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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
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 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

حسابداری مالی 

ارزی-ریالی 
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(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

حسابداری مالی 

ارزی –ریالی 
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(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

حسابداری مالی 

ارزی-ریالی 
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(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  
مالیفرایندهای 

خزانه داری 

ارزی –ریالی 
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(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  
مالیفرایندهای 

خزانه داری 

ارزی –ریالی 
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(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  
مالیفرایندهای 

حسابداری فروش

ارزی  –ریالی 
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(ارزی/ریالی)فروشحسابداری

هاابزار

وازمانیسمراکزدرفاکتورها/فاکتورپیشتفکیکقابلیت

شدهتوزیعفروشعملیات

فروشیوفاکتورهافاکتورهاپیشبندیدستهقابلیت

سطحدرفروشاضافاتوتخفیفاتانواعتعریفماژول

کاالومشتری

فاکتورهایقیمتتعدیلوفروشهایمتممصدورماژول

.شدهصادرفروش

لغمبتعدیلوفروشاضافاتوتخفیفبرگهصدورماژول

فروش

جهتدرسازمانسطحدرهابرگهگردشوارجاعماژول

.الکترونیکسازمانبهیابیدست

وضعیتکنترلوهابرگهتائیداتمدیریتماژول

بلقاپارامترهایانواعبافروشفاکتورچاپمدیریتماژول

ایهگزارشوابزارهاازگستردهطیفوکاربرتوسطتنظیم

کاربردی

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

حسابداری فروش

ارزی  –ریالی 
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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  
مالیفرایندهای 

انبار مقداری 
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مقداریانبار

هاابزار

تعریفهایمشخصهاساسبرموجودیریزنگهداریقابلیت

کاالسریال/کاالبرایشده

ومحصولانبارحوالهازفروشفاکتورصدورهایماژول

بهبرگشتازفروشازبرگشتصدورهایماژول،بالعکس

.بالعکسوانبارمحصول

ریانمشتسفارشاتمدیریتهایسیستمباارتباطیهایماژول،

....ومحصولساختار

کسریکنترلابزاروخریددرخواستهایبرگهصدور

ائیدتجهتهابرگهفرایندگردشکاملاتوماسیونوکاالموجودی

ازحواله/رسیدنظیرعملیاتیهایبرگهانواعصدورماژول

دهمانکنترلونگهداریوانبارازعملیاتدرخواستهایبرگه

ها

گردانیانبارعملیاتازکاملپشتیبانی

وکاالدرخواستهایبرگهتائیدوگردشوارجاعماژول

.الکترونیکسازمانبهدستیابیراستایدرخریددرخواست

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

انبار مقداری 
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(انبارحسابداری)ریالیانبار

Raya-ESهیلتسبرایکاربردیابزارهایایگستردهطیفاز

ترعایوقانونیالزاماتبهتوجهباانبارحسابداریعملیات

.باشدمیمندبهرهحوزهایندرشدهتجربههایروشهب

یکتفک،رسیدیککاالهایرویبرهاهزینهتسهیمقابلیت

دسناخذامکان،خریدبستانکارطرفدرهاحسابسرفصل

همچنین.باشدمیابزارهااینجملهاز....وخریدحسابداری

ازتبرگشوانباربهبرگشتهایبرگهگذاریقیمتقابلیت

رابارانحسابداریفرایندکاربرانتخابیروشاساسبرخرید

،یحسابدارسنداخذالگویتعریف.استنمودهاطمینانقابل

میافزارنرمامکاناتازدیگر...ودورراهازپردازشقابلیت

.باشد
مدیریت یکپارچه  

مالیفرایندهای 

حسابداری انبار
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(انبارحسابداری)ریالیانبار

ایههزینهسایرتسهیمبرایکاربردیافزارینرمابزارهای

.انباررسیدهایبرگهدرمبلغ/مقداراساسبرخرید

معمولروشهایاساسبرهاحوالهگذاریقیمتماژول

.انبارحسابداریاستاندارد

بهوابستهبصورتانبارهایبرگههایمتممصدورماژول

مجزاورسید

درسازمانسطحدرهابرگهتائیدوگردشارجاع،ماژول

.الکترونیکسازمانبهنیل

انبارهایبرگهبهدیجیتالمستنداتپیوستقابلیت

سهیلتابزارهای،پیشرفتهجستجویابزارهایگستردهطیف

مدیریتیوکاربردیهایگزارش،اطالعاتثبت

مدیریت یکپارچه  
مالیفرایندهای 

حسابداری انبار 
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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

حقوق و دستمزد و 

منابع انسانی 
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کارکناناطالعاتودستمزدوحقوق

هاابزار

ومرخصیوغیبتوکسوراتومزایاانواعتعریف...

فرایندمکانیزاسیوندرساعتکارتباارتباطماژول

..کارکرداطالعات

کارکنانبهمربوطجامعاطالعاتنگهداری

حکاماآن،صدورمدیریتوکارکنانهاقراردادتعریفقابلیت

....وحقوقی

وبانکداراییوبیمههایدیسکتصدورسازیخودکار

حقوقپرداختجهت

پروندهایجادوکارکنانمستنداتومدارکپیوستماژول

دیجیتال

سطحدرعملیاتیهایبرگهتائیدوگردش،ارجاعماژول

.الکترونیکسازمانبهنیلدرسازمان

طیفوحقوقیفیشوحقوقهایلیستطراحیقابلیت

.متنوعهایگزارشازایگسترده

مدیریت یکپارچه  
فرایندهای مالی

حقوق و دستمزد و 
منابع انسانی 
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اموالجمعداریوثابتدارائیهایحسابداری

هدفبااموالجمعداریوثابتدارائیهایحسابداریسیستم

مرتبطهایدادهازاطالعاتیجامعدادهپایگاهیکایجادامکان

رافزانرمایندر.استشدهطراحیسازمانثابتدارائیهایبا

اطالعاتازکاملپروندهیکایجادبرایالزمهایبینیپیش

نظیردارائینگهداریشرایطتاریالیاطالعاتازاموال

یستمساینشدنمجتمع.استگرفتهصورت...وبیمهوگارانتی

داراییورودفرایندتردقیقکنترلومدیریترایاانبارسیستمبا

.استساختهممکنراسازمانبه

راوالامجمعداریفرایندمدیریتقابلیتافزارنرماینهمچنین

هساختپذیرامکاندارائیهاحسابداریازمستقلصورتبه

.است

محاسبهوهاکاهشوافزایش،ثابتدارائیکارتایجاد

دورهطیدرآنهاهزینهمراکزتفکیکبهدارائیهااستهالک

اینبارزهایویژگیدیگرازحسابداریاسناداخذومالی

.باشدمیسیستم

مدیریت یکپارچه  
مالیفرایندهای 

دارائیهای ثابت و 

جمعداری 
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اموالجمعداریوثابتدارائیهایحسابداری

هاابزار

بردارائیکارتایجادوانبارهاسیستمباارتباطماژول

.انبارهاازدارائیخروجانبارحوالهاساس

شدهارزیابیتجدیدوواقعیاستهالکمحاسبهماژول.

هادارائیارزشکاهشوافزایشمحاسبهوثبت

دارائیهاخریدفاکتورهایومستنداتپیوستماژول.

وهاائیداربامرتبطتکمیلیاطالعاتنگهداریوثبتقابلیت

.شدهثبتهایدادهاساسبرجستجو

بهنیلدرسازمانسطحدرعملیاتیهایبرگهارجاعماژول

.الکترونیکسازمان

دارائیاستانداردهایکاربرگوهاگزارشگستردهطیف

ثابتهای

مدیریت یکپارچه  
مالیفرایندهای 

دارائیهای ثابت و 

جمعداری 



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.


