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فهرست
مطالب
نرم افزارهای یکپارچه تحت
وب رایا
حوزه اتوماسیون اداری
در یک نگاه

شرکت سیستمهای اطالعات مدیریت شرق رایا در سال ۱۳۸۱
با هدف طراحی ،پیاده سازی و استقرار سیستمهای یکپارچه
سازمانی تاسیس گردید.
ساختمان اختصاصی شرق رایا در سال  ۱۳۸۹با زیربنایی
بالغ بر  ۱۶۰۰متر مربع و در هفت طبقه به عنوان مرکز
تخصصی فعال در حوزه های مختلف مربوط به فن آوری
اطالعات و خدمات مدیریت مورد بهره برداری قرار گرفته
است.
تیم فنی و تحلیل و تولید شرق رایا تجربه تولید و پیاده سازی
نرم افزارهای کاربردی حوزه سیستم های اطالعات مدیریت را
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در سه نسل نرم افزارهای با پالتفرم & DOS & Windows

شرکت سیستم های
اطالعات مدیریت
شرق رایا

رایا یکی از پیشگامان تولید و پیاده سازی نرم افزارهای

در یک نگاه

 Webدارد .

سازمانی تحت وب در کشور است  .محصوالت تحت وب رایا
از سال  1389در سازمان های مختلف متوسط و بزرگ راه
اندازی و عملیاتی شده است .
شرق رایا بخش مهمی از دانش فنی خود را از تجربیات و
بهروش های ( )Best Practiceمشتریان وفادار خود دارد و
آنها را درتوسعه محصوالت تولیدی خود بکار برده است .

www.sharghraya.com

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

اتوماسیون اداری رایا ،فقط یک نرم افزار دبیرخانه نیست !
این سیستم  ،نظام گردش عملیات بدون کاغذ ( paperless
 )Systemsرابه معنای واقعی آن در سازمان پشتیبانی می نماید.
زیر سیستم ها و نرم افزارهای کاربردی در حوزه فرایندهای
عملیات اداری سازمان نظیر دبیرخانه و گردش مکاتبات،
مدیریت و کنترل اسناد ،مدیریت ترددها ،ایجاد آرشیو تصویری

& Raya-ES
Office
Automation

اتوماسیون اداری رایا ،ابزاری کارا برای ایجاد زیر ساخت های

اتوماسیون اداری و

از مستندات  ،گردش فرم های سازمانی و ،...طیف وسیعی از
عملیات اداری سازمان را پوشش می دهد.

اطالعاتی و عملیاتی در سطح سازمان با هدف دستیابی به :
گردش اطالعات سازمانی با حداکثر دقت و صحت و اعمال
کنترل های داخلی در تمامی سطوح سازمانی
قابلیت انجام کار به ویژه برای مدیران سازمان از راه دور
رویکرد به سازمان های سبز و کاهش قابل توجه مصرف
کاغذ در سطح سازمان
جمع آوری اطالعات و داده های قابل اتکای مورد نیاز برای
محاسبه شاخص های عملکرد سازمانی است.

گردش فرم های
سازمانی

اتوماسیون اداری رایا ،با ارتقای دقت و سرعت در فرایند های

مختلف مکاتبات سازمانی  ،ایجاد پورتال سازمانی ،توانایی به
گردش درآوردن تمامی فرم ها و برگه های عملیاتی سایر نرم
افزارهای مجموعه رایا و،...بستر مناسب برای توسعه نظام
سازمانی مبتنی بر دانش و فرهنگ مشارکت پذیری و مسئولیت
پذیری در فعالیت هارا ،فراهم می سازد .اتوماسیون اداری رایا
در حوزه گردش مکاتبات سازمانی و انجام فعالیت های روزمره

سازمانی  ،امکانات زیر را در اختیار کاربران قرار می دهد :
مدیریت دبیرخانه و بایگانی مکاتبات
مدیریت مکاتبات داخلی
ایجاد آرشیو پرونده های دیجیتال
ابزارهای متنوع کاربردی نظیر درخواست کار،یادآوری
ها،دفترچه تلفن شخصی و سازمانی و....
اتوماسیون گردش فرم های پر کاربرد سازمانی
گردش تمامی برگه ها و فرم های سایر زیر سیستم های نرم
افزاری رایـــا (درخواست خرید  ،درخواست پرداخت  ،پیش
فاکتورها  ،سفارشات مشتریان و)...در سطح سازمان و فرایند
تائید /عدم تائید آنان
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اتوماسیون اداری و
گردش فرم های
سازمانی

همچنین در صورت نیاز سازمان مشتری اتوماسیون
فرایندهای اداری در سازمان می تواند با عملیاتی نمودن
زیر سیستم های زیر توسعه یابد:
مدیریت تردد ها و نگهبانی
مدیریت و کنترل اسناد سازمانی
فرم ساز
سیستم جامع کنترل قراردادها
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شایان ذکر است که نرم افزار کارتابل رایــا بصورت مجتمع

اتوماسیون اداری و

شده با نرم افزارهای زیر ساختی مدیریت گردش کار و

گردش فرم های
سازمانی

مدیریت تائیدات نرم افزارهای سازمانی رایا  ،ارائه می
گردد  .این قابلیت این امکان ارزشمند را فراهم می سازد که
تمامی فرم ها و برگه های عملیاتی سایر نرم افزارهای
کاربردی رایا در بستر اتوماسیون اداری رایا به گردش در
آمده و فرایند تائیدات آن توسط ماژول  Approveانجام گیرد
.

سیستم مدیریت و کنترل قراردادها  ،یک نرم افزار کاربردی و
توانمند در حوزه مدیریت انواع قراردادهای سازمانی می باشد .
ساختار قابل انعطاف و پارامتریک این سیستم این امکان را فراهم
می سازد که انواع قراردادهای سازمانی نظیر فروش  ،خرید
،کارکنان و پیمانکاران در این سیستم ایجاد شده و در صورت
لزوم با سایر نرم افزارهای مرتبط نظیر فروش  ،خریدو...مجتمع
گردد.
این سیستم با استفاده از مبانی پارامتریک برای تعریف ماده ها
وشروط و بند ها و تبصره ها ی قرارداد های مختلف و تشکیل
الگو های مختلف  ،مدیریت قرارداد ها از مرحله تدوین قرارداد

تا کنترل وضعیت و پیگیری و  ...در اختیار کاربران قرار می
دهد .
این سیستم مجتمع شده با سیستم های فروش  ،انبار و خرید و
حقوق و دستمزد و...ارائه می گردد.
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مدیریت و کنترل
قراردادها

همچنین این امکان پیش بینی شده است که با توجه به نوع نیازها
و حوزه های عملیاتی سازمان در تنظیم و کنترل قراردادها ،این
نرم افزار به صورت بهینه شده و سفارشی شده ارائه می گردد.
بطور خالصه برخی از امکانات این سیستم به شرح زیر می باشد
:
 طبقه بندی و تعریف الگوها و شرایط قراردادها.
 طبقه بندی و شناسایی انواع فهرست بها.
 طبقه بندی و شناسایی انواع خدمات قابل خرید/فروش.
 پوشش فرایندهای عملیاتی مرتبط با تنظیم قرارداد ،تعیین
وضعیت و کنترل قرارداد و وضعیت پرداخت قراردادها
یکپارچه با سیستم های عملیات پایه مالی.
 مدیریت انواع پیوست های قرارداد و ضمانت نامه های
مرتبط با قرارداد.
 گزارشهای تحلیلی از وضعیت قراردادها.

& Raya-ES
Contract
Control
Management
نرم افزار جامع
مدیریت و کنترل
قراردادها

نرم افزار کنترل تردد ها و نگهبانی یک نرم افزار کاربردی
برای اتوماسیون و کنترل عملیات ورود و خروج افراد  ،خودرو
و کاال می باشد  .این سیستم به دلیل ویژگی های این فرایند ها در
سازمان های مختلف به صورت بهینه شده ارائه می گردد.
این سیستم به صورت مجتمع شده با سیستم انبار رایا برای کنترل
تردد خودرو و ورود و خروج کاال  ،با سیستم اتوماسیون اداری
رایا برای کنترل تردد افراد ،طراحی و پیاده سازی شده است .
همچنین در این سیستم قابلیت های الزم برای ثبت پزارش کار
نگهبانی و اطالعات ضروری مربوطه پیش بینی شده است .
بطور خالصه برخی از امکانات این سیستم به شرح زیر می باشد
:

نرم افزار

 ثبت اطالعات کاربردی مربوط به افراد ،خودرو و کاالی
وارد شده به سازمان
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قابلیت اطالع و ارجاع برگه ورود و خروج به واحد
سازمانی مربوطه

 ثبت گزارش کار نگهبانی و....

کنترل تردد و
نگهبانی

نرم افزارهای سازمانی رایا از دو موتور داخلی برای مدیریت و
کنترل فرایند های گردش کار فرم ها و برگه های عملیاتی نرم
افزارهای رایا و فرایند تائید  Approveاین فرم ها و برگه ها ،
بهره می برد .

این دو ماژول زیر ساختی امکان تعریف فرایند گردش و کنترل

وضعیت های مختلف (  )Stateیک برگه بر اساس فرایند
تعریف شده برای سیستم و کاربران مجاز برای تائید آن را فراهم
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کارتابل رایــا مدیریت و کنترل می گردد.

ماژول های ساختاری :

مدیران ارشد و میانی سازمان می توانند نظارت و کنترل داخلی

مدیریت گردش کار

الزم را بر تمامی فرایند های سازمانی با کمک این دو ماژول

مدیریت تائیدات

می سازند .
فرایند ارجاع و گردش تمامی این برگه ها توسط نرم افزار

زیر ساختی در سطح سازمان اعمال و پیاده سازی نمایند .

مطالب ارائه شده تنها نگاه مختصری به بخشی از
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.

