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در همکـاران سیستـم با شنـاخت 
کسب و کارها و نیـاز  از فرآینـدهای 

مدیران، راهکارهایی متنـاسب با 
نیاز شما عرضه می کنیم.

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

در اختیار بگیـرید.



سایر ماژول های راهکارانماژول های راهکار مالی
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ــی در ســاختاری  ــزرگ اطالعــات مال از مهم تریــن مســائل ســازمان ها، ثبــت و ضبــط حجــم ب
پذیرفتــه شــده اســت؛ هــر چــه حجــم داده هــا افزایــش می یابــد، ســنجش صحــت داده هــای 
مالــی زمان برتــر می شــود و هزینه هــای شناســایی اشــتباهات و اصــالح آن هــا باالتــر مــی رود.

کوچک تــر نظیــر  به طــور معمــول، ســازمان های بــزرگ بــا تقســیم وظایــف مالــی بــه واحدهــای 
حســابداری مالــی، فــروش، حقــوق دســتمزد و... ســعی می کننــد بــروز خطاهــای عملیاتــی را 
کــه از ســوی دیگــر، ریســک طوالنــی شــدن فرآیندهــای مالــی را به دنبــال دارد. کاهــش دهنــد 

راهکار مالی همکاران سیستم؛ 
•  »مربوط بودن« و »مفید بودن« داده های مالی را حفظ می کند. 

•  اطالعــات مالــی یکپارچــه ای را، در لحظــه و بــا اطمینــان از درســتی آن هــا در اختیــار شــما  
ــد.  ــرار می ده ق

ــه  ک کل انجــام مــی  شــود  ــی از ســایر حوزه هــا در مــاژول دفتــر  •  صــدور اتوماتیــک اســناد مال
کاربــری می شــود و ضریــب اطمینــان  کاهــش چشــم گیر دوباره کاری هــا و خطاهــای  ســبب 

از صحــت داده هــای مالــی باالتــر مــی رود. 

راهــکار مالــی راهــکاران، شــامل ماژول هــای دفتــرکل، دریافــت و پرداخــت، تســهیالت 
ــا  مالــی، دارایــی ثابــت و صورت هــای مالــی اســت و ورود و خــروج اطالعــات در آن، ب

حفــظ یکپارچگــی بــا ســایر حوزه هــای ســازمان انجــام می شــود.

با راهکار مالی همکاران سیستم،
به فرآیندهای مالی سازمان

سرعت ببخشید
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گی  های راهکار مالی ویژ
•  اطالعات مالی منسجم

کم  هزینه به ذی  نفعان درونی و بیرونی سازمان گزارش دهی ساده و    •
گزارش  دهی و افزایش قابلیت  •  ارائه  ی صورت  های مالی با رویکرد سرعت در 

         اتکای اطالعات
•  ارائه  ی صورت های مالی میان دوره  ای برای دوره  های دل خواه

کامل از حسابداری شعب غیرمستقل •  پشتیبانی 
گزارش گری مالی بین  المللی )IFRS( موازی با استانداردهای جاری ایران •  پشتیبانی 
گزارش های قانونی مالیات بر ارزش افزوده •  پشتیبانی از حسابداری مالیاتی و ارائه ی 

•  اطالع از وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی و در نتیجه حساب مشتریان و 
تامین کنندگان به تفکیک شعب

کنترلی •  ارائه ی فرآیندها و ابزارهای 
•  امکان مدیریت نقدینگی سازمان در هر لحظه از زمان

گزارش های عملیاتی  •  پشتیبانی از حسابداری تسهیالت مالی دریافتی همراه با 
      مورد نیاز

•  پشتیبانی از انواع متفاوت محاسبات مالی دارایی های ثابت
•  قابلیت ردیابی دارایی های ثابت سازمان ها در هر لحظه از زمان

راهکار مالی همکاران سیستم4 .



از وجوه نقد سازمان،
به خوبی بهره برداری می کنید

ــت  ــد و مدیری ــمار می آین ــازمان ها به ش ــع س ــاس ترین مناب ــن و حس ــزو مهم تری ــد ج ــوه نق وج
ــدگان  ــائل تصمیم گیرن ــن مس ــی از مهم تری ــا، یک ــرداری از آن ه ــاره ی بهره ب ــزی درب و برنامه ری
سازمان هاســت؛ بــرای اســتفاده ی بهینــه از منابــع مالــی ســازمان، الزم اســت ایــن منابــع 

به درســتی شناســایی، مدیریــت و بهره بــرداری از آن هــا، برنامه ریــزی شــود.

کامــل از زوایــای  گزارش هــای  راهــکار مدیریــت دریافــت و پرداخــت راهــکاران، بــا ارائــه ی 
کــه در  متفــاوت، ایــن امــکان را در اختیــار مدیــران و تصمیم گیرنــدگان ســازمان قــرار می دهــد 
کنترلــی  گزارش هــای  کننــد؛  کم تریــن زمــان ممکــن، بتواننــد اطالعــات مــورد نیــاز را دریافــت 
کــه در ایــن راهــکار تعبیــه شــده اســت، ســازمان را در  یــا تحلیلــی و زمان محــور متعــددی 
ــرد ایــن تصمیمــات در هــر لحظــه از  ــی تصمیمــات و شــیوه ی پیش ُب تصمیم گیری هــا، ارزیاب

ــد. ــاری می کن ــان ی زم

فعالیت های مالی را
یکپارچه می کنید

کــه در  گونــه ای  گســترده و عمومــا متفــاوت از یک دیگــر هســتند، بــه  فعالیت هــای مالــی، 
کارکنــان مالــی در یــک حــوزه ی خــاص، متخصــص  گــروه از  ســازمان های بــزرگ، غالبــا هــر 
می شــوند؛ بــرای نمونــه، می تــوان بــه وجــود فرآیندهــای متنــوع در هــر یــک از حوزه هــای 
مالــی، هم چــون دریافــت و پرداخــت، دارایــی ثابــت، حســابداری عملیــات ارزی، حســابداری 
کــرد. بــا توجــه بــه تنــوع ایــن فعالیت هــا، حفــظ انســجام مالــی در واحــد  مالیاتــی و... اشــاره 
تجــاری، ســخت ولــی ضــروری اســت، زیــرا خروجــی تمــام ایــن فعالیت هــا در صورت هــای 

مالــی ســازمان خالصــه می شــود. 

ــا در  ــش آن ه ــدی و نمای ــان طبقه بن ــا زم ــا ت ــوع رویداده ــان وق ــکاران، از زم ــی راه ــکار مال راه
را در  قابل اتــکا، حســابداران  و  توانمنــد  ابــزار  یــک  مالــی همــواره در جایــگاه  صورت هــای 

می کنــد. یــاری  وظایف شــان  تحقــق 

,,
حفظ انسجام مالی در واحد تجاری، سخت ولی ضروری است.
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کنترل های داخلی از درستی اعمال 
وجوه نقد مطمئن می شوید

کــه بخــش درخور توجهــی  خ می دهــد  روزانــه حجــم چشــم گیری رویــداد مالــی در ســازمان ها ر
از ایــن رویدادهــا به گونــه ای بــا وجــوه نقــد ســازمان در ارتبــاط اســت. به دلیــل حســاس بــودن 
شــیوه ی  ســازمان ها،  صاحبــان  و  مدیــران  دغدغه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  نقــد،  وجــوه 

کارآمــد اســت. کنترل هــای داخلــی  اعمــال 

یــا  کــه مســتقیم  کســب وکار  در راهــکار دریافــت و پرداخــت راهــکاران، تمــام رویدادهــای 
غیرمســتقیم بــا وجــوه نقــد ســازمان مرتبــط هســتند، به شــکل فرآیندمحــور طراحــی شــده اند 

کنترل هــای داخلــی مــورد نیــاز فراهــم شــود. ــا امــکان اعمــال نظــارت و  ت
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تسهیالت مالی دریافتی را
آسان مدیریت می کنید

ســایر  از  تســهیالت  و  وام  دریافــت  ســازمان ها،  مالــی  تامیــن  مرســوم  روش هــای  از  یکــی 
ســازمان ها و موسســات اســت. حســابداری تســهیالت مالــی و دریافت هــا و پرداخت هــای 
ــام  ــب انج ــزه و مناس ــتمی مکانی ــود سیس ــدون وج ــتی و ب ــکل دس ــر به ش گ ــا ا ــا آن ه ــط ب مرتب
کاربــری را  شــود، ســبب اتــالف زمــان و نیــروی انســانی ســازمان ها می شــود و بــروز خطاهــای 

به دنبــال خواهــد داشــت.

از  در راهــکار تســهیالت مالــی راهــکاران، می توانیــد تســهیالت مالــی دریافتــی ســازمان را 
کنیــد و نگــران محاســبات مالــی بعــدی آن  زمــان دریافــت تــا زمــان تســویه، ثبــت و نگهــداری 
ــی  ــی الزم در ایــن راهــکار به شــکل مکانیــزه و در مقاطــع زمان نباشــید. تمــام محاســبات مال
ــاز از محاســبات و  گزارش هــای مــورد نی مــورد نظــر شــما ثبــت و ضبــط می شــوند، هم زمــان 
وضعیــت هــر یــک از تســهیالت دریافتــی بــرای تصمیمــات بعــدی در اختیارتــان قــرار می گیــرد.
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همکاران سیســتم درجـایگاه 
با  سابقه ترین شرکت نرم افزاری

 در حوزه ی راهکارمالی، با شناخت 
کامل از فرآیندهای کسب وکار ها

و نیاز مدیران، راهکارهایی متناسب
با نیاز شما عرضه می کند؛ نیازهای 

خود را با ما در میان بگذارید و 
را کسب وکارتان  مناسب  راهکار 

بگیرید. اختیار  در 

به اطالعات حسابداری شعب
 غیرمستقل، سریع تر و آسان تر

 دسترسی می یابید
هماهنگــی در تجمیــع اطالعــات مالــی از شــعب غیرمســتقل، ســبب می شــود تــا بتوانیــد 
گزارش هــای متنــوع  نتیجــه ی عملیــات تمــام شــعب را اعــم از تجمیعــی یــا تفکیکــی در قالــب 
کنیــد؛ هم چنیــن عملیــات مربــوط بــه پایــان دوره ی مالــی و بســتن حســاب ها را بــا  مشــاهده 

ســرعت و دقــت بیش تــری انجــام دهیــد.

کامــل از عملیــات شــعب غیرمســتقل راه حــل  راهــکار مالــی همــکاران سیســتم، بــا پشــتیبانی 
مناســبی بــرای ایــن موضــوع در اختیارتــان قــرار می دهــد. فعالیت هــای مرتبــط بــا شــعب 
در واحدهــای تجــاری افزون بــر بخــش مالــی، در حوزه هایــی هم چــون لجســتیک، فــروش 
و ســرمایه  انســانی وجــود دارد و پیش نیازهــای حســابداری شــعب در ســایر راهکارهــای 

گرفتــه شــده اســت. ــی راهــکاران نیــز در نظــر  غیرمال

از وضعیت دارایی های ثابت
گاه می شوید سازمان در لحظه  آ

کمــک  ســازمان،  ثابــت  دارایی هــای  بــر  امنیتــی  کنترل هــای  و  وضعیــت  آخریــن  ردیابــی 
بهره بــرداری موثــر آن هــا در ســازمان مطمئــن شــوید. و  از وجــود  تــا  می کنــد 

راهــکار دارایی هــای ثابــت راهــکاران، بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا از وضعیــت فیزیکــی 
اطالعــات  ایــن  بر اســاس  و  شــوید  گاه  آ زمــان  از  لحظــه  هــر  در  آن،  تاریخچــه ی  و  دارایــی 

کارآمدتــری بــرای بهره بــرداری از آن هــا داشــته باشــید.  مدیریــت و برنامه ریــزی 

راهکار مالی همکاران سیستم13 .



محاسبات دقیقی از دارایی های
ثابت سازمان را در اختیار می گیرید

ارزش یابــی درســت دارایی هــای ثابــت و به روزرســانی و نگهــداری اطالعــات مالــی مرتبــط 
بــه  منجــر  می توانــد  نیافتــد،  اتفــاق  کافــی  اتــکای  قابلیــت  بــا  و  به درســتی  گــر  ا آن هــا  بــا 
تصمیم گیری هــای نادرســت ســازمانی شــود؛ هم چنیــن، انجــام محاســبات بــدون وجــود 
ــه اصــالح آن هــا بســیار  ک ــر دارد  ــکا، ریســک اشــتباهات محاســباتی را درب ــل  ات سیســتمی قاب

گاهــی ناممکــن اســت. زمان بــر یــا 

مالــی  رویدادهــای  تمــام  محاســبات  راهــکاران،  ثابــت  دارایی هــای  مدیریــت  راهــکار  در 
ممکــن، به شــکل مکانیــزه و منطبــق بــا منطــق ماهیــت هــر رویــداد انجــام و ســوابق آن در 
کــه منجــر به محاســبات  سیســتم نگهــداری می شــود؛ هم چنیــن، هــر یــک از رویداهــای مالــی 
کــه در سیســتم  گزارش هــای مالــی متنوعــی  مالــی موثــر بــر دارایی هــای ثابــت می شــود، از راه 

ــد. تعبیــه شــده اســت، قابلیــت اثبــات و جمع بنــدی دارن

امنیت اطالعات مالی سازمان را
افزایش می دهید

کارکنــان در میــان اطالعــات  در مدیریــت مالــی هــر ســازمان، اطمینــان از دسترســی درســت 
کاربــران بــه ایــن اطالعات  کــه دسترســی نامناســب  مالــی متنــوع، اهمیــت بســیاری دارد؛ چــرا 

می توانــد مشــکالت امنیتــی فراوانــی بــرای ســازمان  شــما پدیــد بیــاورد. 

کــه بــرای هــر یــک از نقش هــای ســازمان،  بــا راهــکار مالــی راهــکاران، ایــن امــکان را داریــد 
بــا  منطبــق  را  مالــی  اطالعــات  مشــاهده ی  و  ضبــط  ثبــت،  بــه  مربــوط  دسترســی های 
کاربــر  هــر  کــه  به گونــه ای  کنیــد؛  تعییــن  ســازمان تان  داخلــی  کنترل هــای  سیاســت های 
کــه مجــاز بــه مشــاهده و بهره بــرداری اســت، امــکان دسترســی  تنهــا در ســطحی از اطالعــات 
کاربــران بــه اطالعــات و عملیــات  داشــته باشــد؛ بــه ایــن ترتیــب، دیگــر نگــران دسترســی 

نامرتبــط بــا آنــان نیســتید. 
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گزارش های مالی متنوع  را
کم ترین زمان و با بیش ترین در 

انعطاف دریافت می کنید
ــد  ــی، نمی توان ــا دســته ای از اطالعــات خــام و دســته بندی نشــده در حــوزه ی مال مواجهــه ب
کامــل و به موقــع  گزارش هــای  کنــد؛ دسترســی بــه  ارزش افــزوده ای بــرای ســازمان  شــما ایجــاد 

از وضعیــت مالــی ســازمان می توانــد راهگشــای ایــن مســئله باشــد. 

گزارش هــای متنــوع از رویدادهــای مالــی را بــا توجــه بــه هــدف و  راهــکار مالــی راهــکاران، 
مخاطــب، در اختیــار شــما قــرار می دهــد. ایــن راهــکار، اطالعــات خــام هــر یــک از رویدادهــای 
کنترلــی  گزارش هایــی از جنــس تحلیلی - مدیریتــی یــا  مالــی را متناســب بــا اهــداف متنــوع، بــه 
بــا تلخیــص، مقایســه و تحلیــل اطالعــات در دوره هــای  گزارش هــا  تبدیــل می کنــد. ایــن 
ــا تمــام رویدادهــای مالــی ثبــت  زمانــی متنــوع و در الیه هــای اطالعاتــی متفــاوت، منطبــق ب

ــوند. ــه می ش ــازمان، ارائ ــده در س ش

,,
 اطالعات خام هر یک از رویدادهای مالی، متناسب با 

گزارش هایی از جنس تحلیلی - مدیریتی  اهداف متنوع، به 
کنترلی تبدیل می شوند. یا 
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صورت های مالی و یادداشت های
همراه آن را به راحتی تهیه می کنید

گزارش هــای برون ســازمانی هــم  گزارش هــای مالــی درون ســازمانی، تهیــه و ارائــه ی  افزون بــر 
کــه مهم تریــن آن، صورت هــای مالــی و یادداشــت های  از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد 

همــراه اســت. 

ــی دوره هــای  گردش هــای مال ــی راهــکاران، براســاس  ــا اســتفاده از راهــکار صورت هــای مال ب
می توانیــد  منعطــف،  گزارشــی  قالب هــای  در  اطالعــات  ایــن  طبقه  بنــدی  و  گزارش گــری 
باالتریــن قابلیــت  بــا  و  زمــان  کم تریــن  بــه  آســانی، در  را  صورت هــای مالــی ســازمان تان 
ــرور و  ــزارش را م گ ــکیل دهنده ی  ــای تش ــن الیه ه ــا جزئی تری ــزوم ت ــع ل ــه و در مواق ــکا، تهی ات

ــد. کنی ــات  اثب
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از زبان مشتری
محمد جمالی زاده؛ 

رئیس اداره ی حسابداری مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت

ــردان شــرکت  ــا پیــش از راهــکار مالــی راهــکاران، حســاب ها و اســناد تنخواه گ ت
در حوزه هــای ذی حســابی به شــکل دســتی یــا در نرم افزارهــای غیریکپارچــه 

کنتــرل مالــی شــرکت را دشــوار می کــرد. کــه  نگهــداری می شــدند 
بــر  آورد، نظــارت مســتمر  راهــکاران فراهــم  راهــکار مالــی  کــه  بــا یکپارچگــی 
اطالعــات حســابداری و دریافت هــا و پرداخت هــای عاملیــن ذی حســاب، 
کــز هزینــه و انجــام مکانیــزه  کنتــرل نقدینگــی و مانده حســاب های بانکــی مرا
صــورت مغایــرت بانکــی حســاب های تنخواه گــردان ممکــن شــده اســت؛ بــه 
ایــن ترتیــب می تــوان اطالعــات مالــی در لحظــه و دقیقــی در اختیــار داشــت و بــه 

تصویــر واضحــی از عملکــرد مالــی شــرکت رســید.
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