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با۱۳۸۱سالدررایاشرقمدیریتاطالعاتسیستمهایشرکت

مانیسازیکپارچهسیستمهایاستقراروسازیپیادهطراحی،هدف

.گردیدتاسیس

بالغزیربناییبا۱۳۸۹سالدررایاشرقاختصاصیساختمان

تخصصیمرکزعنوانبهطبقههفتدرومربعمتر۱۶۰۰بر

خدماتواطالعاتآوریفنبهمربوطمختلفهایحوزهدرفعال

.استگرفتهقراربرداریبهرهموردمدیریت

نرمسازیدهپیاوتولیدتجربهرایاشرقتولیدوتحلیلوفنیتیم

سهدررامدیریتاطالعاتهایسیستمحوزهکاربردیافزارهای

DOSپالتفرمباافزارهاینرمنسل & Windows & Web

.دارد

ازمانیسافزارهاینرمسازیپیادهوتولیدپیشگامانازیکیرایا

سالازرایاوبتحتمحصوالت.استکشوردروبتحت

واندازیراهبزرگومتوسطمختلفهایسازماندر1389

.استشدهعملیاتی

وتجربیاتازراخودفنیدانشازمهمیبخشرایاشرق

Best)هایبهروش Practice)آنهاوداردخودوفادارمشتریان

.استبردهبکارخودتولیدیمحصوالتدرتوسعهرا

ی شرکت سیستم ها
اطالعات مدیریت 

رایاشرق 

در یک نگاه

www.sharghraya.com
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رویکرد تحوالت صنعت نرم افزار

فضایدرعمدهتغییراتموجبافزارنرمصنعتدرتحوالت

هایبنگاهوسازمانهاوگردیدههاحوزهتمامیدرکاروکسب

التتحواینبابازارازخودسهمحفظبرایبایستیاقتصادی

.شوندهمگام

نالینآدریافتبهکنندگانتامینومشتریاندرخواستوتوقع

مدیراندرخواست،(ارسالی)دریافتیخدمات/کاالاطالعات

خدماتارائهوتولیدفروش،مراکزتمامیمدیریتبرمبنی

وکاغذحذفبهسازمانهانیازودرخواستیکپارچه،بصورت

نیازالکترونیک،سازمانبهنیلدرسازمانیفرایندهایتسهیل

ویزمانمحدودیتبدوندسترسیبهسیستمهاراهبرانومدیران

ینآنالدسترسیبهمدیراندرخواستونیازاطالعات،بهمکانی

گوشیمانندهوشمندهایگجتطریقازسازمانیاطالعاتبه

درتحوالتسایهدرکهاستنیازهاییازبخشی...وتبلتوها

وآمدهبوجودآنهامشتریانوسازمانهابرایتیآیصنعت

فاوتتبیآنبهنسبتتوانندنمیامروزهکاروکسبصاحبان

.باشند

رویکرد تحوالت 
صنعت نرم افزار
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وتوسعهدرتسریعبهرویکردبارایاشرق،شدگفتهآنچهبربنا

وجودمهایتکنولوژیبروزترینباوبتحتسیستمهایارتقاء

ینیازهابهپاسخگوییبودنحیاتیبهتوجهباوسویکاز

اولویتدیگر،سویازپیشرووبزرگومتوسطهایسازمان

وبتحتسیستمهایبههاسازماناینمهاجرتبرایایویژه

.گیردنظردررایا

رویکرد تحوالت 
صنعت نرم افزار
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وبنسخهبهمهاجرتضرورت:

سختهایتکنولوژیافزونروزپیشرفتبهتوجهبا

جدیدهایپلتفرمآمدنوجودبهوافزارینرموافزاری

هایفرآیندانجامدرباالتردقتوبیشترسهولتبرای

برمنطبقوبروزهایبرنامهبهنیازهموارهمختلف

نهویندوزتحتهاینسخه.داردوجودجدیدهایخواسته

ایهتکنولوژیوهاپلتفرماینازگیریبهرهامکانتنها

20ازبیشعمریگذشتبهتوجهبابلکهندارندراروز

بهمسلطانسانینیرویمروربههاآنتولیدازسال

دلیلبهیاوشدهکمتر،قدیمینویسیبرنامههایتلکنولوژی

رنامهبزبانتنهانهلذاشوندمیبازنشستهسنرفتنباال

هبلکنداردراجدیدامکاناتازگیریبهرهقدرتنویسی

رنامهبقدیمیهایزبانآنبابتواندکهکافیانسانینیروی

کهشودمیباعثوایناستکاهشحالدرهمکندنویسی

زارافنرمبستردرخدماتارایهامکاندیگرنزدیکدرآینده

ارتقاراهکاربهترینبنابراینباشدنداشتهوجودقدیمیهای

.باشدمیوبتحتنسخهبه

در باره ضرورت 
به های مهاجرت 

انسخه تحت وب رای
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نگران انتقال اطالعات به نسخه وب رایا نباشید.

وبونسخهبینتکنولوژیوساختیزیرهایتفاوترغمعلی

ترممحمشتریانبرایامکانیرایاشرقکارشناسانرایاویندوز

ولطدرونگرانیگونههیچبدونتوانندمیکهاندکردهفراهم

رزیعملیاتیهایبرگهومبانیشاملاطالعاتتمامیمالیسال

کارادامهوکردهمنتقلوببهویندوزنسخهازراهاسیستم

.شودانجاموبتحتهایسیستمبافرماکارکاربران

نگران انتقال 
اطالعات به نسخه 

.وب رایا نباشید
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نرم افزارهای 
سازمانی رایا 

و 

نظام برنامه ریزی 
منابع سازمانی 

ERP

اتعملیواطالعاتمدیریتنظامیکبهیابیدسترایاشرق

هراواستقرارراهکاربا،راتوانمندویکپارچهسازمانی

Enterprise)سازمانییکپارچههایافزارینرماندازی

Software)رویکردباراراهکاراینوپذیرامکانرایـــا

منابعبرنامهریزیسازمانیاطالعاتمدیریتنظامبه

.نمایدمیارزیابی(ERP)سازمان

،نبودهابزارودانشازایمجموعهصرفاERPماباوربه

ساختاروفرهنگوفنیدانشازتوانمندوکاراترکیبیبلکه

.استسازمانی

:استزیرمهمویژگیسهداراینظاماین

 پیش بینی(Forecasting)

 برنامه ریزی(Planning)

 زمان بندی اجرایی(Schedule)

ملیاتیعهایسیستمتعددصرفارایاشرقاعتقادبهاینبنابر

شرطاطالعاتبودنیکپارچهحتیوسازمانیکدرشده

!خیرکافیاماباشدمیالزم

کالنسطحازمدیریتاستراتژییکERP،علمینگرشیدر

ویریزبرنامه،بینیپیشبرمبتنیاستسازمانخردتا

!اجرابندیزمان
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زیرها،دادهوفرایندهانمودنمجتمعبارایاسازمانیافزارهاینرم

یزیربرنامهنظاماندازیراهواستقرارعملیاتینیازپیشوساخت

.سازدمیفراهمراسازمانیمنابع

مبتنیتمسیسایناستقراربرایرایاشرقکارشناسانومدیراندیدگاه

:باشدمیزیرمحورهایبر

،سازماناطالعاتیساختارهایاصالحوسازیبهینهبهبود

.خریدار

،ردجاریعملیاتیفرایندهایمجددمهندسیوسازیبهینهبهبود

.سازمان

هابهروشوعملیاتیهایاستانداردرعایت(Best Practice)

.افزارینرمابزارهایوعملیاتیفرایندهایدر

سطحدرپذیریمسئولیتوپذیریمشارکتفرهنگکردننهادینه

.سازمان

زاگیریبهرهوعملیاتیهایاستانداردتمامیرعایتبهتوجهبا

انندتومیگاماولیندررایاسازمانیافزارهاینرم،روزتکنولوژی

.نمایندتامینخریدارسازمانسطحدررا3و2و1عوامل

ها و دستاورد
اهداف در 

نرم استقرار 
افزارهای سازمانی 

رایــا
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ختلفمفرایندهایازپشتیبانیبارایاسازمانیافزارهاینرم

ویکپارچهمجموعهیکصورتبهسازمان،درعملیاتی

یکپارچگی.گردندمیتعریف(Integrated)شدهمجتمع

درپذیریمشارکتفرهنگشدننهادینهموجبهافعالیت

کارهایانجامرونددرتسریعنهایتودرسازمانسطح

ارزشفاقدهایفعالیتوکاریدوبارهازاجتنابوسازمانی

.گرددمیسازمانبرایافزوده

سازمانی،ونبرفرایندهایازپشتیبانیقابلیتباهاسیستماین

کاروکسبفرایندهایدرجدیدنیازهایبهپاسخگوییتوانایی

.باشندمیدارارا

عملیاتیفرایندهایبرمبتنیرایاسازمانیافزارهاینرم

راحیهاطسیستماطالعاتیمبانیسازیاستانداردوشدهتجربه

.استشدهسازیپیادهو

اطالعاتیمبانیوسازمانیجامعدادهپایگاهایجاد

هایحوزهدرسازمانیهایدادهتحلیلامکانپارامتریک،

هایشاخصبهدستیابیباوساختهممکنراعملیاتیمختلف

رااتاطالعبرمبتنیمدیریتوسازیتصمیمقابلیتمعتبر

میفراهماتکاقابلوعلمیروشیباسازمانمدیرانبرای

.سازد

ها و دستاورد
اهداف در 

استقرار  نرم 
افزارهای سازمانی 

رایــا
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زیعتوعملیاتازپشتیبانیبا،رایاسازمانیافزارهاینرم

بهینهمدیریتبرایقدرتمندابزاری(عملیاتیددمتعمراکز)شده

گردشونظامالکترونیکسازمانوکاروکسبفرایندهای

توزیعهایسازمانبرای(Paperless)کاغذبدونعملیات

.آوردمیفراهمشده

رایاسیستمهایماژوالرساختارRaya-ESراامکاناین

نیازهایبامنطبقخریدارسازماندرکهاستساختهفراهم

ودیدگاهاستراتژیک،اهدافعملیاتیفرایندهایاطالعاتی،

،سازمانیارشدمدیران

سازیسفارشیبصورتافزارینرمهایسیستم

(Customizable)شدهسازیهبهینو(Optimization)

.یابداستقراروتوسعه

ها و دستاورد
اهداف در 

استقرار  نرم 
افزارهای سازمانی 

رایــا
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توانمندیوفنیهایساختزیرازرایاسازمانیافزارهاینرم

:بردمیبهرهزیرکاربردیهای

تمحدودیبدوندسترسیقابلیت،وبفناوریبرمبتنی

صفحه1000ازبیشباکاربریتعدادومکانی،زمانی

یاتیعملهایفرآیندازیکپارچهپشتیبانیبرایشدهطراحی

سازمان

پارامتریکاطالعاتیمبانیجدول100ازبیش

(Dynamic)یمشترسازمانیاوسیستمتوسطشدهتعریف

(System Defined & User Defined)نگهداریامکانبا

جدول200ازبیشومختلفزبانپنجدرپایهاطالعات

عاتیاطالهایسیستمتوسعهسهولتوهافرآیندبرایاطالعاتی

سازمانیاطالعاتتحلیلوپردازشو

برمبتنینموداروگزارشتهیهابزارBase Queryهوشو

Businessتجاری Intelligenceبهاتصالامکانهمراهبه

SQL BIورایاهایافزارنرمازاطالعاتیبانکچندینبهو

هاافزارنرمسایرازاطالعاتیبانکانواعیا

زیر ساخت ها و 
فناوری های 

استفاده شده در 

نرم افزارهای 
رایاسازمانی  
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یلیتکماطالعاتپارامتریکوفراگیرماژولازگیریبهره

هبدلخواههایفیلدافزودنبرایعملیاتیهایبرگهتمامیدر

عملیاتیهایبرگهازیکهر

رایبکاروکسبگردشفرآیندمدیریتابزارازگیریبهره

درفرآیندهرعملیاتیهایبرگهچرخشوحرکتتعیین

workflow)سازمان & approval tools)

هبهرباموبایلهایاپلیکیشنانواعسازیپیادهوطراحی

WebوNativeهایتکنولوژیازگیری Appافزایشبرای

وهیکپارچصورتبهدسترسیسهولتووریبهرهوکارایی

زیر ساخت ها و  .عملیاتیهایفرآیندتمامیبامجتمع
فناوری های 

استفاده شده در 

نرم افزارهای 
سازمانی  رایا
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باطارتباوسازمانیبرونهایپورتالانواعسفارشیطراحی

دارداستانوهاتکنولوژیجدیدترینازگیریبهرهبامشتری

.سایتطراحینویسیبرنامههای

تکنولوژیومعماریازاستفاده

Master Data Management

عملیاتنوعبهتوجهباپیشنهادیMDMمعماری

زیر ساخت ها و  
فناوری های 

استفاده شده در 

نرم افزارهای 
سازمانی  رایا
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نویسیبرنامهزبان:ASP.Net MVC & C#ازاستفادهبا

API,WCFواندبکبرایReact , Vuejs, Framwork7

Cordovaواندفرانتبرای , javaموبایلبرای

 پایگاه داده پیش فرض :

MS  SQL Server  2016/2019

 سیستم عامل سرور شبکه              :

Windows Server 2008R2 / 2019

زیر ساخت ها و  
فناوری های 

استفاده شده در 

نرم افزارهای 
سازمانی  رایا
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گستره عملیاتی نرم افزار های رایا
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فرایندهایسازیبهینهاطالعاتی،هایساختاراصالح

ارداستاندوشدهتجربههایرویهبرمبتنیمالیعملیات

"ربمبتنیصرفامالینظامازسازمانحرکتوعملیاتی

لتحلی"و"نگرآینده"مالینظامسویبه"اطالعاتثبت

میارزیابیسازمانمالینظامتوسعهاصلیاهدافاز"گر

.گردد

درشدهسازیپیادهنوینهایدیدگاهRaya-ESتوانمندی

وساختهفراهمراشدهتوزیعمالیعملیاتنظاماجرای

راسازمانیاطالعاتصحتضریبافزایشویکپارچگی

.نمایدمیتضمین

طراحیردهافعالیتووقایعبینیپیشبرمبتنیرویکرد

افزارهاینرممجموعهمختلفهایبخشسازیپیادهو

یافزارهانرمهمچنین.استشدهگرفتهنظردررایا،مالی

فناوریبامنطبقونوراهکاریمجموعهاینساختاری

استنمودهفراهمها،فعالیتاینانجامبرایراروز

هایبرگه،سازمانسطحدراسنادتمامیگردشقابلیت)

اطالعاتیثبت،عملیاتیمختلفهایحوزهدردرخواست

.(.....وبودجهردیفوفعالیتوفرایندبرمبتنی

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

رویکرد ها و 
راهکار ها
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مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

رویکرد ها و 
راهکار ها

نرمسامانهیکفقطرایاسازمانیهایافزارنرم

تیمفقموهایتجربهپشتوانهبهبلکهنیستندافزاری

گاهدیدازیکپارچهمجموعهرایاشرقاستقراروفنی

کناردرموفقعملکردهایروشوهاراهکار،ها

نهبهیومدیریتبرایافزارنرمفناوریبروزترین

.هستندسازمانسازی
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 (ارزی/ ریالی )حسابداری مالی و دفتر داری

بودجهلکنتربهرویکردبا(دفترداری)مالیحسابداریسیستم

طراحیاهفعالیتوفرایندهابندیطبقهوشناساییبرمبتنیو

تفصیلیسطحدوتاوUniqueتفصیلیروشبرمبتنیو

.نمایدمیپشتیبانیراشدهتفکیکپروژهوهزینهمرکزبعالوه

(ارزی/ ریالی )نقد و بانک خزانه داری

بایسازماناسنادونقدپرداختودریافتعملیاتتمامیمدیریت

یرزسایرباارتباطوکاربردیهایابزارازایگستردهطیف

اسنادونقدینگیمدیریتبرایمناسبراهکاریهاسیستم

استسازمان

 (ارزی/ ریالی )حسابداری فروش

فروشحسابداریعملیاتوفروشفاکتورصدورفرآیندمدیریت

تعریفقابلیتباهاسیستمزیرسایرباشدنمجتمعقابلیتبا

اطالعاتوگذاریقیمتهایمصوبهاضافات،وتخفیفات

عملیاتازکاملپشتیبانیبافروشفرآیندبامرتبطپارامتریک

.نمایدمیتسهیلراارزی

مدیریت یکپارچه  
مالیفرایندهای 

افزار ها و نرم 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

 مقداری /ریالی انبار

ج کامل از برگه های استاندارد عملیات ورود و خروپشتیبانی 

کاال،مدیریت انبار های قرنطینه ، ثبت و نگهداری اطالعات 

نگهداری ریز تکمیلی و مشخصه های مختلف کاال با امکان 

از با انواع روش های انبارگردانیموجودی به تفکیک مشخصه 

.ویژگی های بارز این نرم افزار است

حقوق و دستمزد و اطالعات کارکنان

پاداش،دستمزدوحقوقبهمربوطمحاسباتفرآیندمدیریت

نگهداریوایجادامکانبا...وشغلیارتقاء،جذبکارکنان،

مدیریتسیستمبرایساختیزیراطالعاتازایعمدهبخش

تگزارشاباپارامتریکصورتبهانسانیمنابعهایسرمایه

.استآوردهفراهمرامختلف

حسابداری دارائیهای ثابت و جمعداری اموال

اموالمختلفاطالعاتازکاملپروندهایجادبرایبستری

دتجدیوواقعیاستهالکمحاسبه،جمعداریفرآیندومدیریت

رامالیدورهطیدرهزینهمراکزتفکیکبههاآنارزیابی

استآوردهفراهم

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

(ارزی/ریالی)داریدفترومالیحسابداری

ردرویکبا(دفترداری)مالیحسابداریسیستمRaya-ESدر

وایندهافربندیطبقهوشناساییبرمبتنیوبودجهکنترلبه

اتاستشدهموجبهاقابلیتاین.استشدهطراحیهافعالیت

سازماندرراریزیبرنامهوبینیپیشبرمبتنیعملیاتینظام

وینینروشسیستماینبادورراهازکارقابلیت.دهداستقرار

قرارکاربراناختیاردرسازمانمالیعملیاتمدیریتدررا

.دهدمی

طراحیUniqueتفصیلیروشبرمبتنیرایامالیحسابداری

رایبجداگانهسطحدوبعالوهتفصیلیسطحدوتاواستشده

.دنمایمیپشتیبانیراشدهتفکیکپروژهوهزینهمرکز

همچنینومالیحوزههایسیستمزیرازحسابداریاسناداخذ

از...واختتامیهوافتتاحیهوحسابداریاسنادویرایشوصدور

.باشدمیسیستماینهایویژگیدیگر

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

(ارزی/ریالی)داریدفترومالیحسابداری

هاابزار

وکل،گروهشاملهاحسابماهیتدرسطحسهازپشتیبانی

حسابهایطرفبخشدرتفصیلیسطحچهارومعین

اساسبرعوارضوافزودهارزشهایگزارشتهیهماژول

شدهثبتحسابداریاسناد

یهاحساببستنواختتامیه،افتتاحیهاسنادصدورماژول

موقت

لیتقاببامالیهایسیستمزیرازحسابداریاسناداخذماژول

ویکتفکوحسابداریسنداخذبرایمختلفهایالگوتعریف

آنهابندیطبقه

عملیاتنظام)سازمانسطحدرسندحسابداریارجاعماژول

(کاغذبدونمالی

سندتائیداتمدیریتماژول.

شرایطومختلفاطالعاتاساسبرپیشرفتهجستجوهای

حسابداریاسنادرویبرمتنوع

اسناددیجیتالمستنداتپیوستابزارهای

هایلیتقابباپیشرفتهتحلیلیومالیاستانداردهایگزارش

هاحسابمختلفسطوحمروردر

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

(ارزی/ریالی)داریخزانهبانکونقد

Raya-ESعملیاتتمامیمدیریتبرایداریخزانهسیستماز

نای.نمایدمیاستفادهسازمانیاسنادونقدپرداختودریافت

سهیلتبرایکاربردیابزارهایازایگستردهطیفباسیستم

برایشده،تجربهعملیاتیاستانداردهایرعایتباهمراهفرایند

.نمایدمیاستفادهفرایندهابهینهمدیریت

حوزهایندررایاشرقپیشنهادیهایبهروشگیریبکار

سازماناسنادونقدینگیمدیریتوکنترلبرایمناسبیراهکار

فزارهایانرمسایرباسیستماینارتباطتامینهمچنین.باشدمی

موجب....وفروش،خریدونظیرتدارکاترایایکپارچه

.سازدمیفراهمراسازمانعملیاتییفرایندهاشدنمجتمع

تعریفامکانهمراهبهسیستمایندورراهازکارقابلیت

هایگهبرتفکیکوبندیطبقهومدیریتومتعددکاریمراکز

یمالعملیاتمزایایازهاسازمانتاگرددمیسبب،شدهثبت

.گردندمندبهرههنگامبهوشدهتوزیع

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

(ارزی/ریالی)داریخزانهبانکونقد

بهینیتضم/اسناد/نقدپرداختودریافتهایبرگهثبتامکان

.مختلفمراکزتفکیک

بانکیهایحساب/هاصندوق/تنخواهمدیریت

داریحسابسنداخذامکانبادریافتیتسهیالتمدیریتماژول

...وکارمزدهااز

گزارشاتتهیهفراینداتوماسیونوهاهزینهثبتماژول

فصلیفروشوخریدوافزودهارزش

درآنارجاعوپرداختدرخواستفراینداتوماسیونماژول

.الکترونیکسازمانبهرویکردباتائیدجهتسازمانسطح

رگهبگردشوارجاعودیجیتالضمائمواسنادپیوستماژول

.سازمانسطحدرها

اسنادوچکچاپومدیریتماژول.

داسنابامرتبطاطالعات،جستجوابزارهایگستردهطیف

....و

کبانکارتنظیرمدیریتیوکاربردیمتنوعهایگزارش،

.....وتعهداتوموجودیوضعیت

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

(ارزی/ریالی)فروشحسابداری

Raya-ESصدورفرایندمدیریتبرایفروشافزارنرماز

.ایدنممیاستفادهفروشحسابداریعملیاتوفروشفاکتور

فروشاتاضافوتخفیفاتانواعتعریفقابلیتباسیستماین

قیمتهایمصوبه،مشتری/کاالسطحدریاجنرالبصورت

اتعملیبامرتبطمتریکپارااطالعاتسایروفروشگذاری

.مایدنمیتسهیلرا،فروشفاکتورهایوفاکتورپیشصدور

مدیریتهایسیستمباافزارنرماینشدنمجتمعقابلیت

امکانداریوخزانهانباروبازاریابیومشتریانسفارشات

استنمودهفراهمرافروشفرایندهاییکپارچهمدیریت

باحداکثریانطباقجهتسیستماینشدنسفارشیهمچنین.

.استشدهبینیپیشسازماندرجاریفرایندهای

واکتورفثبتقابلیت،سیستمایندورراهازکاربریتوانایی

هایرلکنتباسازمانیمتعددمراکزتفکیکبهفاکتورپیش

سازماناندازیراه،مرکزهربرایمشاهدهودسترسی

.سازدمیمقدورراشدهتوزیعفروش

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

(ارزی/ریالی)فروشحسابداری

هاابزار

وازمانیسمراکزدرفاکتورها/فاکتورپیشتفکیکقابلیت

شدهتوزیعفروشعملیات

فروشیوفاکتورهافاکتورهاپیشبندیدستهقابلیت

سطحدرفروشاضافاتوتخفیفاتانواعتعریفماژول

کاالومشتری

فاکتورهایقیمتتعدیلوفروشهایمتممصدورماژول

.شدهصادرفروش

لغمبتعدیلوفروشاضافاتوتخفیفبرگهصدورماژول

فروش

جهتدرسازمانسطحدرهابرگهگردشوارجاعماژول

.الکترونیکسازمانبهیابیدست

وضعیتکنترلوهابرگهتائیداتمدیریتماژول

بلقاپارامترهایانواعبافروشفاکتورچاپمدیریتماژول

ایهگزارشوابزارهاازگستردهطیفوکاربرتوسطتنظیم

کاربردی

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

مقداریانبار

موجودیتبهکالنوجامعنگاهوفرایندگراطراحیوتحلیل

ازسیستماینتااستشدهسببRaya-ESدرانبارهاوکاالها

.گرددبرخوردارحوزهایندرارزشمندیهایقابلیت

حوزهایندرشدهمجتمعسازیپیادهوطراحیوجامعتحلیل

وزهحدرتااستگردیدهموجبسیستمانعطافقابلیتباهمراه

یندفراانبارها،فیزیکیعملیاتنظیرعملیاتیمختلفهای

وولمحصساختاروتدارکاتوتامینفرایند،کیفیتکنترل

وتوسعهوشدهتامینهادادهیکپارچگی...وفروشفرایند

هایگزارشبهدستیابیقابلیتباهمراهسیستمسازیبهینه

.گرددفراهمموجودیتاینبامرتبطهایفرایندازتحلیلی

خروجوورودعملیاتدراستانداردهایبرگهازپشتیبانی

مشخصاتاساسبرکاالموجودیریزنگهداریقابلیتکاال،

هدارینگوثبت،امانیوقرنطینهانبارهایمدیریت،کاالفنی

هایویژگیدیگراز....وهاکاالمورددرتکمیلیاطالعات

باشدمیافزارنرماینبارز

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

مقداریانبار

هاابزار

تعریفهایمشخصهاساسبرموجودیریزنگهداریقابلیت

کاالسریال/کاالبرایشده

ومحصولانبارحوالهازفروشفاکتورصدورهایماژول

بهبرگشتازفروشازبرگشتصدورهایماژول،بالعکس

.بالعکسوانبارمحصول

ریانمشتسفارشاتمدیریتهایسیستمباارتباطیهایماژول،

....ومحصولساختار

کسریکنترلابزاروخریددرخواستهایبرگهصدور

ائیدتجهتهابرگهفرایندگردشکاملاتوماسیونوکاالموجودی

ازحواله/رسیدنظیرعملیاتیهایبرگهانواعصدورماژول

دهمانکنترلونگهداریوانبارازعملیاتدرخواستهایبرگه

ها

گردانیانبارعملیاتازکاملپشتیبانی

وکاالدرخواستهایبرگهتائیدوگردشوارجاعماژول

.الکترونیکسازمانبهدستیابیراستایدرخریددرخواست

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

(انبارحسابداری)ریالیانبار

Raya-ESهیلتسبرایکاربردیابزارهایایگستردهطیفاز

ترعایوقانونیالزاماتبهتوجهباانبارحسابداریعملیات

.باشدمیمندبهرهحوزهایندرشدهتجربههایروشهب

یکتفک،رسیدیککاالهایرویبرهاهزینهتسهیمقابلیت

دسناخذامکان،خریدبستانکارطرفدرهاحسابسرفصل

همچنین.باشدمیابزارهااینجملهاز....وخریدحسابداری

ازتبرگشوانباربهبرگشتهایبرگهگذاریقیمتقابلیت

رابارانحسابداریفرایندکاربرانتخابیروشاساسبرخرید

،یحسابدارسنداخذالگویتعریف.استنمودهاطمینانقابل

میافزارنرمامکاناتازدیگر...ودورراهازپردازشقابلیت

.باشد
مدیریت یکپارچه  

فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

(انبارحسابداری)ریالیانبار

ایههزینهسایرتسهیمبرایکاربردیافزارینرمابزارهای

.انباررسیدهایبرگهدرمبلغ/مقداراساسبرخرید

معمولروشهایاساسبرهاحوالهگذاریقیمتماژول

.انبارحسابداریاستاندارد

بهوابستهبصورتانبارهایبرگههایمتممصدورماژول

مجزاورسید

درسازمانسطحدرهابرگهتائیدوگردشارجاع،ماژول

.الکترونیکسازمانبهنیل

انبارهایبرگهبهدیجیتالمستنداتپیوستقابلیت

سهیلتابزارهای،پیشرفتهجستجویابزارهایگستردهطیف

مدیریتیوکاربردیهایگزارش،اطالعاتثبت

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

کارکناناطالعاتودستمزدوحقوق

اتمحاسبفرایندمدیریتبرعالوهدستمزدوحقوقسیستم

رینگهداوایجاد،کارکنانپاداشودستمزدوحقوقبهمربوط

سیستمنیازمورداطالعاتیهایساختزیرازایعمدهبخش

یرز.نمایدمیپشتیبانینیزراانسانیهایسرمایهمدیریت

اهدادهاینپارامتریکطراحیباسیستماینقدرتمندساخت

.تاسنمودهفراهمراکارکناناطالعاتعلمیتحلیلامکان

پرداختبامرتبطعملیاتکلیهدستمزدوحقوقافزارنرم

یبانیپشتقانونیالزاماتبامنطبقراکارکنانیمزایاوحقوق

هایابزارازایگستردهطیفازسیستماینهمچنین.نمایدمی

ا،هگزارشطراحینظیرفرایندانجامسهولتبرایکاربردی

.مایدنمیاستفادهبانکپرداختوبیمهدارایی،دیسکتصدور

ردتوسعهتوانمندی،مشتریاننیازصورتدرسیستماین

زنیرا....وشغلیارتقاء،جذبفرایندهایمدیریتراستای

.باشدمیدارا

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

کارکناناطالعاتودستمزدوحقوق

هاابزار

ومرخصیوغیبتوکسوراتومزایاانواعتعریف...

فرایندمکانیزاسیوندرساعتکارتباارتباطماژول

..کارکرداطالعات

کارکنانبهمربوطجامعاطالعاتنگهداری

حکاماآن،صدورمدیریتوکارکنانهاقراردادتعریفقابلیت

....وحقوقی

وبانکداراییوبیمههایدیسکتصدورسازیخودکار

حقوقپرداختجهت

پروندهایجادوکارکنانمستنداتومدارکپیوستماژول

دیجیتال

سطحدرعملیاتیهایبرگهتائیدوگردش،ارجاعماژول

.الکترونیکسازمانبهنیلدرسازمان

طیفوحقوقیفیشوحقوقهایلیستطراحیقابلیت

.متنوعهایگزارشازایگسترده

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

اموالجمعداریوثابتدارائیهایحسابداری

هدفبااموالجمعداریوثابتدارائیهایحسابداریسیستم

مرتبطهایدادهازاطالعاتیجامعدادهپایگاهیکایجادامکان

رافزانرمایندر.استشدهطراحیسازمانثابتدارائیهایبا

اطالعاتازکاملپروندهیکایجادبرایالزمهایبینیپیش

نظیردارائینگهداریشرایطتاریالیاطالعاتازاموال

یستمساینشدنمجتمع.استگرفتهصورت...وبیمهوگارانتی

داراییورودفرایندتردقیقکنترلومدیریترایاانبارسیستمبا

.استساختهممکنراسازمانبه

راوالامجمعداریفرایندمدیریتقابلیتافزارنرماینهمچنین

هساختپذیرامکاندارائیهاحسابداریازمستقلصورتبه

.است

محاسبهوهاکاهشوافزایش،ثابتدارائیکارتایجاد

دورهطیدرآنهاهزینهمراکزتفکیکبهدارائیهااستهالک

اینبارزهایویژگیدیگرازحسابداریاسناداخذومالی

.باشدمیسیستم

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES & 
Financial 
Systems

اموالجمعداریوثابتدارائیهایحسابداری

هاابزار

بردارائیکارتایجادوانبارهاسیستمباارتباطماژول

.انبارهاازدارائیخروجانبارحوالهاساس

شدهارزیابیتجدیدوواقعیاستهالکمحاسبهماژول.

هادارائیارزشکاهشوافزایشمحاسبهوثبت

دارائیهاخریدفاکتورهایومستنداتپیوستماژول.

وهاائیداربامرتبطتکمیلیاطالعاتنگهداریوثبتقابلیت

.شدهثبتهایدادهاساسبرجستجو

بهنیلدرسازمانسطحدرعملیاتیهایبرگهارجاعماژول

.الکترونیکسازمان

دارائیاستانداردهایکاربرگوهاگزارشگستردهطیف

ثابتهای

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

نرم افزار ها و 
ماژول های 

کاربردی



Raya-ES

مبتنی یکپارچه فرایند های بازرگانی فروش تا تولیدمدیریت

ی بودجه ا/ بر سفارش مشتریان و تولید انبوه سالیانه

هایفرایندیکپارچهمدیریتهدفباافزارنرممجموعهاین
مبتنیلیدتویاسالیانهانبوهتولیدمدیریتتافروشبازرگانی

.استشدهسازیپیادهوطراحی،مشتریانسفارشبر

مشخصاتدریافتقابلیتبامشتریانسفارشاتثبتوبندیدسته
ترلکنتامربوطهخدماتومحصوالتگذاریقیمتومحصولفنی

برنامهاتمحصوالتفروشقابلموجودیهایکنترل،اعتبارمشتریان
وتولیدندفرایکنترلوتولیددستورصدورانبارها،درکاالوموادریزی

درزمانسابهرساندنیارینهایتدروتولیدحینکیفیتکنترل
رزیایجادباخدمات/کاالشدهتمامبهایمحاسباتبهنیلجهت

یمهاسیستماینبارزهایویژگیازتولیداطالعاتهایساخت
.باشد

فکیکتبههاسیستماینتوسطمدیریتقابلهایفرایندادامهدر

.استآمدهتولیدوفروشبازرگانیهایفرایند

یکپارچهمدیریت

:  فرایند ها 

سفارش مشتری

تولید تا



Raya-ES

فروش بازرگانیبخش ،فرایند های قابل مدیریت سیستم 

ات فنی ، دسته بندی و ثبت سفارش به همراه مشخصمدیریت
.هر سفارشمشتریان در مورد نظر 

 سفارش مشتری/ ثبت سفارشات فروش محصول آماده

بت مذاکرات قابلیت پیگیری سفارشات ، پیوست مستندات ، ث
....بازاریابی و تماس ها و

اضافاتوتخفیفاتثبت،سفارشاتگذاریقیمت.

ومالیتائیدات،مشتریاناعتبارکنترل....

خزانهتمسیسبایکپارچهتضمینیاسنادوهادریافتمدیریت
.داری

محصولانبارحوالهصدورفراینداتوماسیون

حوالهوسفارشاتاساسبرفروشفاکتورصدوراتوماسیون
شدهثبتانبار

سفارشاتتائیداتمدیریت

یگیریپمستنداتثبتوپایشوسفارشاتمدیریتابزارهای
فروشوبازاریابیفرایندهای

فروشمستنداتدیجیتالپیوستقابلیت

وتکمیلیاطالعات،جستجوابزارهایگستردهطیف...

یکپارچه  مدیریت

حوزه های فرایند 

:تولید بازگانی و 

فرایند 

ثبت سفارش 
مشتریان 



Raya-ES

خت تولید و سافرایند های قابل مدیریت سیستم ، بخش 

برنامه/مشتریسفارشاساسبرساختوتولیدسفارشاتثبت
سازمانایبودجهوسالیانهانبوهتولید

ثبتBOMوOPCاساسبرساختسفارشردیفهربرای
براطالعاتاصالحوویرایشقابلیتبامحصولساختاراطالعات
شرایطاساس

موادریزیبرنامهمحاسباتMRPموادانبارموجودیکنترلو
فارشسکاالیساختهنیمه/اولیهمواداساسبرساختهنیمه/اولیه
.(BOMمواددرختوارهاساسبر)شدهداده

وانبارازمواددرخواستهایبرگهصدورهایفراینداتوماسیون
مواردمصرفریزیبرنامهوخریددرخواست

صدورندفرایاتوماسیونوساختهنیمه/محصولکسریمحاسبات
ساختهنیمه/محصولساختسفارش

سفارشاتساسابرتولیددستورصدوربوسیلهتولیدخطوطکنترل
مشتریسفارشاتیاسالیانهتولیدهایبرنامهو

ازولیدتدستور/سفارشاتتفکیکبهتولیداطالعاتوآمارثبت
....وضایعات،توقفات،ساعت/ماشین،ساعت/نفرجمله

ندفرایازمدیریتیوکاربردیهایگزارشوابزارهاگستردهطیف
انباربهمحصولتحویلوتولیدتافروشبازرگانی

ازمختلفانحرافاتهایگزارشوشدهمحققبرنامهکنترل
تولیدهایبرنامه

یکپارچه  مدیریت

حوزه فرایند های 

:بازگانی و تولید 

فرایند 

تولید و ساخت 
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های چرخه فرایند 

ثبت سفارشات 
بازرگانی فروش 

و تولید

سفارشات 
مشتریان

سفارش مشتریان محصول آماده•

سفارش مشتریان تولید و ساخت•

سفارشات تولید
انبوه

جه ای بود)سفارشات برنامه ریزی تولید •
(نبارساالنه ، فصلی و یا ماهیانه ، شارژ ا

سفارشات تولید نیمه ساخته•

مراحل ثبت سفارش در حالت جامع
واحد بارزگانیثبت سفارش
مالیاطالعات
سفارش ساخت
برنامه ریزی موارد کنترلBOM
 مهندسی ساختOPC
دستور کار تولید: فرآیند تولید مدیریت
گزارش کار تولید: فرآیند تولید مدیریت

MDM & Notification

Internal/External Data sources
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های چرخه فرایند 

سفارشات ثبت 
بازرگانی فروش 

و تولید

ان سفارش مشتری
محصول آماده

درخواست عملیات
انبار 

حواله انبار فاکتور فروش

سند مالی
تم انتقال به سیس

خدمات پس از 
فروش

:اماده مسیر تامین سفارشات محصول
 کنترل کسری محصول و نیمه ساخته ها
 نیمه ساخته عطف به/صدور دستور تولید محصول

انبوه/بودجه/تولید و ساخت سالیانه سفارش
امکان مدیریت درلحظه فرایند تامین مواد
 تولید وامکان مغایرت گیری و انحراف گیری از برنامه

بودجه تدوین شده 
 مصرف موادیابی کامل فرآیند تولید و رد
کامل با سیستم خدمات پس از فروش ارتباط



Raya-Es

سفارشات 
د و مشتریان تولی
ساخت

مدیریت اطالعات
مالی سفارش

سفارش ساخت
همچنین نقطه)

شروع سفارشات
(سازمانی

، BOMتعیین
برنامه ریزی مواد 

MRP و ارتباط
د با تدارکات خری

ساختمهندسی 
OPCمحصول 

دستور تولید

ثبت گزارش 
تولید با امکان
پشتیبانی از 

بارکد

فرآیند های 
مرتبط با انبار

درخواست )
(عملیات

سند مالیصدور فاکتور

تم انتقال به سیس
خدمات پس از 

فروش

های چرخه فرایند 

سفارشات ثبت 
بازرگانی فروش 

و تولید
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ی هازیر ساخت 
فرایند

ساخت و تولید 

مشخصات فنی
کاال

موجودی در سطح ریز امکان نگهداری •
مشخصه کاال

ش ثبت سفارش و عملیات انبار و فرو•
بر مبنای مشخصات فنی

BOM

االتعریف انواع ساختار مختلف برای ک•

نیمه ساخته /درختواره محصول•

سفارشBOMدرامکان تغییر •

بر اساس  BOMفرمولتعریف •
مشخصه فنی

OPC

تعریف کاالهای ورودی هر مرحله•

مشخصه بر اساس OPCتعریف فرمول •
فنی

سفارشOPCدرامکان تغییر •
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و مهندسی 
ساختار 
محصول

محصولساختارومهندسی

وتمحصوالدرختوارهساختارتعریفقابلیتباسیستماین

بسترعنوانبهOPC-تولیدفرایندوساختهنیمهکاالهای

وتولیدحوزهمختلفسیستم هایبراینیازمورداطالعاتی

یقدقتعریف.می گیردقراراستفادهموردمدیریتحسابداری

ینیازهاپاسخگویمی تواندسیستمایندراطالعاتیمبانی

وژهپردرسیستماین.باشدسازمانسطحدرمختلفاطالعـاتی

هایویژگیوخریدارسازماننیازهایبامتناسبمختلفهای

(Customized)شدهسفارشیصورتبهتولیدومحصوالت

.گرددمیسازیپیادهوطراحیرایاجنرالنسخهپایهبر

بارزهایویژگی

نیمهکاالهایومحصوالتمواددرختوارهتعریف

فرمولیوثابتبصورتBOMساخته

هایایستگاهوکاریمراکزوتولیدمراحلتعریف

آالتماشینوکاری

تعریفOPCفرمولیوثابتبصورتمحصولهر

شدهمجتمعIntegratedموجودیمدیریتسیستمبا

تولید،کنترلتولید،ریزیبرنامه،انبارهاوها

.بودجهوریزیبرنامهشده،تمامبهایحسابداری

افزارهاینرم 

تولیدو فنی حوزه 
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برنامه ریزی
تولید و سفارش 
ساخت

ناساییشباساختسفارشوتولیدبرنامه ریزیسیستم

و(موادوانسانینیرویآالت،ماشین)تولیدساختار

درایهپسیسـتمیکعنوانبهتولیدبرنامه هایتعریف

تمحاسباسیستمایندر.می باشدمطرحتولـیدحـوزه

انجامدسترسدرماشین ساعتوکارمواد،پیچیده

.می گیرد

اینیازهبامتناسبمختلفهایپروژهدرسیستماین

بهتولیدومحصوالتهایویژگیوخریدارسازمان

نسخهپایهبر((Customizedشدهسفارشیصورت

.گرددمیسازیپیادهوطراحیرایاجنرال

نرم افزارهای حوزه 
تولید و فنی 



بارزهایویژگی

ماشین آالتدسترسدرظرفیتوکاریتقویمتعریف.

هایایستگاهماشین آالت،سنجیزمانبهمربوطاطالعاتثبت 

.کاریمراکزوکاری

مختلفزمانیبازه هایدرتولیدبرنامه هایتعریف.

ساختسفارشبرگه هایصدور.

ایبرگه هوتولیدبرنامهسطحدرموادبرنامه ریزیمحاسبات

.ساختسفارش

وتولیدبرنامههربرایماشین ساعتونفرساعتمحاسبات

.ساختسفارشبرگه های

سفارشبرگه هایاساسبرتولیددستوربرگه هایصدور

.ساخت

نیمه ساختهکاالیمحصول،مواد،کسریگزارش های.

برنامهانبارها،وهاموجودیمدیریتسیستمبایکپارچه

.تولیدکنترلمحصول،ساختارمواد،ریزی

حوزهنرم افزارهای 

تولید و فنی 

Raya-Es

برنامه ریزی 
تولید و 
سفارش ساخت
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کیفیت کنترل 
تولیدحین /کاال

ژولمایکعنوانبهتولیدحینکیفیتکنترلسیستم

جامعستمسیازجزئییاوتولیدکنترلسیستمازعملیاتی

وشناساییومحصوالتوقطعاتموادکیفیتکنترل

ومیکاطالعاتثبتسیستماینوظیفه.گرددمیتعریف

آالتماشینوساختهنیمهوکاالهایمحصوالتکیفی

.باشدمیتولیدفراینددرتولیدی

نیازهایبامتناسبمختلفهایپروژهدرسیستماین

بهتولیدومحصوالتهایویژگیخریداروسازمان

نسخهپایهبر(Customized)شدهسفارشیصورت

افزارهاینرم .گرددمیسازیپیادهوطراحیرایاجنرال

حوزه تولید و فنی 



بارزهایویژگی

کیفیوکمیهایویژگی،کاالهامشخصاتتعریف.

گیریاندازهآالتابزارتعریفوشناسایی.

لیهاوموادبهمربوطکیفیوکمیاطالعاتثبتقابلیت،

.ساختهنیمهکاالهایومحصوالت،قطعات

االتنماشیبهمربوطکیفیوکمیاطالعاتثبتقابلیت

.تولیدحیندر

ثبتایهبرگهوتولیدکنترلسیستمبایکپارچهطراحی

.تولیدآمارواطالعات

تارساخانبارها،وهاموجودیمدیریتسیستمبایکپارچه

.تولیدکنترلمحصول،

حوزهنرم افزارهای 

تولیدو فنی 

Raya-Es

کنترل کیفیت  
تولیدحین /کاال
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بهره وریپاداش 

نترلکسیسـتم هایبایکـپارچهصورتبهنرم افـزاراین

پرداخـتنظـامبامـتناسـبدستمـزدوحقوقوتولید

.می گرددپیاده سازیوطراحیسازمان،پـاداش

اینیازهبامتناسبمختلفهایپروژهدرسیستماین

پرداختنظامدرمدیریتهایدیدگاهوخریدارسازمان

بر(Customized)شدهسفارشیصورتبهپاداش

.گرددمیسازیپیادهوطراحیرایاجنرالنسخهپایه

نرم افزارهای حوزه تولید
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بهره وریپاداش 

بارزهایویژگی

محاسباتیمبانیتعریف.

غیرکارکردضریببهمربوطاطالعاتثبت

.موردیهای،پاداشارزیابیدرصدتولیدی،

وریبهرهاطالعاتبرگهثبت.

محاسباتابطالومحاسبات.

نظیرنیازموردکاربردیهایگزارش:

پاداشصورتحساب/پاداشلیست

کارکنانوریبهرهگزارش

تمزددسوحقوقوتولیدکنترلسیستمبایکپارچه.

نرم افزارهای حوزه تولید
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و نگهداری تعمیر 
ماشین آالت

آالتماشیننگهداریوتعمیر

قابلیتبا(PM/EM)ماشین آالتنگهداریوتعمیرنرم افزار

تعریفوتعمیریوپیشگیرانهاقداماتانواعطبقه بندی

عملیاتمی تواندسرویس،وبازرسیعملیاتاستانداردهای

ابلیتق.نمایدمدیریتسازمانسطحدرراتعمیراتوپیشگیرانه

دیگرازمربوطههایشاخصمحاسبهویابیهزینههای

مبانیازنرم افزاراین.باشدمیسیستماینهایویژگی

استفادهفنیوتولیدحوزهسیستم هایسایربامشترکاطالعاتی

.می کند

بارزهایویژگی

آالتماشینکاری،هایایستگاهومراکزتعریفقابلیت،

.یدکیقطعاتوتجهیزات

سسرویعملیاتکنترلیهایلیستچکتعریفقابلیت

سازمانیدانشسازیمستندوبازدید/تعمیر/

برپیشگیرانهتعمیر/بازدید/سرویسعملیاتجدولایجاد

سازمانکاریتقویماساس

تعمیراتبرگهتادرخواستازتعمیراتفرایندمدیریت

انبارهاازقطعهدرخواستفراینداتوماسیون

وتعمیراتازمتنوعکاربردیوتحلیلیهایگزارشارائه

....وتوقفات

نرم افزارهای حوزه تولید
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تعمیر و نگهداری 
ماشین آالت

ادامه....آالتماشیننگهداریوتعمیر

تعمیرات/هاسرویس/هاخرابیانواعتعریفقابلیت

دسترسیورایاانبارسیستمبایکپارچهonlineموجودیبه

.قطعاتانبار

سسرویوتعمیراتوبازدیدهاریزیبرنامهفرایندمدیریت

.تجهیزاتوآالتماشینادواریهای

ثابتبصورتتعمیرانجامروزهایتعریفقابلیت.

تعریفسرویسیابازدیدهربامرتبطعملیاتتعریفقابلیت

...وشده

نگهداریوبازدیدوتعمیرهایهزینهمدیریت.

انهپیشگیروموردیتعمیراتفرایندازمتنوعهایگزارش/

...وتوقفاتنمودار/هاشاخصمحاسبه

موجودیوانبارهامدیریتوتولیدکنترلسیستمبایکپارچه

.ها

نرم افزارهای حوزه تولید



Raya-ES & 
SCM

خریدوتدارکات،تامینزنجیرهمدیریت

رااتخدموکاالخریدوتدارکاتفرایندتامین،زنجیرهمدیریت

تامینیارزیابنظاماستقراروکنندگانتامیندادهپایگاهایجاداز

پوششارشدهخریداریخدماتوکاالهاکیفیتکنترلتاکنندگان

اههمرخریددرخواستبرگهایجادمرحلهتاخریدفرایند.دهدمی

ریدخوتدارکاتسیستموگرددمیارائهرایاانبارسیستمبا

اییشناستاخریدروشتعیینازفرایندادامهومدیریتوظیفه

واندازیراه.داردعهدهبررا....وقیمتبرآوردوکنندهتامین

درمهمیگام،سازماندرزیرفرایندهاینمودنعملیاتی

:باشدمیتامینزنجیرهموفقاستقرار

ابمرتبطاطالعاتتکمیلوکاالهابندیطبقهوشناسایی

....وسفارشمیزانوسفارشنقاطوکاالها

آنانفعالیتحوزهوکنندگانتامینبندیطبقهوشناسایی

کنندگانتامینمستمرواولیهارزیابینظامسازیپیاده

ینآئونظامبهرویکردباخریدمختلفهایفرایندمدیریت

(کنندگانتامین/استعالم/کارپردازی)خریدنامه

دمواریزیبرنامهمحاسباتاساسبرخریددرخواستصدور

..وشارژانبارو

ینهقرنطانبارهایمدیریتوکیفیتکنترلنظاماستقرار

(موقت)

مدیریت

تامینزنجیره 

تدارکات و خرید 



Raya-ES & 
CRM

CRM_مشتریانباارتباطمدیریت

:داندمیتفکیکزیرعملیاتیحوزهسهدرراCRMرایاشرق

.1CRMابمرتبطاشخاصمدیریت:تعاملیواستراتژیک

Contact)سازمان management)

.2CRMیبازاریابهایفرایندبامرتبطعملیات:عملیاتی،

هاسیستمزیرتمامیدرفروشازپسخدماتوفروش

(Operational management)

.3CRMتحلیلیگزارشات:تحلیلی(Analytical

reports)

Raya-CRMنظامدرتحولزیرعملیاتیفرایندهایپشتیبانیبا

میفراهمپیشروهایسازماندررامشتریانباارتباطمدیریت

:سازد

سازمانسطحدرشدهتوزیعکاربریازپشتیبانی

القوهبمشتریانهدف،بازارازشدهبندیطبقهدادهپایگاهایجاد

.ها،بازاریابسازمانبالفعلو

و،ارزیابیبندیسطح،جغرافیاییبندیطبقهابزارهای

.غیره

هاپیگیریوهاتماسمدیریت.

مدیریت

انارتباط با مشتری



Raya-ES & 
CRM

CRM_مشتریانباارتباطمدیریت

وش،فرهاینمایندگیفروش،شبکهساختارتعریفوشناسایی

.فروشمراکز

هانظرسنجیمدیریت.

بازاریابیوتبلیغاتفرایندهایمدیریت.

تایبازاریابمرحلهازمشتریانسفارشثبتفرایندهایمدیریت

.نهاییفروش

فروشازپسخدماتفرایندهایمدیریت.

شدهآوریجمعهایدادهازتحلیلیهایگزارشارائه.

هایویژگیبامتناسبفوقعملیاتیفرایندهایRaya-CRMدر

سفارشیخریدار،سازماناستراتژیوکاروکسب

(Customized)برونفرایندهایپشتیبانیتواناییباوشده

لقاباجراییتوانسازمان،هایسایتوبباشدنمجتمعوسازمانی

.نمایدمیایجادسازمانعملکردارتقاءدرتوجه

مدیریت

انارتباط با مشتری



Raya-ES & 
Contract 
Control 
Management

هاقراردادکنترلجامعافزارنرم

امکانابراسازمانیقراردادهایکپارچهکنترلومدیریتسیستماین

شروطوموادپارامتریکعریفت،قراردادالگوهایانواعتعریف

ایندفرمدیریتواتوماسیون،...وقراردادهاوضعیتکنترلوقرارداد

.نمایدمیتامینراقراردادهاکنترلوانعقاد

:هایسیستمباتواندمیسیستماین

تمزددسوحقوق،خریدوتدارکات،فروش،مشتریانسفارشثبت

ومجتمعسازماندرکاربردیافزارهاینرمسایروانسانیمنابعو

.گرددیکپارچه

کهدگردمیموجب،سیستماینانعطافقابلوپارامتریکساختار

وذخیرهسازماندادهپایگاهدرسازمانیمختلفقراردادهایمحتوای

یارطشیکجستجوینظیرکاربردیومتنوعهایقابلیتوامکانات

.سازدفراهمراقرارداد...وماده

،یشرفتپدرصدثبتقرارداد،وضعیتکنترلباسیستماینهمچنین

تمامی....قراردادوموضوعمختلفبهایفهرستهایردیفثبت

تاقراردادچاپتاتنظیممرحلهازقراردادبامرتبطهایفرایند

اسناداخذلزومصورتدروقراردادانجاموتائیداطالعات

.نمایدپشتیبانیراقرارداداساسبرحسابداری

نرم افزار جامع 

و کنترل مدیریت 
قرارداد



Raya-ES & 
Contract 
Control 
Management

قراردادهاکنترلجامعافزارنرم

انسازمعملیاتیحوزهوسازماننیازنوعبهتوجهباافزارنرماین

.رددگمیارائهنیزسفارشیصورتبهقراردادهاکنترلوتنظیمدر

وستپی/هاتبصره/قراردادشرایطپارامتریکوپویاتعریف

ها

قراردادهاشرایطوالگوهاتعریفوبندیطبقه.

بهافهرستانواعشناساییوبندیطبقه.

فروش/خریدقابلخدماتانواعشناساییوبندیطبقه.

ینتعیقرارداد،تنظیمبامرتبطعملیاتیفرایندهایپوشش

قراردادهاپرداختوضعیتوقراردادکنترلووضعیت

.مالیپایهعملیاتهایسیستمبایکپارچه

ارایسیستمتوسطهاقراردادصدورفرایندکاملاتوماسیون

مرسومکاربردیافزارهاینرمبهنیازبدون

ابمرتبطهاینامهضمانتوقراردادهایپیوستانواعمدیریت

.قرارداد

قراردادهاوضعیتازتحلیلیگزارشهای.

نرم افزار جامع 

و کنترل مدیریت 
قرارداد



Raya-ES & 
HRM

سازمانیهایسرمایه/منابعمدیریت

ازاستعبارتانسانیسرمایه/منابعمدیریتنظامراهبردیهدف

درکارکنانخدماتجبرانتاجذبهایفرایندکنترلومدیریت

.سازمانبرایشدهتعریفاستراتژیکاهدافراستای

سیستمحاضرحالدر،رایاسازمانیافزارهاینرممجموعهدر

ساختزیرواطالعاتازایگستردهطیفباهمراهدستمزدوحقوق

میارائهانسانیمنابعمدیریتهایسیستماستقرارنیازموردهای

.گردد

دفرایندرراسازماننیازموردهایدادهپایگاهتوانندمیهادادهاین

.نمایدتامیناستخداموجذبهای

اعتقادبا،رایاشرقپیشنهادیراهکاردرانسانیمنابعسیستمتوسعه

واستراتژیازایمجموعهانسانیمنابعمدیریتسیستمکهآنبه

بامنطبقباشد،میافزارینرمابزارهایباهمراهسازمانیفرهنگ

میسفارشییابهینهمشتریسازماننظرمورداهدافونیازها

.گردند

مدیریت 

انسانیمنابع 



Raya-ES & 
HRM

سازمانیهایسرمایه/منابعمدیریت

نظاماستقرارربستزیرفعالیتهای/فرایندازپشتیبانیبارایاشرق

.آوردمیفراهمشماسازماندرراانسانیمنابعمدیریت

جذببامرتبطاطالعاتازافراددادهپایگاهایجاد

درکارکناناطالعاتازایگستردهطیفنگهداریوثبت

وهاتخصص،تحصیلیمدارکشاملاستخداموجذبمرحله

.....وکاریسوابق،آموزشیهایدوره،هامهارت

هامتساحرازشرایطتعیینوسازمانیچارتتعریفقابلیت

شدهثبتاطالعاتیمبانیاساسبر

تمدیریومبانیتعریفبرایپویاوانعطافقابلساختار

رنامهب،رفاهیخدماتازاستفاده،تشویقوتوبیخهایفرایند

....وآموزشیریزی

تبطمرمتنوعهایفرایندمحاسباتوکارگزینیاحکامصدور

خدماتجبرانوپرداختنظامبا

وکارکنانمدارکومستنداتازدیجیتالپروندهایجاد...

مدیریت

منابع انسانی



Raya-ES

شدهتمامبهایحسابداری

نیازمورداطالعاتیهایزیرساختایجادبارایاسازمانیافزارهاینرم

یت،مدیرحسابداریحوزهکاربردیهایسیستماندازیراهواستقراربرای

سیستمهبدستیابیتاسازماناطالعاتینظامتوسعهوارتقاءکنندهتضمین

.باشدمیبودجهتدوینوریزیبرنامهوشدهتمامبهایحسابداریهای

یاندازراهواستقرارحوزهدرشدهکسبتجربیاتبهاتکابارایاشرق

مواردداشتننظردرمدیریتحسابداریحوزهافزارینرمهایسیستم

:داندمیالزامیهاپروژهاینموفقیتتضمینبرایرازیر

ازمانسدرعملیاتیوساختاریهایتفاوتوسیستمپیچیدگیدلیلبه

تنهایدررامدیریتحسابداریحوزههایسیستم،رایاشرقمختلفهای

سازیپیادهوطراحیرایاجنرالنسخهبرمبتنیشدهسفارشیصورتبه

راهکاریتوانندنمیآمادهافزارینرمهایبستهمااعتقادبهونمایدمی

.باشندهاسیستماینموفقاستقراربرایعملیوعلمی

هایواحدپذیریمسئولیتوپذیریمشارکتوسازمانیفرهنگارتقاء

اشد،بمیمحاسباتایننیازموردهایدادهکنندهتامینکهسازمانیمختلف

.باشدمیهاپروژهاینموفقیتبرایضرورینیازپیش

واطالعاتینیازهایپیشسازمان،اجراییتوانبهبینانهواقعنگاه

یستمساینمستمراجرایواولیهاستقراربامرتبطهایهزینهوساختاری

درهاتمسیسایناستقرارمنفعت/هزینهازگرایانهواقعدیدگاهتواند،میها

.دهدارائهسازمانسطح

کردرویباسازمانیمختلفیهافرایندانجامنحوهوهادادهبینیپیش

قایارت،سربارهایهزینهثبتوشناسایینظیرصنعتیحسابداریبه

درنیازمورداطالعاتنگهداری،انبارعملیاتصحتودقتسطح

...وثابتدارائیهایودستمزدوحقوقهایسیستم

حسابداری

بهای تمام شده 



Raya-ES

ادامه....مدیریتحسابداری

ویطراحفراینددرشایعمخاطراتوسیستمایناهمیتدلیلبهرایاشرق

یستمساینارائهبرایراخودآمادگی،سیستمایناستقراروسازیپیاده

.داردمیاعالم،مشتریسازمانحسابرستائیدیهدریافتتضمینبا

گرددمیموجبمشتریانسازماندررایاسازمانیافزارهاینرماستقرار

شدنعملیاتیبراینیازموردعملیاتیواطالعاتیهاساختزیرکه

فقیتمواحتمالوگردیدهفراهموتامین،شدهتمامبهایحسابداریسیستم

.دهدارتقاچشمگیرراشدهتمامبهایحسابداریسیستمشدنعملیاتی

اطالعاتیمبانیعنوانزیربهاطالعاتیهایساختزیرRaya-ESدر

پیشدهشتمامبهایحسابداریسیستماستقراربراینیازپیشوعملیاتی

:استشدهبینی

ابهاحسابماهیتسطحدرحسابداریکدینگتفکیکوبندیطبقه

انواعتفکیکومعینوکل،گروهسطحدرصنعتیحسابداریبهرویکرد

وسطحچهاردرتفصیلیسطحیاهاحسابطرفسطحوتعریفحساب

مستقلسطحیکعنوانبههزینهمراکزشناسایی

رنظیمحصولساختارمهندسیاطالعاتازجامعاطالعاتیبانکایجاد

بهOPCوBOM،محصولیکمختلفساختارهای،تولیدمراحل

شدهتمامبهایحسابداریسیستممهمنیازپیشعنوان

وثبتیبراتولیدکنترلسیستمویژهبهتولیدحوزهافزارهاینرمارائه

مورداطالعاتازمهمبخشعنوانبهتولیدآمارواطالعاتنگهداری

شدهتمامبهایمحاسباتبراینیاز

حسابداری

بهای تمام شده 



Raya-ES & 
Office 
Automation

سازمانیهایفرمومکاتباتگردشواداریاتوماسیون

!نیستدبیرخانهافزارنرمیکصرفارایااداریاتوماسیون

ردشگنظام،آنهایسیستمزیرمتنوعطیفهمراهبهسیستماین

paperless)کاغذبدونعملیات Systems)درراواقعی

.سازدمیعملیاتیمشتریانسازمان

اتعملیفرایندهایحوزهدرافزارینرمابزارهایوهاسیستمزیر

نترلکومدیریتمکاتبات،ودبیرخانهمدیریتنظیرسازماناداری

تورموومستنداتازتصویریآرشیوایجادترددها،مدیریتاسناد،

عملیاتازوسیعیطیف...تائیداتوسازمانیهایفرمکارگردش

.دهدمیپوششراسازمانسطحدراطالعاتگردشبامرتبط

هایساختزیرایجادبرایمناسبابزاریرایا،اداریاتوماسیون

هایدادهواطالعاتبهدستیابیهدفباسازمانسطحدراطالعاتی

این.استسازمانیعملکردهایشاخصمحاسبهبراینیازمورد

موردسازمانیفرایندهابهینهمدیریتدرتواندمیهاشاخص

.گیرندقراراستفاده

اداری واتوماسیون 

گردش مکاتبات و 
فرم های  سازمانی 



Raya-ES & 
Office 
Automation

سازمانیمکاتباتگردشواداریاتوماسیون

مکاتباتانجامدردقتافزایشوتسریعبا،رایااداریاتوماسیون

ایجاد،سازماندرجاریعملیاتیهایبرگهوهافرمگردشواداری

دراطالعاتیهایسیستمتوسعهونمودنمجتمعسازمانی،پورتال

دانشربمبتنیسازمانینظامتوسعهبرایمناسببسترسازمان،سطح

.سازدمیفراهمرا،هافعالیتدرپذیریمشارکتفرهنگو

پوششتحتهایفرایندوارائهقابلافزارهاینرمفهرست

:رایااداریاتوماسیون

مکاتباتبایگانیودبیرخانهمدیریت

داخلیمکاتباتمدیریت

سازمانیمستنداتازدیجیتالهایپروندهایجاد

کاردرخواستمدیریت

مجوزهاوتائیدهامدیریت

سازمانیکاربردپرگردشدرهایفرمارائه

اسنادکنترلمدیریتوبندیطبقهسیستمزیر

نگهبانیوهاترددمدیریتسیستمزیر

اداری واتوماسیون 

گردش مکاتبات و 
فرم های  سازمانی 



Raya-ES & 
BPMS

کاروکسبفرایندمدیریت

Built)داخلیموتوریکازرایاسازمانیافزارهاینرم in)

کنترلومختلفسازمانیهایفرمگردشبرایکاراوتوانمند

کنترلاعمالقابلیتبابرگه/فرمهر(State)مرحلهووضعیت

رایاساختیزیرسیستماین.نمایدمیاستفاده،مرتبطداخلیهای

:سازدمیفراهمرازیرامکانات

فمختلهایسیستمهابرگه/فرمکارگردشهایفرایندطراحی

کاربرتوسطرایاسازمانیافزارهاینرم

وپردازشدراستفادهبراینیازموردهایدادهآوریجمعوتهیه

.کاروکسبفرایندهایتحلیل

الیتفع/فراینددرختوارهایجادوتعریفکاربردیوپویاماژول

فرموهاهبرگوفرایندهاکلیهدرپشتیبانیقابلیتباسازمانیهای

.سازمانیهای

موتوربکارگیریApproveافزارنرممجموعهایندرداخلی

ستمسیدرموجودبرگه/فرمهرتائیدمراتبیپویاطراحیبرای

.ندفرایدربرگه/فرمهرتائیدبرایمرتبطافرادتعریفوها
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از مطالب ارائه شده تنها نگاه مختصری به بخشی

امکانات و سیستم های نرم افزارهای شرق رایا

.می باشد 

 جهت دریافت توضیحات کامل و اطالع از تمامی سیستم ها و امکانات

Raya ESلطفا مراتب را به اطالع سازمان فروش شرق رایا برسانید.


