




سبد محصولی راهکاران ابری



راهکاران ابری همکاران سیستم، 
راهکاری به صرفه، امن و انعطاف پذیر 

برای رشد کسب وکار شما

از راهکاری به صرفه استفاده کنید
با استفاده از راهکاران ابری همکاران سیستم، نیازی به خرید نرم افزار، سخت افزار و سرور ندارید 

و از نرم افزار ی به روز و حرفه ای با هزینه ای به صرفه برای کسب وکار خود بهره می برید.

داده ها را در محیطی کامال امن نگهداری کنید
راهکاران ابری، اطالعات شما را با باال  ترین استاندارد های امنیتی و در پایگاه داده ای امن نگهداری 

می کند.

نرم افزارتان را همیشه همراه خود داشته باشید
در هر زمانی و هر مکانی و بدون محدودیت جغرافیایی به نرم افزار و اطالعات کسب وکارتان 

دسترسی دارید.

یک سیستم منعطف در اختیار داشته باشید
در راهکاران ابری به تناسب تعداد کاربر و ماژول های مورد نیاز حق اشتراک پرداخت می کنید و 

در صورت نیاز می توانید تعداد کاربر را تغییر داده، یا ماژول های جدید اضافه کنید.



ویژگی  های عمومی و 
زير ساخت راهکاران ابری 

چند زبانی

وب سرويس

حقوق دسترسی

مدیریت پیام

چند ارزی



آقای متقی مدیرمالی شرکت واال نیک کیمیا

با ذخیره ی اطالعات در یک دیتاسنتر حرفه ای، خیال مان از امنیت اطالعات سازمان 

راحت است و دیگر گرفتار راه اندازی دیتاسنتر، هزینه ها و نگرانی های نگهداشت 

این زیرساخت و از دست رفتن احتمالی اطالعات یا آرشیو این اطالعات نیستیم. 

ما به همکاران سیستم به عنوان مجموعه ای معتبر اعتماد داریم. 

آقای حسن زاده؛ مدیر مالی شرکت کربنات البرز 

مالی،  فرایندهای  مانند  فعالیت ها  که همه  داشت  نیاز  به سیستمی  سازمان 

اداری و بازرگانی را به شکل یکپارچه مدیریت کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم 

از یک سیستم ERP استفاده کنیم که پاسخ گوی نیاز سازمان باشد ولی به دلیل 

 ERP هزینه باالی تجهیز سرور و زیرساخت های مورد نیاز، امکان خرید سیستم

را نداشتیم. راهکاران ابری با ارائه یک سیستم یکپارچه حرفه ای و به صرفه، نیاز 

سازمان را کامال پاسخ داد.

داستان موفقیت مشتریان
راهکاران ابری

ـ مدیر مالی شرکت آرتان پترو کیهان 

مجموعه ی آرتان پتروکیهان درنظر داشت که به کمک نرم افزار، مشکل فاصله ی میان 

دفتر مرکزی تهران و کارخانه را برطرف کند و محدودیتی برای دسترسی به اطالعات 

نداشته باشد. این نیاز با هزینه ای به صرفه توسط راهکاران ابری پاسخ داده شد.

آقای بلوکی مدیر مالی شرکت فیتکو

در هر زمان و هر مکان که به سیستم مالی و گزارش های مربوطه نیاز داشته 

انجام  با توجه به ماهیت شرکت و لزوم  باشیم، نرم افزار در دسترس ما است. 

سیستم  به  جا  همه  از  می توانیم  راحتی  به  خارجی،  و  داخلی  ماموریت های 

استخراج  سیستم  از  را  نیاز  مورد  گزارش های  و  باشیم  داشته  دسترسی  مالی 

کنیم. همچنین دفاتر نمایندگی  ما در سایر شهر ها هم به راحتی می توانند از 

نرم افزار مالی با همان کیفیت دفتر مرکزی استفاده کنند. این موضوع به چابکی 

است. کرده  زیادی  در مواقع ضروری کمک  مالی  واحد  بیش تر  و سرعت عمل 



ی
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مدیریت اسناد حسابداری و یکپارچه  سازی فرآیند  های مالی، از مهم ترین 

چالش  های سازمان  ها محسوب می  شود. هر چقدر حجم داده  ها افزایش 

می  یابد، امکان نادرست بودن داده  های ثبت شده باال  تر می  رود و زمان 

بسیاری نیاز است تا اثرات مالی این اطالعات ثبت شوند.

به کمک نرم  افزارهای مالی راهکاران ابری، با اتوماتیک کردن فرآیند  های 

باال و  با امنیت  را کاهش داده و  دستی، دوباره  کاری و خطا  های کاربری 

به راحتی به اطالعات مالی یکپارچه دسترسی پیدا می کنید و می توانید 

افزایش  را  اطالعات  اتکای  قابلیت  گزارش  دهی،  افزایش سرعت  بر  عالوه 

دهید.

راهکار مالی راهکاران ابری



ماژول  های راهکار مالی راهکاران ابری 

ویژگی  های راهکار مالی راهکاران ابری
• اطالعات مالی منسجم و یکپارچه

• گزارش  دهی ساده و کم  هزینه به ذی  نفعان درونی و بیرونی سازمان
• پشتیبانی کامل از حسابداری شعب غیر  مستقل

• صدور اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده )VAT( نسخه عمومی و نسخه آالیندگی
• قابلیت ردیابی دارایی  های ثابت سازمان  ها در هر لحظه از زمان

• پشتیبانی از حسابداری تسهیالت مالی دریافتی همراه با گزارش  های عملیاتی مورد نیاز
• اطالع از وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی و در نتیجه حساب مشتریان و تامین  کنندگان به تفکیک شعب

• امکان مدیریت نقدینگی سازمان در هر لحظه
• تهیه  ی گزارش  های اصلی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته، سود و زیان جامع و 

    جریان وجوه نقد

دفترکل

دریافت و پرداخت         

دارایی ثابت 

تسهیالت مالی                      

صورت های مالی
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شده  باعث  تدارکات،  فرایندهای  باالی  حجم  و  اهمیت  تنوع،  پیچیدگی، 

است این فعالیت ها جزء نیازهای اساسی بسیاری از شرکت های تولیدی 

و بازرگانی  باشد. راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری به شما کمک 

می کند فرایند تامین و نگهداری کاال را به شکل اتوماتیک مدیریت کنید و 

از وضعیت موجودی های سازمان اطالعات به هنگام و دقیق دریافت کنید. 

با این راهکار می توانید فعالیت های مهمی مانند خرید کاال و خدمات از 

کاال  خروج  و  ورود  ثبت  انبار،  مدیریت  خارجی،  و  داخلی  تامین کنندگان 

به صورت دستی یا با استفاده از بارکد، قیمت گذاری و حسابداری مواد 

به شکل  را  انبارگردانی  و  سفارش گذاری  و  درخواست ها  مدیریت  کاال،  و 

سیستمی کنترل کنید و سرعت فرایندها را افزایش دهید.

راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری



ویژگی  های راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری
• ردیابی موجودی سازمان جهت شناسایی وضعیت هر میزان از کاال در پروسه خرید، تولید، فروش و انبارداری 

• مدیریت ورود و خروج کاال بر اساس مجوزهای صادر شده توسط سایر واحدهای سازمان
• ایجاد یکپارچگی و انسجام اطالعات در فرایندهای تامین کاال و خدمات و کمک به مدیران سازمان برای 

    پاسخ گویی به موقع به درخواست های کاال و خدمات مراکز درخواست کننده
• امکان ثبت اسناد خرید خارجی همچون Proforma Invoice، بیمه نامه، بارنامه، برگ ترخیص، مجوزهای 

    واردات کاال و ... در رویه خریدهای خارجی 
• محاسبه بهای تمام شده کاال با امکان تخصیص تفصیلی به هر سفارش و ردیابی هزینه های سفارش

• ایجاد گروه بندی های مختلف و دریافت گزارش های متنوع بر اساس تامین کنندگان و اقالم در گروه های 
    مورد نظر

• پشتیبانی از بارکدهای ثابت، متغیر و تگ های RFID در ثبت اسناد انبار و انبارگردانی آنالین و آفالین
• مکانیزه سازی فرایند نوبت دهی و توزین سازمان

• مشاهده وضعیت موجودی انبار به صورت شماتیک، کنترل موجودی کاالها در قفسه و جابجایی کاال بین قفسه 

ماژول  های راهکار تدارکات و لجستیک راهکاران ابری 

انبار و حسابداری انبار 

تدارکات 

پذیرش و توزین

موبایل سرویس انبار

اسناد تجاری تدارکات

مدیریت بچ

مدیریت جانمایی کاال در انبار
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با راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری متناسب با نیازهای کسب وکارتان، 

حوزه ی سرمایه انسانی سازمان را مدیریت کنید و با توجه به الزامات 

قانونی، از اعمال خودکار تغییرات بهره مند شوید. راهکار سرمایه انسانی 

خدمات  جبران  محاسبه ی  در  احتمالی  خطاهای  می   سازد  قادر  را  شما 

کارکنان را کاهش دهید و با امکان گزارش   گیری و تحلیل، دیدی جامع از 

سرمایه انسانی سازمان کسب کنید.

راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری



ویژگی  های راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری
• پوشش دهی تنوع و پیچیدگی های نظام های جبران خدمات

• تهیه انواع گزارش های قانونی و مدیریتی و مشاهده روند تغییرات جبران خدمات در طی زمان
• تعریف روش محاسبه عوامل اصلی و فرعی حکم به تفکیک انواع استخدام

• پردازش سریع و شناسایی کارکنان مشمول ارتقا و ترفیع و تسهیل در اجرای فرایند مربوط به آن
• پاسخگویی به الزامات قانونی

• کمک به سیاست گذاری مدیران در جهت تصمیم   سازی ادامه   ی فعالیت سازمان و وضعیت شاخص   های 
    ارتقا و ترفیع 

• انعطاف پذیری باال و سهولت اعمال تغییرات

ماژول  های راهکار سرمایه انسانی راهکاران ابری 

جبران خدمات 

کارگزینی

مدیریت مسیر شغلی
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مــاژول فــروش راهــکاران ابــری بــا پوشــش فرایند   هــای متنــوع مربــوط 

بــه پــردازش درخواســت مشــتریان، از ثبــت درخواســت تــا زمــان صــدور 

صورت   حساب و نیز فراهم آوردن بستری برای سیاست   گذاری تصمیم   گیری 

و برنامه   ریزی، شرکت   ها را در بهبود عملکرد سازمان، افزایش سهم بازار 

و در نهایت ضریب بازگشت سرمایه یاری می   رساند.

به  ماژول   ها،  با سایر  یکپارچگی  بر  ابری عالوه  راهکاران  فروش  نرم   افزار 

ارزیابی و کنترل عملکرد فروشندگان  و  مکانیزه کردن سیستم فروش 

کمک می   کند و ضمن بهبود فرآیند   های فروش، هزینه   ی پاسخ   گویی به 

درخواست   های مشتریان را کاهش و سرعت آن را افزایش می   دهد.

راهکار فروش راهکاران ابری



ویژگی  های راهکار فروش راهکاران ابری
• متناسب سازی رویه های فروش، قیمت گذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتری

• صدور اتوماتیک فاکتورهای فروش
• اعمال سیاست   های مدیریتی شرکت در قالب مدل   های ارزیابی و پورسانت پرسنل

• مقایسه عملکرد با اهداف فروش به شکل مبلغی و مقداری با بکارگیری ابعاد مختلف فعالیت روی 
    محصوالت

• محاسبه ی پورسانت برای نقش های مدیر، ویزیتور، مامور توزیع، مامور وصول، فروشنده ی گرم، 
    راننده و سایر نقش ها

• مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان فروش
• بهینه   سازی فرایند سفارش   دهی و پیگیری وضعیت سفارش توسط مشتری

• ارائه اطالعات دقیق و به موقع از وضعیت فروش و میزان سود   آوری محصوالت
• امکان استفاده از فرمول های متنوع و پیچیده و محاسبه دقیق پورسانت تیم های فروش و پخش 

ماژول  های راهکار فروش راهکاران ابری 

فروش داخلی

فروش بورسی

هدف گذاری و پورسانت فروش

مدیریت قرارداد   های فروش 

عامل کنترل موجودی در فروش
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تعداد زیاد مشتریان، پراکندگی جغرافیایی و حجم باالی عملیات روزانه،  از 

مهم ترین چالش های شرکت های پخش محسوب می شود. از این رو، این 

شرکت ها برای پاسخ گویی مناسب و به موقع، به دقت و کارایی بیش تری 

نیاز دارند.

راهکار پخش راهکاران ابری، تمام فرایندهای فروش سرد، پخش گرم، فروش 

عمده و فروش درب کارخانه را از سفارش گیری تا توزیع و تسویه حساب 

پشتیبانی می کند. راهکار پخش راهکاران ابری به شما کمک می کند نظارت 

و کنترل های دقیقی بر اجرای فرایندهای فروش، توزیع، مالی و مرجوعی در 

شعب مختلف فروش و پخش داشته باشید.

راهکار پخش راهکاران ابری
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ویژگی  های راهکار پخش راهکاران ابری
• پشتیبانی از فرایندهای فروش مویرگی شامل سرد )قطعی و غیرقطعی( و گرم، فروش به نمایندگی، فروش 

    درب کارخانه و فروش هیبریدی
• سیاست گذاری و اجرای فرایندهای فروش و توزیع متناسب با نیازهای کسب وکار و امکان طراحی تخفیفات و 

    جوایز متنوع
• افزایش بهره وری تیم فروش با استفاده از موبایل و تبلت در فرایندهای ویزیت، فروش، توزیع، مرجوعی، 

    وصول و سرپرستی
• تسهیل پیگیری به موقع مطالبات از مشتریان، مدیریت حساب مشتریان و کنترل عملیات فروش براساس 

    وضعیت حساب مشتری
• پشتیبانی کامل از عملیات شعب فروش و مدیریت متمرکز

• ایجاد امکان برنامه ریزی برای مراجعه به مشتری برای پیشبرد فرایند های فروش، توزیع، مرجوعی و وصول
• تعریف مسیر و انواع تور بر اساس مسیر های بهینه بر روی نقشه

• مدیریت ظروف امانی در تمام فرایندهای فروش و پخش
• ارائه گزارش های متنوع و متناسب با نیازهای کسب و کار مشتری و ایجاد یک دید جامع از وضعیت شرکت  

• مدیریت دریافت سفارش های مستقیم از خرده فروشان، فروشگاه های زنجیره ای، نمایندگان و ...
• یکپارچگی با ماژول های حوزه مالی )دفترکل، دریافت و پرداخت( و تدارکات و لجستیک )انبار، تدارکات(

ماژول  های راهکار پخش راهکاران ابری 

پخش مویرگی

موبایل سرویس فروش و پخش

)GIS( مدیریت اطالعات جغرافیایی

مدیریت ظروف امانی

سهمیه بندی محصوالت

سامانه سفارش گیری از مشتریان )فرسان(
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تمام شـده  بهـای   می توانیـد  مدیریـت،  حسـابداری  راهـکار  کمـک  بـا 

محصـول یـا خدمـت سـازمان خـود را بـا سـرعت و دقـت کافـی محاسـبه 

کنیـد و انعطاف  پذیـری کسـب وکارتان را در قبـال صنعـت افزایـش  دهیـد.

راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری
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راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری 

ویژگی  های راهکار حسابداری مدیریت راهکاران ابری
• محاسبه بهای تمام شده کاال و خدمت بر اساس دوره   های محاسباتی

• محاسبه قیمت تمام شده به روش استاندارد و واقعی
• امکان ارتباط با سایر سیستم   ها و فراخوانی تمام اطالعات مورد نیاز از سایر سیستم   ها

• کنترل مصرف مواد بر اساس روش   های ساخت )BOM( و محاسبه کاال به تفکیک روش   های ساخت
• انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید، محاسبه بهای تمام شده 

    کاال و خدمت
• تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه و ایستگاه های کاری برای انطباق محاسبات با فرایند 

    واقعی تولید محصوالت
• امکان ثبت یا دریافت اطالعات مورد نیاز جهت تسهیم هزینه مراکز خدماتی به صورت متمرکز

• محاسبه تسهیم هزینه به صورت مستقل از محاسبه مصرف و معادل آحاد تولید
• انجام کنترل   های منطقی مربوط به تسهیم هزینه مراکز خدماتی

• ثبت موجودی های پای کار تولیدی به تفکیک ایستگاه های کاری و ریز مواد به کار رفته در محصول و 
    درصد تکمیل هزینه های تبدیل

• فراخوانی اسناد مصرف و تولید از طریق سیستم انبار
• محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی

• گزارش گیری اطالعات مربوط به تسهیم هزینه و مصرف مواد در محصوالت

بهای تمام شده
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مدیران صنعت خرده فروشی، به دلیل گستردگی حجم فعالیت ها و ارتباط 

با مشتریان و مصرف کنندگان نهایی با نیازهای گوناگونی رو به رو هستند. 

و  گستردگی  وجود  با  فروشگاه ها  پایش  عملیات،  دقیق  و  سریع  انجام 

پراکندگی جغرافیایی آن ها، گرد آوری اطالعات پراکنده و تحلیل اطالعات برای 

تعیین سیاست گذاری های فروش و تامین موجودی کاالی فروشگاه ها، از 

مهم ترین چالش های سازمان ها در این صنعت محسوب می شوند.

راهکار خرده فروشی راهکاران ابری به وسیله ی یکپارچگی با سایر ماژول ها، 

دقت  و  سرعت  فروشگاه ها،  مکانیزه  مدیریت  با  می کند  کمک  شما  به 

عملیات را افزایش دهید و با صرف هزینه های کمتر از طریق مدیریت 

یکپارچه و متمرکز، کسب و کار خود را مدیریت کرده و تسلط بیش تری روی 

همه ی فرایندهای فروش داشته باشید.  

راهکار خرده فروشی راهکاران ابری

ی
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ویژگی  های راهکار خرده فروشی راهکاران ابری
• امکان سیاست گذاری متنوع و متمرکز به ازای فروشگاه های مختلف سازمان

• تمرکز و جمع آوری اطالعات همه ی مراکز فروش در دفتر مرکزی 
• گزارش گیری های منعطف و دقیق به منظور اخذ تصمیم های درست

• مشاهده و کنترل موجودی به روز فروشگاه ها در دفتر مرکزی و شعب
• نظارت بر درخواست های کاالی فروشگاه ها و صدور مجوز ارسال کاال

• مدیریت انواع سیاست های منعطف تسویه در الیه ی صندوق 
• مدیریت ارتباط با مشتریان در همه ی فروشگاه ها

• امکان تعریف انواع جشنواره های فصلی در محدوده های زمانی منعطف
• قیمت گذاری اتوماتیک و گروهی کاال ها براساس پارامترهای متنوع

• اختصاص انواع کارت های هدیه به مشتریان براساس سیاست های خاص
• فروش از موجودی سایر فروشگاه ها و انبارهای مراکز دیگر

• صدور انواع اسناد حسابداری فروشگاه ها به تفکیک دلخواه
• گردش اطالعات و سوابق خرید مشتریان در فروشگاه ها و شعب مختلف

• امکان مدیریت و سرپرستی صندوق ها توسط سرپرستان فروشگاه 

ماژول  های راهکار خرده فروشی راهکاران ابری 

فروشگاه خرده فروشی

دفتر مرکزی خرده فروشی

صندوق خرده فروشی

مدیریت وفادارسازی مشتریان
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و  پردازش  بودن  زمان بر  اطالعات،  باالی  حجم  پراکنده،  اطالعات  گرد آوری 

گزارش گیری، از مهم ترین چالش های سازمان ها برای دستیابی به اطالعات 

درست و کالن مدیریتی است. هوشمندی تجاری راهکاران ابری، در پاسخ 

و  اطالعات  تجمیع  فعالیت های  کردن  سیستماتیک  با  چالش ها  این  به 

به یک  را  تحلیلی، تصمیم گیری سازمانی  ارائه ی داشبورد های مدیریتی 

فرایند شفاف، موثر و دانش محور تبدیل کرده است.

با هوشمندی تجاری راهکاران ابری، داده های پراکنده و انبوه سازمان از منابع 

اطالعات ساختاریافته  اطالعاتی مختلف شامل سیستم های سازمانی، 

یا ساختارنیافته استخراج می شود و به وسیله ی فناوری های تجمیعی 

برای  مناسب  ساختاری  با  طبقه بندی شده  اطالعات  به   BI تحلیلی  و 

گزارش گیری تحلیلی و مدیریتی تبدیل می شود. این راهکار به شما کمک 

می کند با بینش کامل نسبت به تمام ابعاد کسب و کارتان، تصمیم های به 

موقع و دقیق تری بگیرید.

راهکار هوشمندی تجاری راهکاران ابری
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ویژگی  های راهکار هوشمندی تجاری راهکاران ابری
• امکان ساخت و استفاده از داشبورد مدیریتی با چیدمان های دلخواه برای گزارش های داخل آن

• امکان ساخت گزارش های متنوع با استفاده از انواع کنترل های گرافیکی چارت، درجه، جدول، فیلتر و ...
• دسترسی مدیریت شده به گزارش ها و داشبوردهای تحلیلی روی دستگاه های همراه در یکپارچگی کامل 

    با امکانات امنیتی نسخه ی اصلی سرور
• امکان مشاهده بهینه ی گزارش ها و داشبوردها روی انواع موبایل های هوشمند و تبلت ها در هر اندازه، 

    با هر سیستم عامل و بدون نیاز به نصب برنامه های جانبی
• میز تحلیل؛ ابزاری قدرتمند و با کاربری ساده برای جستجو و انتخاب شاخص ها و ابعاد، ساخت سریع گزارش، 

    جزئی تر شدن در ابعاد مختلف گزارش با امکانات مختلف Drill ، بررسی شاخص های عملکردی یا انحرافات
    هر گزارش از ابعاد مختلف

• مکعب های تحلیلی آماده؛ طیف جامعی از موجودیت های تحلیلی شامل شاخص ها، اندازه ها و ابعاد معنادار 
    در فرآیند های مختلف کسب وکار مانند مالی، فروش لجستیک، منابع انسانی و ...

• امکان طراحی سنجه ها )Metric( و شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( جدید از روی موجودیت های تحلیلی 
    موجود در سیستم

• امکان طراحی کامل داشبورد مدیریتی جدید با ساخت گزارش های مختلف در آن و طراحی انعطاف پذیر 
    چیدمان )Layout( این گزارش ها در کنار یکدیگر

راهکار هوشمندی تجاری راهکاران ابری

داشبوردهای مدیریتی




