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راهــکاری  برگزیــدن  ســمت  بــه  را  تولیدکننــدگان  رقابتــی،  بــازار  در  محصــوالت  عرضــه ی 
گــر  کاهــش هزینه هــا و یافتــن قیمــت فــروش رقابتــی هدایــت می کنــد. ا خردمندانــه بــرای 
کاال در اختیــار  گاهــی دقیقــی از قیمــت تمــام شــده ی  کیفیــت، آ کنــار توجــه بــه  شــما در 

داشــته باشــید، می توانیــد بــه ایــن هــدف دســت یابیــد. 
و  دقیق تــر  آمــده  به دســت  اطالعــات  چــه  هــر  شــده  تمــام  بهــای  محاســبه ی  فرآینــد  در 
بــازار  تغییــرات  برابــر  در  انعطــاف  بــرای  بهتــری  فرصــت  تولیدکننــدگان  باشــد،  به موقع تــر 
خواهنــد داشــت؛ هم چنیــن می بایســت تاثیــر تغییــرات مولفه هــای هزینــه ماننــد بهــای مــواد 
گرفتــه  کارکنــان و... در بهــای تمــام شــده ی محصــول نهایــی در نظــر  اولیــه، تغییــرات حقــوق 

کــرد.  گــون را مشــخص  گونا شــوند تــا بتــوان میــزان انعطاف پذیــری در زمینه هــای 

راهکار حسابداری مدیریت همکاران سیستم
بسیاری از قواعد محاسبه ی بهای تمام شده را در خود دارد.   •

به روند محاسبه ی بهای تمام شده، سرعت و دقت می بخشد.  •
ــا دریافــت اطالعــات ورودی از ســایر نرم افزارهــا، نتایــج محاســبات بهــای تمــام شــده را  ب  •

قابــل اتــکا می کنــد.
با دریافت تغییرات عوامل قیمت، بهای تمام شده ی آتی را پیش بینی می کند.   •

با راهکار حسابداری مدیریت
همکاران سیسـتم، در بازار رقابتی

گام بردارید با اطمینان 
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کاال و خدمت براساس دوره های محاسباتی محاسبه ی بهای تمام شده   •
محاسبه ی بهای تمام شده به روش استاندارد   •

صدور اسناد حسابداری استاندارد و واقعی  •
فراخوانی تمامی اطالعات مورد نیاز از سایر ماژول ها  •

کاال بــه تفکیــک  کنتــرل مصــرف مــواد براســاس روش هــای ســاخت )BOM( و محاســبه ی   •
روش هــای ســاخت

ــبه ی  ــد، محاس ــداری تولی ــاد مق ــادل آح ــه، مع ــهیم هزین ــه تس گان ــبات جدا ــام محاس انج  •
کاال و خدمــت بهــای تمــام شــده ی 

کاالهای تولیدی در دوره ی مالی کاردکس  خ و قیمت گذاری  محاسبه ی نر  •
هزینه یابی محصوالت مشترک و فرعی  •

محاسبه ی بهای تمام شده خدمات برون سپاری شده تولید )پیمانکاری(  •

گی های راهکار ویژ
حسابداری مدیریت

گاهــی از نتیجــه ی تغییــرات در عوامــل بهــای تمــام شــده، ماننــد یــک چــراغ قرمــز  کســب آ
را به درســتی  آتــی  تاثیــر تغییــرات در بهــای تمــام شــده ی محصــوالت  تــا  کمــک می کنــد 

کنیــد.  تعییــن 

ــدودی  ــداد نامح ــا تع ــذارد ت ــان می گ ــکان را در اختیارت ــن ام ــت ای ــابداری مدیری ــکار حس راه
در  را  نظــر  مــورد  تغییــرات  می توانیــد  ترتیــب  ایــن  بــه  کنیــد؛  ایجــاد  پیش بینــی  دوره ی 
کنیــد و پــس از محاســبه، نتیجــه را در بهــای تمــام شــده  مولفه هــای بهــای تمــام شــده ایجــاد 
گذشــته نگر بــودن محاســبه ی بهــای تمــام  گــی  واحــد محصــول ببینیــد. بــا ایــن روش بــر ویژ

شــده غلبــه می کنیــد. 

تغییرات عوامل بهای 
تمام شده محصوالت را 

مشاهده می کنید

,,
کنید. تعداد نامحدودی دوره ی پیش بینی ایجاد 



7 راهکار حسابداری مدیریت  همکاران سیستم6 .راهکار حسابداری مدیریت  همکاران سیستم .

اشتباهات احتمالی را 
شناسایی می کنید

بــروز اشــتباه در فرآیندهــای واحــد تجــاری اجتناب ناپذیــر اســت، امــا بــا بــه حداقــل رســاندن 
کنیــد.  کــه می توانیــد موفق تــر عمــل  ایــن اشــتباهات اســت 

کــه شــامل  کاملــی بــر عملیــات واحــد تجــاری دارد  راهــکار حســابداری مدیریــت نظــارت 
کاال بیــن دوایــر تولیــدی و در نهایــت  کــز تولیــدی و نقــل و انتقــال  گــردش مــواد از انبــار بــه مرا
بازگشــت محصــول بــه انبــار می شــود. ایــن راهــکار بــا اجــرای به موقــع فرآینــد محاســبه ی 
ــی اشــتباهات فرآینــدی ســازمان تان را  ــا به خوب ــادر می ســازد ت بهــای تمــام شــده، شــما را ق

ــد.   کنی ــایی  شناس

از خالصه بهای تمام شده جدا از 
گزارش می گیرید مراحل تولید، 

گونــی دارد، به طــور معمــول بهــای تمــام شــده بــه  گونا کــه فرآینــد تولیــد مراحــل  در صنایعــی 
گرفتــن نیمه ســاخته های  کار در نظــر  شــیوه ی مرحلــه ای محاســبه می شــود، الزمــه ی ایــن 
از طریــق نیمه ســاخته ها در  کــه در آن، هزینه هــای مراحــل پیشــین  بیــن مراحــل اســت 
گاهــی از  ــه مرحلــه ی قبــل منتقــل می شــود. آ محاســبه ی بهــای تمــام شــده از مرحلــه ای ب
کرده انــد، نیازمنــد محاســبات  کــه از چــه مراحلــی عبــور  ســهم مــواد اولیــه مصرفــی جــدا از ایــن  

پیچیــده و حــذف نیمه ســاخته های بیــن مراحــل اســت. 

گزارش هــای  کنــار  راهــکار حســابداری مدیریــت به ســادگی بــه ایــن نیــاز پاســخ می دهــد و در 
معمــول هزینه یابــی مرحلــه ای، خالصــه بهــای تمــام شــده را همــراه بــا مولفه هــای اصلــی 

مــواد، دســتمزد و ســربار در دســترس شــما قــرار می دهــد.

راهکار حسابداری مدیریت  همکاران سیستم6 .
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زمان را از دست نمی دهید
محاســبه ی بهــای تمــام شــده عملیــات پیچیــده  و زمان بــری اســت و بــرای انجــام آن ماننــد 

هــر مســاله ی پیچیــده ای نیازمنــد تفکیــک و ساده ســازی هســتید. 

راهــکار حســابداری مدیریــت بر اســاس رویکــردی منطقــی و معمــول در محاســبه، عملیــات 
کــه  به گونــه ای  اســت؛  کــرده  تفکیــک  بخش هایــی  بــه  را  شــده  تمــام  بهــای  محاســبه ی 
کاربــر  نتیجــه ی محاســبه در هــر بخــش بــه تنهایــی دارای اطالعــات قابــل اســتفاده باشــد و 
کامــل محاســبه، ایــن اطالعــات را در هــر بخــش مشــاهده  سیســتم بتوانــد بی نیــاز از اتمــام 
گزارش هــای تعاملــی و  کنــد. در ایــن راهــکار می توانیــد اطالعــات سیســتم را بــه دو شــکل 

گزارش هــای چاپــی ببینیــد. 

در همکـاران سیستـم با شنـاخت از 
کسب  و کار شما و نیـاز  فرآینـدهای 

مدیران، راهکارهایی متنـاسب
با نیاز شما عرضه می کنیم.

نیـازهای خود را  با ما در میـان بگذارید 
کسب  و کارتان را  و راهکار مناسب 

در اختیار بگیـرید.
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در قبال تغییرات صنعت،
منعطف تر و سریع تر عمل می کنید

فرآیندهــای تولیــدی همــواره ثابــت نیســتند و بــا توجــه بــه تغییــرات فنــاوری، نیــاز مشــتریان 
و اهــداف اســتراتژیک ســازمان یــا ســایر مــوارد، نیــاز بــه بازنگــری دارنــد. در ایــن میــان، بهــای 

تمــام شــده از مشــکل ترین نقــاط اعمــال  تغییــرات در سیســتم های اطالعاتــی اســت. 

و  هزینــه  کم تریــن  بــا  کــه  اســت  شــده  طراحــی  به گونــه ای  مدیریــت  حســابداری  راهــکار 
کمــک می کنــد تــا انعطاف پذیــری  زمــان، قابلیــت پیاده ســازی تغییــرات را داشــته باشــد و 

کســب وکارتان را در قبــال صنعــت افزایــش  دهیــد. 
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 به بینش عمیق
کسب وکارتان می رسید در 

کســب وکار، داشــتن اطالعــات درســت و بــه روز را بــرای تصمیم گیــری ســریع  فضــای رقابتــی 
گونــی در محاســبه ی بهــای تمــام  گونا اجتناب ناپذیــر می کنــد. بــا توجــه بــه این کــه عوامــل 
گــون بــه بهای تمام شــده  گونا کســب وکار نیــاز دارنــد تــا از زوایــای  شــده دخالــت دارنــد، مدیــران 
ــا داشــتن دیــدی جامــع، ابتــکار عمــل را به دســت  ــا بتواننــد در شــرایط رقابتــی ب کننــد ت ــگاه  ن

بگیرنــد. 
گزارش هــای تحلیلــی خــاص در هوشــمندی تجــاری )BI( بــه ایــن نیازهــای اطالعاتــی  ابزارهــا و 
مدیــران ارشــد و میانــی پاســخ می دهــد. بــا ایــن راهــکار اطالعــات عملکــردی فرآیندهــای 
کــه در ERP یــا ســایر منابــع اطالعاتــی ثبــت و نگهــداری می شــوند، تجمیــع و  گــون شــرکت  گونا
یکپارچــه شــده و در ســاختاری مناســب تحلیــل و تصمیم ســازی، در داشــبوردهای مدیریتــی 
کلیــک  نمایــش داده می شــوند. بــا بهره منــدی از میــز تحلیــل در سیســتم، می توانیــد بــا چنــد 
گــون تجزیــه و تحلیــل  گونا کنیــد، شــاخص های مــورد نظرتــان را از ابعــاد  بــه عمــق داده هــا نفــوذ 

کاراتــر، دیــدی جامــع و دقیــق به دســت آوریــد.  گرفتــن تصمیم هــای  کنیــد و بــرای 
در هوشــمندی راهــکاران مهم تریــن جنبه هــای مدیریتــی حــوزه حســابداری مدیریــت، ماننــد 
بهــای تمــام شــده، ســودآوری، هزینه هــای مســتقیم تولیــد و مولفه هــای بهــای تمــام شــده 
کســب وکار هــر شــرکت تحلیــل می شــود و بــا  از ابعــاد مختلــف و متناســب بــا مســائل خــاص 
گزارش هــای تحلیلــی و داشــبوردهای مدیریتــی، دردســترس مدیــران قــرار می گیــرد. ســاخت 

هوشمندی تجـاری
Business Intelligence

راهکار حسابداری مدیریت  همکاران سیستم12 .
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در تحلیــل بهــای تمــام شــده؛ هزینه هــای اســتاندارد بــرای تولیــد واقعــی و هزینه هــای واقعــی 
بــه تفکیــک مولفه هــای مــواد، دســتمزد و ســربار را مقایســه می کنیــد و بــا تجزیــه و تحلیــل 
انحرافــات در بهــای تمــام شــده واقعــی و اســتاندارد، چالش هــای ســازمان خــود را می یابیــد.

گروه بندی هــای مشــخصی  در تحلیــل هزینه هــای مســتقیم تولیــدی؛ در واحدهــای تجــاری 
گرچــه مفهومــی ســاده  کــه ا بــرای هزینه هــا متناســب بــا صنعــت خــاص مــورد نظــر وجــود دارد 
دارد، امــا تحلیل هــای عمیقــی را در اختیارتــان قــرار می دهــد. بــا اســتفاده از امــکان معرفــی 
گروه بنــدی روی هزینه هــا در راهــکار بهــای تمــام شــده و هوشــمندی راهــکاران،  انــواع مختلــف 
گزارش هــای تحلیلــی متنوعــی براســاس انــواع  غ از پیچیدگی هــای حســابداری،  می توانیــد فــار

گروه بنــدی هزینه هــا تعریــف و در اختیــار مدیــران و تحلیل گــران ســازمان قــرار دهیــد.

و  افزایشــی  روندهــای  یــا  گهانــی  نا تغییــرات  شــده؛  تمــام  بهــای  مولفه هــای  تحلیــل  در 
کاهشــی در مولفه هــای محاســبه بهــای تمــام شــده شــامل مــواد، دســتمزد و ســربار، خبــر 
گاهــی به موقــع از ایــن  از تغییــری مهــم در فعالیت هــای حیاتــی واحــد تجــاری می دهــد. بــا آ
کاهــش می دهیــد، بلکــه  تغییــرات، بــا مدیریــت درســت، نــه تنهــا ریســک افزایــش هزینه هــا را 
گزارش هــای تحلیلــی و تجمیعــی روی  کنیــد. بــا  کلیــدی تبدیــل  می توانیــد آن را بــه فرصتــی 
کــز  نســبت های مولفه هــای بهــای تمــام شــده از ابعــاد مختلفــی ماننــد محصــوالت و مرا
کنتــرل به موقــع تغییــرات هزینــه ای و اطمینــان از ســالمت فرآینــد تولیــد  هزینــه، امــکان 

محصــوالت شــرکت فراهــم می شــود.

هوشمندی تجـاری

کرد:  از نمونه مهم ترین تحلیل های این حوزه می توان به این موارد اشاره 

در تحلیــل ســودآوری؛ براســاس آخریــن بهــای تمــام شــده ی محاســبه شــده و مقایســه 
کاالهــای اســتراتژیک خــود را می ســنجید، و بــا  خ فــروش، ســودآوری محصــوالت و  بــا نــر
اســتفاده از پیش بینــی دقیــق نرخ هــا امــکان تجزیــه و تحلیــل روی ســودآوری آتــی محصــوالت 

خــود را هــم خواهیــد داشــت.
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از زبان مشتری
خ عباس جمالی؛ مدیر مالی شرکت ایران دوچر

تــا پیــش از به کارگیــری راهــکار حســابداری مدیریــت همــکاران سیســتم، 
خ به شــکل دســتی  محاســبه ی بهــای تمــام شــده در شــرکت ایــران دوچــر
و  نفر-ســاعت  بــا  متناســب  زمان ســنجی  تولیــد،  خــط  توقف هــای  بــود، 
ماشین-ســاعت و در نتیجــه تســهیم هزینه هــا، به درســتی انجــام نمی شــد 
کنیــم.  و نمی توانســتیم بهــای تمــام شــده ی دقیقــی بــرای محصــول محاســبه 
ــرکت  ــوالت ش ــی از محص ــده ی برخ ــام ش ــای تم ــبه ی به ــا محاس ــن فض در ای
کم تــر  کــه پیامــد آن، ســهم رقابتــی  بــا انحــراف 40درصــدی انجــام می شــد 
بــود؛ در حالی کــه از میــان 70 شــرکت فعــال صنعــت موتورســیکلت، ســهم 
بزرگ تریــن تولید کننــده ی موتورســیکلت، 10درصــد بــازار ایــران اســت و ایــن 

ــازار بســیار رقابتــی ایــن صنعــت اســت. ــواه ب گ آمــار 
پــس از به کارگیــری راهــکار حســابداری مدیریــت، امــکان محاســبه ی بهــای 
تمــام شــده ی درســت فراهــم شــد و توانســتیم متناســب بــا آن، قیمت گــذاری 
ک،  یــک بهــای تمــام شــده ی چــاال بــا  کنــون  ا دقیق تــری داشــته باشــیم. 
توانســتیم ســهم رقابتی مــان را در صنعــت خودمــان و در نتیجــه در ســهم 
قــدرت  راهــکار حســابداری مدیریــت،  افزایــش دهیــم؛ در واقــع  بازارمــان 
خ قــرار داده اســت. رهبــری قیمــت در بــازار را در اختیــار شــرکت ایــران دوچــر
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