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



Raya-ES & 
PLM

Production
Lifecycle 
Management

افزارهاینرممجموعهازفنیوتولیدحوزهافزارهاینرم

ویطراحدرشدهکسبتجربیاتدههسهبهاتکابارایــاسازمانی

شدهشناساییهایبهروشوفنیوتولیدحوزهافزارهاینرمتولید

(Best Practice)،پیادهوطراحیآنجنرالنسخهچارچوبدر

بامتناسباجراییمختلفهایپروژهدرتاکنونواستشدهسازی

تموفقیباوسازیبهینه،تولیدخطوطوکاروکسبنیازهای

اینلزومصورتدرهمچنین.اندگرفتهقراربرداریبهرهمورد

(Customized)شدهسفارشیصورتبهتوانندمیهاسیستم

.گردندارائهنیز

ایندفراتوماسیونخصوصدرسازمانمدیرانبهرایاشرقتوصیه

هایجزیرهایجادهایروشازکهآنستفنیوتولیدحوزههای

غیرهایافزارنرمبصورتچهسازمانسطحدراطالعاتی

یریزبرنامهاطالعات)حوزهایندراکسلهایشیتیایکپارچه

(...ومحصولمهندسیساختارهایتولید،آمارواطالعات،تولید

.نماینداجتناب

ازاعم)سازمانیهایفرایندیکپارچهاتوماسیونامروزجهاندر

.ستاناپذیراجتنابضرورتیک(...وفنیوتولیدانبارها،مالی

سازیپیادهوطراحیرویکرداینبارایاسازمانیافزارهاینرم

صورتبهرافنیوتولیدحوزههایفراینداتوماسیونوشده

.نمایدیمپشتیبانیوتامینسازمانیهایفرایندسایربایکپارچه

چرخه تولیدمدیریت 

دیدگاه ها وراهکارها 



Raya-ES

:یکپارچه فرایند های مدیریت

یان بازرگانی  فروش تا تولید مبتنی بر سفارش مشتر

بودجه / مدیریت تولید و ساخت با روش تولید انبوه سالیانه

انی بازرگاین مجموعه نرم افزار با هدف مدیریت یکپارچه فرایند های 

ی بر سفارش تولید انبوه سالیانه یا تولید مبتنتا مدیریت فروش 

.  ، طراحی و پیاده سازی شده است مشتریان 

مشخصاتدریافتقابلیتبامشتریانسفارشاتثبتوبندیدسته
ترلکنتامربوطهخدماتومحصوالتگذاریقیمتومحصولفنی

برنامهاتمحصوالتفروشقابلموجودیهایکنترل،اعتبارمشتریان
وتولیدندفرایکنترلوتولیددستورصدورانبارها،درکاالوموادریزی

درزمانسابهرساندنیارینهایتدروتولیدحینکیفیتکنترل
ایجادابخدمات/کاالشدهتمامبهایمحاسباتبهیابیدستجهت

مجموعهاینبارزهایویژگیازتولیداطالعاتهایساختزیر
.باشدمیسیستم

فکیکتبههاسیستماینتوسطمدیریتقابلهایفرایندادامهدر
.استآمدهساختوتولیدوفروشبازرگانیهایفرایند

یکپارچهمدیریت

:  فرایند ها 

سفارش مشتری

تولید تا
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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
موادمصرفریزیبرنامهوخریددرخواست

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 

تولیدتا  

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

اختهسنیمه /محصول سفارشات تولید •

مراحل ثبت سفارش در حالت جامع
بارزگانی فروش واحد ثبت سفارش
مالی سفارش و کنترل اعتبار مشتری واطالعات...
 ساختصدور سفارش
مواد برنامه ریزی و  محاسبات کسری موادMRP
 ساخت مهندسی ثبت اطالعات و داده هایOPC
تولیددستور صدور  : تولید فرایند مدیریت
کار و/اتضایع/توقفات/تولیدگزارش کار : تولید فرایند مدیریت..
 کنترل کیفیت حین تولید : مدیریت فرایند تولید

MDM & Notification

Internal/External Data sources
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 (بودجه / سالیانه )تولید مبتنی به سفارش سازمان

فرایندتمدیریهدفباانبوهتولیدکنترلوریزیبرنامهسیستم
دورههایریزیبرنامه،ایبودجههایرویکردباوتولیدساختسفارشات

نیمهختوساتولیدسفارشاتریزیبرنامهوانبوهتولیدبرایسازمانای
امهبرنبرایالزمهایساختزیرایجادنهایتدرونیازموردهایساخته
ششپوفرایندهایاهم.استشدهسازیپیادهوطراحیتولیدخطریزی
:استآمدهزیردرسیستماینتوسطشدهداده

،فنیمشخصاتهمراهبهسفارشثبتوبندیدستهمدیریت
.تولیدفرایندانتهایتاسفارشهردرمحصوالت

وشدهدتائیساختسفارشاتاساسبراولیهموادانبارموجودیکنترل
BOMسفارشاتمحصوالت(مواددرختوارهاساسبرBOM).

مصرفریزیبرنامهوخریددرخواستصدوروموادکسریمحاسبات
مواد

هبعطفساختسفارشاتصدوروهاساختهنیمهکسریمحاسبات
نهاییمحصولساختسفارش

اساسبرتولیددستورصدوربوسیلهتولیدخطکنترلوریزیبرنامه
.(OPCمحصولتولیدفراینداساسبر)شدهتائیدتولیدسفارشات

واعتس/نفرجملهازسفارشاتتفکیکبهتولیداطالعاتوآمارثبت
حینهشددادهرختوقفاتوضایعاتثبتشدهانجامکارساعت/ماشین

.تولید

ارکدباسکنروشازاستفادهباتولیدآمارواطالعاتثبتقابلیت

وریزیبرنامهحوزهدرمدیریتیوکاربردیگزارشاتگستردهطیف
برنامهزاانحرافاتگزارشوشدهمحققبرنامهکنترلنظیرتولیدکنترل
تولید

مدیریت

:تولید ساختهای فرایند 

روش تولید انبوه 

بودجه ای /سالیانه /
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های چرخه فرایند 

سفارشات ثبت 
بازرگانی فروش 

تـا  تولید و ساخت

ان سفارش مشتری
محصول آماده

درخواست عملیات
انبار محصول 

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
 ه نیمه ساخته عطف ب/صدور دستور تولید محصول

انبوه/بودجه/تولید و ساخت سالیانه سفارش
مدیریت درلحظه کسری مواد وفرایند تامین مواد
 ثبت گزارش کار تولید و توقفات و ضایعات و کار
 تولیدبرنامه گزارشات کنترل انحراف ها و مغایرت از
 مصرف موادکنترل انحراف ها و مغایرتگزارشات
 گزارشات کنترل انحراف ها و مغایرت کار و زمان
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ثبت سفارش 
مشتری در 

بازرگانی فروش

د کنترل و تائی
سفارشمالی 

صدور سفارش 
منطبقساخت 

با سفارش 
مشتری 

، BOMتعیین
برنامه ریزی مواد 

MRP فرایند و
خرید تدارکات 

ثبت اطالعات 
مهندسی ساخت

OPCمحصول 

صدور 

تولیددستور 

ثبت گزارش 
با کار تولید 
انی امکان پشتیب

داسکن بارکاز 

های فرایند 
درخواست مواد 

از انبار  

فرایند های 
رسید محصول
در انبار و حواله

مشتری 

فرایند های 
ر یکپارچه صدو
و فاکتور فروش

سند حسابداری

انتقال به 
ت سیستم خدما

پس از فروش

های چرخه فرایند 

تولید و ساخت 

مبتنی بر سفارش 
مشتری 
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ی هازیر ساخت 
فرایند

ساخت و تولید 

مشخصات فنی
کاال

ریز موجودی کاال در امکان نگهداری •
کاالمشخصه های  سطح انبار در 

لید  انبارش، توثبت سفارش و عملیات •
و فروش بر مبنای مشخصات فنی

BOM

االتعریف انواع ساختار مختلف برای ک•

نیمه ساخته /درختواره محصول•

در سطح سفارشBOMدرامکان تغییر •

بر اساس  BOMتعریف وتغییر خودکار •
(فرمولی  BOM)فنی  مشخصه 

OPC

تعریف کاالهای ورودی هر مرحله•

مشخصه بر اساس OPCتعریف فرمول •
(فرمولی   OPC)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

ساختوتولیدسفارشاتکنترلومدیریت

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

سازمانتولیدبرنامه هایتعریف.

ساختوتولیدسفارشبرگه 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



Raya-Es

ریزی موادبرنامه 

MRPموادریزیبرنامه

فرایندازکاربردیافزارنرمیکموادبرنامـه ریزی

این.می باشد(SCM)موادتامینزنجیرهمدیریت

MRPبهرویکردباتولیدخاصفرآیندهایدرنرم افزار

جهتدرسازمانخدمتدرکاراییابزارمی تواند

انجام،موادکسریکنترلوهاموجودیبهینهمدیریت

تناباجمشتریان،هایسفارشبهنسبتتعهداتموقعبه

رقرا...واولیهموادتامینعدمدلیلبهتولیدتوقفاز

.گیرد

ینیازهابامتناسبمختلفهایپروژهدرسیستماین

تصوردرتواندمیتولیدهایویژگیخریداروسازمان

پایهبر(Customized)شدهسفارشیصورتبهلزوم

.گرددمیسازیپیادهوطراحیرایاجنرالنسخه

حوزهنرم افزارهای 

تولید و فنی 



Raya-Es

ریزی موادبرنامه 

بارزهایویژگی

ساختهنیمهکاالهایومحصوالتدرختوارهتعریف.

ساختاراطالعاتاساسبرموادبرنامه ریزیمحاسبات

موجودیوانبارهافیزیکیموجودی،(BOM)محصول

.سازمانتولیدهایبرنامهوراهدر

کنترلوانبارهامدیریتسیستمبایكپارچهطراحي

.موجودي

مشتریانهایسفارشاساسبرموادکسریگزارش های

.سالیانهتولیدبرنامهو

براولیهمواددسترسدرزمانازکاربردیگزارش های

.افزارینرمهایسیستمسایراطالعاتاساس

وتدارکاتمشتریان،سفارشهایسیستمبایکپارچه

یموجودمدیریتخارجی،سفارشاتمدیریتداخلی،خرید

.تولیدبرنامهانبارها،وها

نرم افزارهای حوزه 

تولید و فنی 



Raya-Es

کنترل اطالعات و آمار
تولیــد

تولیدآمارواطالعاتکنترلسیستم

نگهداریوثبتباتولیدآمارواطالعاتکنترلماژول

نوانعبه(تولیدکارگزارش)تولیدحینآمارواقعیواطالعات

ثبتوPLM-تولیدچرخهفرایندمدیریتبرایکاراابزاري

رآمادقیقاطالعاتبرگهایندر.باشدمیتولیدکارگزارش

.گرددمیثبت..ونیروکاروضایعاتوتوقفاتتولید،

درآنکاربردبرعالوهسیستمایناطالعات،استذکرشایان

بخشعنوانبه،مربوطهمدیرانبرایتولیدچرخهمدیریت

تمامبهایمحاسباتدرنیازمورداطالعاتازارزشمندومهم

.یردگمیقراراستفادهمورد..ووریبهرهپاداشسیستم،شده

صورتدرمختلفهایپروژهدرافزارینرمماژولاین

یویژگخریداروسازماننیازهایبامتناسبتواندمیضرورت

بر(Customized)شدهسفارشیصورتبهتولیدخطهای

.گرددمیسازیپیادهوطراحیرایاجنرالنسخهپایه

بارزهایویژگی

ستگاهایدرشدهتولیدهایکاالسریالبامرتبطاطالعاتثبت

مربوطهکاری

دهشمصرفساختهنیمه/اولیهموادبامرتبطاطالعاتثبت

کاریایستگاههردر

بارکدفناوریبرمبتنیکارگزارشثبتقابلیت

آالتماشینبامرتبطکیفیوکمیاطالعاتثبت

حوزهنرم افزارهای 

تولید و فنی 



Raya-Es

کنترل اطالعات و 
آمار  تولیــد

کاری،مرکزسطوحدرتولیدکارگزارشبرگه هایثبت

بهنسازماهرتولیدنظاماساسبرماشین آالتوکاریایستگاه

.تولیددستور/ساختسفارشتفکیک

ملشاکاریشیفتتفکیکبهتولیدآمارواطالعاتثبت:

شدهتولیدساختهنیمهکاالیومحصولتعداد.

قفتوبروزعلتودادهرختوفقاتوتولیدهایزمانثبت

طبقهوضایعاتکاالکدشناساییوتولیدضایعاتثبت

ضایعاتهایعلتبندی

ورکاایستگاههرکاردربهمشغولکارکنانکدواطالعات

...وکاریاضافهکارکرد،مدت

بهمربوطاطالعاتثبتOPCتغییراتوOPCتولیدحیندر

...وتولیدیهاکاریدوبارهشناساییو

آالتماشینکیفیوکمیهایکنترلبهمربوطاطالعاتثبت

.تولیدحیندر

حینکیفیتکنترلهایفرایندجهتگزارشارجاعقابلیت

....وانبارهادرساختهنیمهومحصولرسیدثبت/تولید

راندمان،شاملتولیدآمارواطالعاتازمتنوعگزارش های

....وهاشاخص

ان،مشتریسفارشساخت،سفارشهایسیستمبایکپارچه

مامتبهایکیفیت،کنترلمحصولساختارومهندسیانبارها،

.شده

حوزهنرم افزارهای 

تولید  و فنی 



Raya-Es

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



Raya-Es

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

کیفیت کنترل 
تولیدحین /کاال

دتولیحینکیفیتکنترل/کیفیتکنترل

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



Raya-Es

بهره وریپاداش 

(تولیدآکورد)تولیدوریبهرهپاداش

نترلکسیسـتم هایبایکـپارچهصورتبهنرم افـزاراین

پرداخـتنظـامبامـتناسـبدستمـزدوحقوقوتولید

.می گرددپیاده سازیوطراحیسازمان،پـاداش

یستمسشدنعملیاتی،سیستمایناستقرارنیازپیش

ولیدتکارگزارشثبتوتولیدآماروآطالعاتکنترل

.باشدمی

اینیازهبامتناسبمختلفهایپروژهدرسیستماین

پرداختنظامدرمدیریتهایدیدگاهوخریدارسازمان

بر(Customized)شدهسفارشیصورتبهپاداش

.گرددمیسازیپیادهوطراحیرایاجنرالنسخهپایه

نرم افزارهای حوزه تولید



Raya-Es

بهره وریپاداش 

بارزهایویژگی

محاسباتیمبانیتعریف.

وریبهرهپاداشمحاسباتبهمربوطاطالعاتثبت،

های،پاداشارزیابیدرصد/محاسباتیهایضریب

.موردی

وریبهرهاطالعاتبرگهثبت.

محاسباتابطالومحاسبات.

نظیرنیازموردکاربردیهایگزارش:

پاداشصورتحساب/پاداشلیست

کارکنانوریبهرهگزارش

تمزددسوحقوقوتولیدکنترلسیستمبایکپارچه.

نرم افزارهای حوزه تولید



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.

:   شماره 

1400/06/10: تاریخ 


