی صندوقچه (حسابرس آنالین)



۲

نرم افزار یکپارچه مالی صندوقچه (حسابرس آنالین)

نرم افزار صندوقچه یکی از محصولت تولیدی تحت ویندوز شرکت پایا افزار می باشد. نرم افزار 

فوق یک سیستم فـروشگاهی ساده بوده که با ظاهری ساده و کاربـردی امکانات بی شماری

در زمینه صدور فاکتور خرید و فروش، انبارداری، دریافت و پرداخت در اختیار کاربران محترم 

قرار می دهد. حسابداری نرم افزار فوق به صورت اتوماتیک بوده و کاربران نرم افزار نیازی به 

داشتن اطالعات حرفه ای در زمینه حسابداری ندارند. همچنین در نرم افزار فوق امکان تهیه 

انواع گزارشات مالی، خرید، فروش و خزانه داری مهیا می باشد.

- انتقال اطالعات به سال مالی بعد ( کامال اتوماتیک )

File Log ثبت وقایع سیستم در -

- تعریف کاربران مختلف با سطح دسترسی متفاوت و مشترک

- تعریف کلیدهای میانبر برای کاالها در فاکتور

- استفاده از دستگاه بارکد خوان در فاکتورهای خرید و فروش

- طراحی فاکتور (سربرگ، امضاها، فونت ها، اقالم ریز و غیره)

- سازگار با انواع چاپگرها

- تهیه گزارش ارزش افزوده جهت ارائه به مالیات

(TTMS) تهیه فایل خرید و فروش فصلی -

معرفی

برخی امکانات



۳

اطالعات پایه سیستم

- دسته بندی مشتریان به همکاران، شرکت ها، مشتریان عمده و ...

- تعریف مشتریان، تنخواه گردانان، بازاریابان و سهامداران

- تعریف مشتریان بر اساس دسته بندی، تعریف بازاریاب برای هر شخص، تعیین سقف 

  اعتبار هر شخص در فروش های اعتباری و غیره

- ثبت عناوین درآمدها و هزینه های موسسه

- تعریف کاال بر اساس دو گروه به صورت فرعی و اصلی ( تفکیک در انبار و کاالها )

- تعریف نرخ جداگانه برای خرید و فروش کاال

- تعریف شرح برای کاال( شرح خرید، فروش، انبار و ...)

- درج شماره سریال کاالها

- تعریف چند فی فروش مربوط به همکاران، نمایندگی ها و خریداران کاال

- دسته بندی کاالها به صورت مواد اولیه، محصول، قطعات، امانی و ...

- محاسبه کاردکس کاال به صورت میانگین ساده، میانگین موزون و ...



۴

نرم افزار یکپارچه مالی صندوقچه (حسابرس آنالین)

خرید و فروش

- صدور پیش فاکتور و فاکتور خرید و فروش و فاکتور برگشت از خرید و فروش کاال و خدمات 

  به همراه اضافات و کسورات و محاسبه درصد بازاریاب با امکان تسویه به صورت نقد، چک 

  اشخاص و شرکت، حواله، تنخواه گردان و یا اعتباری 

- خروجی اکسل کلیه گزارشات خرید و فروش

- گزارش سود و زیان حاصل از فروش کاالها

- عملکرد کاالی امانی با اشخاص و بالعکس 

- عملکرد بازاریاب و سهم دریافتی

TTMS گزارش خرید و فروش فصلی جهت ارائه به دارایی -

- گزارش کلی و جزئی عملکرد کاالها و خدمات با اشخاص و بازاریابان و بالعکس

- گزارش ویژه از خرید و فروش یک کاال (بیشترین خرید یا فروش، کمترین خرید یا فروش،

  ارزان ترین خرید یا فروش و غیره)

بخشی از گزارشات



۵

خزانه داری و چک و بانک

- ثبت و چاپ قبوض دریافت و پرداخت مشتری، تنخواه، سهامدار و بازاریاب به صورت نقد، 

  چک اشخاص و شرکت، حواله و تنخواه

- تعریف حساب های بانکی شرکت و اشخاص

- انجام عملیات های بانکی (واریز نقدی، برداشت نقدی، از بانک به بانک، هزینه های بانکی

  و غیره )

- ثبت وصول چک، خواباندن به حساب، نقد کردن، ابطال چک، برگشت چک و غیره



۶

نرم افزار یکپارچه مالی صندوقچه (حسابرس آنالین)

انبارداری

- تعریف انبار، کاال و واحد شمارش نامحدود

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

- انتقال کاال از یک انبار به انبار دیگر

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

- گردش و مانده کاردکس کاال به صورت تعدادی و ریالی

- گزارش صورت موجودی جنسی به تفکیک حد سفارش کاالها



۷

امکانات سطح دوم

- ثبت فاکتور فروش به صورت اقساطی به اشخاص طرف حساب موسسه

- ثبت دریافت اقساط از دفتر اقساط (فاکتورهای فروش اقساطی) به صورت نقد، چک 

  اشخاص، حواله و تنخواه

Word - Excel - Html خروجی صورتحساب اشخاص به -

- طراحی فاکتور فروش به دلخواه کاربر

- تهیه صورت وضعیت دسته چک شرکت

- چاپ بر روی چک در اندازه و ابعاد دلخواه و تنظیمی کاربر برای انواع دسته چک

- امکان تهیه گزارش کامل از صورت وضعیت دسته چک های شرکت



۸

نرم افزار یکپارچه مالی صندوقچه (حسابرس آنالین)

امکانات سطح سوم

- چاپ بارکد(Label) به صورت تنظیمی کاربر با استانداردهای متفاوت و موجود در دنیا

- تعیین و ثبت کلیدهای میانبر برای درخواست کاال جهت ثبت فاکتور

(POS) ثبت فاکتور فروش با استفاده از دستگاه بارکد خوان -



۹

امکانات سطح چهارم

- ثبت جابجایی کاال از یک انبار به انبار دیگر و همچنین تبدیل کاالها در حین جابجایی

- مشاهده موجودی کاالهای هر انبار به طور کامال صحیح همراه انتقال کاالها

- ثبت فاکتور مربوط به دریافت و پرداخت کاالی امانی و مرجوعی از امانات

- ثبت رسید دستی انبار همراه با کنترل موجودی

- ثبت حواله انبار همراه با کنترل موجودی انبار

- تعریف و ثبت واحد دوم شمارش و نگهداری موجودها در انبارها



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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