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Raya Enterprise  Software (Raya-ES)
گستره عملیاتی نرم افزار های رایا



Raya-ES & 
Office 
Automation

!نیستدبیرخانهافزارنرمیکفقط،رایااداریاتوماسیون

paperless)کاغذبدونعملیاتگردشنظام،سیستماین

Systems)ایدنممیپشتیبانیسازماندرآنواقعیمعنایرابه.

فرایندهایحوزهدرکاربردیافزارهاینرموهاسیستمزیر

مکاتبات،گردشودبیرخانهنظیرسازماناداریعملیات

ویریتصآرشیوایجادترددها،مدیریتاسناد،کنترلومدیریت

ازوسیعیطیف،...وسازمانیهایفرمگردش،مستنداتاز

.دهدمیپوششراسازماناداریعملیات

هایساختزیرایجادبرایکاراابزاری،رایااداریاتوماسیون

:بهدستیابیهدفباسازمانسطحدرعملیاتیواطالعاتی

اعمالوصحتودقتحداکثرباسازمانیاطالعاتگردش

سازمانیسطوحتمامیدرداخلیهایکنترل

دورراهازسازمانمدیرانبرایویژهبهکارانجامقابلیت

مصرفتوجهقابلکاهشوسبزهایسازمانبهرویکرد

سازمانسطحدرکاغذ

براینیازمورداتکایقابلهایدادهواطالعاتآوریجمع

.استسازمانیعملکردهایشاخصمحاسبه

اداری واتوماسیون 

گردش فرم های 
سازمانی
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Office 
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هایفراینددرسرعتودقتارتقایبا،رایااداریاتوماسیون

بهتواناییسازمانی،پورتالایجاد،سازمانیمکاتباتمختلف

نرمسایرعملیاتیهایبرگهوهافرمتمامیدرآوردنگردش

نظامتوسعهبرایمناسب،بستر...ورایامجموعهافزارهای

لیتمسئووپذیریمشارکتفرهنگودانشبرمبتنیسازمانی

ارایاداریاتوماسیون.سازدمیفراهم،هارافعالیتدرپذیری

روزمرههایفعالیتانجاموسازمانیمکاتباتگردشحوزهدر

:دهدمیقرارکاربراناختیاردررازیرامکانات،سازمانی

مکاتباتبایگانیودبیرخانهمدیریت

داخلیمکاتباتمدیریت

دیجیتالهایپروندهآرشیوایجاد

کار،یادآوریدرخواستنظیرکاربردیمتنوعابزارهای

....وسازمانیوشخصیتلفنها،دفترچه

سازمانیکاربردپرهایفرمگردشاتوماسیون

منرهایسیستمزیرسایرهایفرموهابرگهتمامیگردش

پیش،پرداختدرخواست،خریددرخواست)رایـــاافزاری

یندفراوسازمانسطحدر(...ومشتریانسفارشات،فاکتورها

آنانتائیدعدم/تائید

اداری واتوماسیون 

گردش فرم های 
سازمانی 
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اتوماسیونمشتریسازماننیازصورتدرهمچنین

نمودنعملیاتیباتواندمیسازماندراداریفرایندهای

:یابدتوسعهزیرهایسیستمزیر

نگهبانیوهاترددمدیریت

سازمانیاسنادکنترلومدیریت

سازفرم

قراردادهاکنترلجامعسیستم

جتمعمبصورترایــاکارتابلافزارنرمکهاستذکرشایان

وکارگردشمدیریتساختیزیرافزارهاینرمباشده

میارائه،رایاسازمانیافزارهاینرمتائیداتمدیریت

هکسازدمیفراهمراارزشمندامکاناینقابلیتاین.گردد

افزارهاینرمسایرعملیاتیهایبرگهوهافرمتمامی

درگردشبهرایااداریاتوماسیونبستردررایاکاربردی

گیردانجامApproveماژولتوسطآنتائیداتفرایندوآمده

.

اتوماسیون اداری و

گردش فرم های 
سازمانی 



Raya-ES & 
Contract 
Control 
Management

ودیکاربرافزارنرمیک،قراردادهاکنترلومدیریتسیستم

.باشدمیسازمانیقراردادهایانواعمدیریتحوزهدرتوانمند

فراهمارامکاناینسیستماینپارامتریکوانعطافقابلساختار

خرید،فروشنظیرسازمانیقراردادهایانواعکهسازدمی

تصوردروشدهایجادسیستمایندرپیمانکارانو،کارکنان

تمعمج...خریدو،فروشنظیرمرتبطافزارهاینرمسایربالزوم

.گردد

هامادهتعریفبرایپارامتریکمبانیازاستفادهباسیستماین

تشکیلومختلفهایقراردادیهاتبصرهوهابندووشروط

قراردادتدوینمرحلهازهاقراردادمدیریت،مختلفهایالگو

میارقرکاربراناختیاردر...وپیگیریووضعیتکنترلتا

.دهد

ودخریوانبار،فروشهایسیستمباشدهمجتمعسیستماین

.گرددمیارائه...ودستمزدوحقوق

نرم افزار جامع 
و کنترل مدیریت 

قراردادها 
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نیازهانوعبهتوجهباکهاستشدهبینیپیشامکاناینهمچنین

ن،ایقراردادهاکنترلوتنظیمدرسازمانعملیاتیهایحوزهو

.ددگرمیارائهشدهسفارشیوشدهبهینهصورتبهافزارنرم

باشدمیزیرشرحبهسیستماینامکاناتازبرخیخالصهبطور

:

قراردادهاشرایطوالگوهاتعریفوبندیطبقه.

بهافهرستانواعشناساییوبندیطبقه.

فروش/خریدقابلخدماتانواعشناساییوبندیطبقه.

عیینتقرارداد،تنظیمبامرتبطعملیاتیفرایندهایپوشش

قراردادهاپرداختوضعیتوقراردادکنترلووضعیت

.مالیپایهعملیاتهایسیستمبایکپارچه

هاینامهضمانتوقراردادهایپیوستانواعمدیریت

.قراردادبامرتبط

قراردادهاوضعیتازتحلیلیگزارشهای.

نرم افزار جامع 
و کنترل مدیریت 

قراردادها 
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یکاربردافزارنرمیکنگهبانیوهاترددکنترلافزارنرم

وخودر،افرادخروجوورودعملیاتکنترلواتوماسیونبرای

درهاندفرایاینهایویژگیدلیلبهسیستماین.باشدمیکاالو

.گرددمیارائهشدهبهینهصورتبهمختلفهایسازمان

کنترلرایبرایاانبارسیستمباشدهمجتمعصورتبهسیستماین

اداریاتوماسیونسیستمبا،کاالخروجوورودوخودروتردد

.استشدهسازیپیادهو،طراحیافرادترددکنترلبرایرایا

کارپزارشثبتبرایالزمهایقابلیتسیستمایندرهمچنین

.استشدهبینیپیشمربوطهضروریاطالعاتونگهبانی

باشدمیزیرشرحبهسیستماینامکاناتازبرخیخالصهبطور

:

کاالیوخودروافراد،بهمربوطکاربردیاطالعاتثبت

سازمانبهشدهوارد

واحدبهخروجوورودبرگهارجاعواطالعقابلیت

مربوطهسازمانی

ونگهبانیکارگزارشثبت....

نرم افزار

کنترل تردد و 
نگهبانی 
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ومدیریتبرایداخلیموتوردوازرایاسازمانیافزارهاینرم

رمنعملیاتیهایبرگهوهافرمکارگردشهایفرایندکنترل

،هابرگهوهافرماینApproveتائیدفرایندورایاافزارهای

.بردمیبهره

ترلکنوگردشفرایندتعریفامکانساختیزیرماژولدواین

فراینداساسبربرگهیک(State)مختلفهایوضعیت

فراهمارآنتائیدبرایمجازکاربرانوسیستمبرایشدهتعریف

.سازندمی

افزارنرمتوسطهابرگهاینتمامیگردشوارجاعفرایند

.گرددمیکنترلومدیریترایــاکارتابل

یداخلکنترلونظارتتوانندمیسازمانمیانیوارشدمدیران

ماژولدواینکمکباسازمانیهایفرایندتمامیبرراالزم

.نمایندسازیپیادهواعمالسازمانسطحدرساختیزیر

:ماژول های ساختاری 

مدیریت گردش کار

مدیریت تائیدات 



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.


