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نرم افزار یکپارچه مدیریت نمایندگی های خودرو 
در یک نگاه

هایزیر سیستم 

نرم افزاری 

 اتوماسیون اداری

 حسابداری مالی

 خزانه داری

 حسابداری فروش

 انبار و حسابداری انبار

 حقوق و دستمزد

 دارائیهای ثابت

 سیستم جامع پذیرش خودرو

 سیستم جامع  تعمیرات و خدمات پس از فروش
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ایهنمایندگیمدیریتیکپارچهافزارنرم
افزارهاینرمازایمجموعه،خودرو

عملیاتیهایحوزهدرنیازموردکاربردی
.باشدمیکاروکسباینمختلف

همراهبهمالیاستانداردافزارهاینرم
کنترلوانبارهامدیریتافزارنرم

سیستمهمراهبهکاال/قطعاتموجودی
ازپسخدماتوخودروپذیرشخاص

ابزاری،شدهمجتمعساختاریدرفروش
درمختلفهایفرایندمدیریتبرایکارا

آوردهفراهمراخودروهاینمایندگی
.است



و پلتفرم تولید نرم افزار نرم افزارهای ساختاری 

 سیستمکاربران و مدیریت

  ابزار گزارش ساز

 تائیدها و مجوزها مدیریت

 مدیریت گردش کار

ساختار تمام پارامتریک اطالعات

قابلیت توسعه آتی

  رویکرد به نظام بدون کاغذ

 مدیریت پورتال سازمانی

www.sharghraya.com

نرم افزار یکپارچه مدیریت نمایندگی های خودرو 
در یک نگاه

رایاسازمانیافزارهاینرم

فناوریبرمبتنی

Full Web-based App.ازاستفادهباو
تولیدوطراحیافزارنرمصنعتروزفناوری

.استشده

ازچهیکپارپشتیبانیتوانمندیفناوریاین
زشپرداوثبت،شدهتوزیععملیاتیسازمان

یکاربرسهولت،دورراهازاطالعاتکنترلو
حیطمدرهوشمندگوشیوتبلتازاستفادهبا

.استساختهفراهمرا....وتعمیرگاه

ازگیریبهرهبارایاسازمانیافزارهاینرم
ابزارهایتامینومتعددساختاریهایماژول
سازمانیکبهرویکرد،کاربردیمختلف

.استساختهممکنرادیجیتالپیشرفته

مینتض،هاسیستماینقدرتمندفونداسیون
واطالعاتینیازهایبهپاسخگوییکننده

والحدرکنندهاستفادههایسازمانعملیاتی
وجودمهایفناوریترینبروزبرمبتنی،اینده

.باشدمی



هادیدگاه 

خدماتوفروشنمایندگیمدیریتیکپارچهافزارنرم

نرمازیکپارچهایمجموعه،خودروفروشازپس

هایسیستموانبارهامدیریتومالیاستانداردافزارهای

انواعفروشازپسخدماتارائهوخودروپذیرشخاص

.باشدمیخودرو

منرصنعتروزهایفناوریاتکابهباسیستماینطراحیدر

:گرددتامینزیرهایقابلیتتااستشدهسعیافزار

ابزارازاستفادهباخودروپذیرشفرایندتسریعوتسهیل

هوشمندگوشییاتبلت

پذیرشازفرایندکاملاتوماسیونویکپارچگیتامین

تعمیرات/خدماتانجاموقطعهتادرخواستخودرو

فاکتورصدورتاخدماتارائهفرایندکاملاتوماسیون

افزارهاینرمازاستفادهباحسابداریسندوفروش

رایامالیاستاندارد

وکاال/قطعاتوانبارهاموجودیکنترلومدیریت

ازیکیعنوانبهقطعهتحویلفرایندکاملاتوماسیون

کاروکسبایندرجاریهایفرایندمهمترین

ظیرنعملیاتیهایفرایندسایراتوماسیونوپشتیبانی

واتوماسیوندستمزدوحقوقمحاسبات،پرداخت/دریافت

یکپارچهبستریدر...اداری

رچه اتوماسیون یکپانرم افزار 

نمایندگی های خودرو 

www.sharghraya.com



ویژگی های 
بارز و 
توانمندی ها

هباتکاباخودروهاینمایندگیمدیریتیکپارچهسیستم

وامکاناتافزارنرمصنعتروزفناوریوقدرتمندزیرساخت

دهدمیقرارآنکنندگاناستفادهاختیاردررازیرهایقابلیت

:

ابزارازاستفادهباخودروپذیرشفرایندتسریعوتسهیل

هوشمندگوشی/تبلت

بندیدسته،قطعات/کاالتعریفدرویژههایتوانمندی،

.....وبارکدفناوریازپشتیبانی،خودروانواعبهاختصاص

وانبارازقطعاتدرخواستفرایندکاملاتوماسیون

داغیتحویل

هادستورالعمل،ثبتتعمیرات/خدماتانواعتعریف

وقطعهبیننسبت،سازمانیدانشسازیومستند

....وتعمیرات/خدمات

ورایامالیاستانداردافزارهاینرمباشدهیکپارچه

گزارش،افزودهارزشنظیرقانونیالزاماتازپشتیبانی

....وفروشوخریدهای

ادهدپارامتریکساختاربهاتکاباهافرایندسازیهوشمند

ها

یمدیریتوکاربردیهایگزارشازایگستردهطیفارائه

سازگزارشابزارازاستفادهبا

www.sharghraya.com

رچه اتوماسیون یکپانرم افزار 

نمایندگی های خودرو 



فرایندهای 
مدیریتقابل 

رایاخودروهاینمایندگیمدیریتیکپارچهافزارنرم

:نمایدمیپشتیبانیرازیرعملیاتیفرایندهای

هنگامدرخودرووضعیت،ثبتوارانتی/گارانتیوضعیتکنترلوخودروانواعپذیرشفرایند

....وخودروتصویرپیوست،تعمیرگاهبهورود

ونیازموردخدماتوهاخرابیتشخیص،کارشناسنظرمشتری،اظهاراتثبت....

مشتریباتعاملوتعمیراتوقطعاتهزینهبرآورد

قطعاتخریددرخواستفراینداتوماسیون،انبارازقطعهدرخواستفراینداتوماسیون،

....وانبارگردانی

قطعاتکسریبرایخریددرخواستصدوروقطعاتسفارشنقاطکنترل

تعمیرگاهمختلفهایکارگاهبهتعمیرات/خدماتتخصیصوشناسایی

وجادهتست/کیفیکنترلهایفرایندازپشتیبانی....

تعمیرکارهرسوابقنگهداریوتعمیرکارکارگزارشثبت

گذاریقیمت،انبارهایبرگهاساسبرشدهمصرفقطعاتکنترل،تعمیرکارتایجاد

وارانتی/گارانتیکنترل،خدمات/قطعات

وافزودهارزشمحاسباتوتعمیرکارتازفروشفاکتورصدور....

نظیرسازمانمالیهایفرایندکاملپشتیبانی:

درخواستصدئر،هاگردانتنخواه،ها،صندوقها،بانکاسنادونقدپرداخت/دریافت

پرداخت

فصلیفروشوخریدوافزودهارزشگزارشاتدراعمالوانباریغیرهایهزینهثبت

ردفاتتحریرتادفترداریعملیاتکلیهوحسابکارت،ترازها،حسابداریاسنادصدور

...واختتامیهوافتتاحیه،هاحساببستن،قانونی

ستلی...وسنواتوپاداشوعیدیودستمزدوحقوقمحاسبات،کارکنانپرسنلیپرونده

...وبانکپرداختلیست،داراییلیست،بیمه

مصرفوخریدشدهتمامبهایمحاسبهوانبارحسابداری،

بهارسالوخودکارصورتبهفصلیفروشوخریدوافزودهارزشگزارشاتتهیه

داراییسایت

اقعیوکاغذبدونعملیاتینظامبهرویکرد،سازمانیدرونمکاتباتگردشواداریاتوماسیون

...و
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رچه اتوماسیون یکپانرم افزار 

نمایندگی های خودرو 



سیستم 
پذیرش 
خودرو 

وهیلتسبرایوبروزفناوریبرمبتنیخودروپذیرشسیستم

گوشی/تبلتابزارازاستفادهباخودروپذیرشفرایندتسریع

میقرارکاربراختیاردررازیرامکاناتواستشدهطراحیهوشمند

:دهد

مالکوشکایتواظهاراتمالکوخودرواطالعاتثبت

خودرو

ورودهنگامدرخودرووضعیتبهمربوطاطالعاتثبت

ویژوالابزارهایازاستفادهباتعمیرگاهبه

خودروپذیرشپروندهدرتصویرپیوستقابلیت

خودرووارانتی/گارانتیوضعیتکنترل

ردموتعمیرات/خدماتوکارشناساولیهتشخیصثبت

نیاز

درمشتریباتعاملامکانوهاهزینهاولیهبرآورد

قطعات/تعمیراتهایهزینهخصوص

کنندهتولیدازقطعاتدرخواستمجوزصدورکنترل

خودرو

جخرو،جادهتست،کیفیکنترلهایفرایندکنترل

خروجمجوزصدوروخودرو

وهشدانجامهایپذیرشوتعمیرگاهمانیتورینگامکان

کارپیشرفتدرصد
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رچه اتوماسیون یکپانرم افزار 

نمایندگی های خودرو 



سیستم 
تعمیرات و 
خدمات پس 
از فروش 

تقابلیبافروشازپسخدماتوتعمیراتجامعسیستم

یمارائهمجموعهاینافزارهاینرمسایربایکپارچهصورتبهزیرهای

:گردد

خدمات/تعمیراتانواعتعریف

نترلکاعمالوتعمیراتبهاصلیقطعاتدادننسبتقابلیت

قطعهمصرفهنگامدرالزمهای

تعمیرهایایستگاهوکاریمراکزنامحدودتعریف،

.....وتعمیرکاران

هربرایکارانجامروشمستنداتپیوستوثبت

لالعمدستوروسازمانیدانشسازیمستندوخدمات/تعمیر

اجراهای

انبارموجودیایلحظهکنترل،قطعهدرخواستفرایند،

یینتع،داغیدریافتلزومکنترلمجوز،دریافتلزومکنترل

ازمصرفمجوزصدور،خریددرخواستصدور،قیمت

...وانباراحتیاطیذخیره

خودروهایوتعمیراتانجاماولویتوترتیبنمایشامکان

تعمیرهایسالنمانیتورهایرویبرتعمیرنوبتدر

برنهاییقطعهمصرفدریافت،تعمیرکارکارگزارشثبت

قطعاتوتعمیرات/خدماتگذاریقیمت،انباراطالعاتاساس

ارتکهردروارانتیوگارانتیمشمولمواردتعیینوکنترل،

تعمیر

تعمیر/خدماتفاکتورخودکارصدور

کاربردیهایگزارشازایگستردهطیف
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رچه اتوماسیون یکپانرم افزار 

نمایندگی های خودرو 



نرم افزارهای 
ی یکپارچه مال

رایا  

دنشمجتمعویکپارچه،سیستممجموعهاینبارزویژگیازدیگریکی

.باشدمیرایامالییکپارچهافزارهاینرمباآن

بموج،فرایندهاانجامتسریعواتوماسیونبرعالوهیکپارچگیاین

کاملاتوماسیونوشدهحذفسازماندرهاکاریدوبارهکهگرددمی

تاخودروپذیرشعملیاتازحسابداریاسنادصدورتافرایند

...خودروتعمیروانباردرکاالگردشعملیاتوقطعهدرخواست

.گیردصورت

هوجودریافتتاپذیرشفرمازخودرویکسوابقتمامیراهکارایندر

زمانساداخلیهایکنترلوداشتهپیگریوردیابیقابلیتمشتریاز

.نمایدمیتسهیلرا

مجتمعبصورتسیستممجموعهایندرحسابداریهایفرایندکلیه

هایاستانداردواصولرعایتباوسازماناصلیفعالیتباشده

.گیردمیانجام،حسابداریشدهشناخته

باطمرتبهایفرایندکاملاتوماسیون،رایامالییکپارچهافزارهاینرم

،افزودهارزشگزارشنظیرسازمانیبرونهایگزارشالزامات

یاجتماعتامینسازمانبهحقوقارسال،فصلیفروشوخریدگزارش

.سازدمیفراهمراداراییو

زااستفادهباعملیاتیهایاستانداردوحسابداریعلمیاصولرعایت

درایسلیقههایرویهتاگرددمیموجبافزارنرممجموعهاین

.یابدارتقاءسازمانداخلیهایکنترلوگرددحذفسازمان

وانبارحسابداریتاچکچاپوصدوراز،رایامالیافزارهاینرم

وکردهمدیریتراثابتدارائیهایودستمزدوحقوقوفروش

حیهافتتااسنادصدوروموقتهایحساببستنتادفترداریعملیات

.نمایدمیپشتیبانیراقانونیدفاترتحریرواختتامیه/
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رچه اتوماسیون یکپانرم افزار 

نمایندگی های خودرو 



حسابداری 
مالی

(دفتر داری)

های بارزویژگی 

تفصیلی/1تفصیلی/معین/کل/گروهحسابسطوحتعریف

معینوکلبهتفصیلیتخصیص،پروژهمرکز/مرکزهزینه/2

ریالی–ارزیحسابداریازپشتیبانی

بودجهکنترلنظاماستقراروبودجههایردیفتعریف

تمسیسزیردراستفادهوسازمانیهایوفعالیتهافرایندتعریف

شدانبهنیازبدونحسابسرفصلخودکارتشخیصبرایمالیهای

حسابداریعملیاتدرداخلیکنترلسطحارتقایوحسابداری

زیرازحسابداریاسناداخذوحسابداریاسنادصدورقابلیت

رایامختلفهایسیستم

هایکارت،معینوکلدفاتر،ستونیهشتوچهارهایترازارائه

.....وتفصیلی

مختلفهایگزارشدرهاحسابمرورقابلیت

اداریاتوماسیونکارتابلطریقازحسابداریاسنادارجاعقابلیت

عدادتمحدودیتبدونحسابداریاسنادبهمستنداتپیوستقابلیت

بستانکاروبدهکارهایاعالمیهصدور

یهافتتاح/اختتامیهاسنادصدوروموقتهایحساببستنابزارهای

قانونیدفاترتحریربامرتبطهایگزارشوابزارها

مدیریتیوکاربردیهایگزارشازایگستردهطیف
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رچه اتوماسیون یکپانرم افزار 

نمایندگی های خودرو 



مدیریت 
انبارها و 
موجودی ها 

بارزهایویژگی

وواحدها،هاکاالبندیطبقه،متعددانبارهایتعریفقابلیت....

مورددرنیازموردمختلفاطالعاتنگهداریوکاالتعریفقابلیت

نوعبهاختصاص،قطعهبرندتعیین،کاالبندیدسته،کاالهر

....وخودرو

هدارینگوپارامتریکصورتبهکاالفنیمشخصاتنگهداریقابلیت

کاالفنیمشخصاتاساسبرموجودی

قطعات/کاالبرایبفردمنحصرسریالنگهداریقابلیت

االکهربرایاحتیاطیذخیره،سفارشمیزان،سفارشنقاطتعریف

فراینداتوماسیونوانبارازعملیاتدرخواستبرگهصدورامکان

سازمانیمختلفواحدهایازکاالگردشبامرتبطهای

کاالموجودیکسریاساسبرخریددرخواستبرگهصدور

دخریازبرگشتانبار،بهبرگشت،حواله،رسیدهایبرگهصدور،

انبارهابینانتقال

هبرگ،انبارتگصدوروگردانیانبارعملیاتازکاملپشتیبانی

(انبارگردانی)موجودیکسریواضافهوعینیشمارش

انباربرگههربرایتکمیلیاطالعاتثبتامکان

وخریدهایهزینهثبتوریالیومقداریانبارهایبرگهتفکیک

قطعاتخریدشدهتمامبهایمحاسبه

مصرفهایحوالهگذاریقیمتوانبارحسابداریمحاسباتانجام

انبارسیستمازمالیحسابداریاسنادخودکاراخذ

ارانبعملیاتازمدیریتیوکاربردیهایگزارشازایگستردهطیف

www.sharghraya.com

رچه اتوماسیون یکپانرم افزار 

نمایندگی های خودرو 



خزانه داری  

ویژگی های بارز

وصندوقسریال،چکدسته،برگه،اسنادانواعتعریفقابلیت....

پارامتریکچکچاپطراحیابزار

طریقازبرگهارجاعقابلیتوپرداختدرخواستبرگهصدور

رایااداریاتوماسیون

صتشخیازاجتنابوفعالیت/فرایندابزاراساسبرحسابتشخیص

حسابداریدانشبهنیازبدونمختلفهایبرگهدراشتباهحساب

صندوقوبانکنقدپرداختودریافتبرگه

صندوقوبانکاسنادپرداختودریافتبرگه

دریافتنیاسنادواگذاریگردشبرگه

پرداختنیویافتنیدراسنادبرگشت/وصولابزاروبرگه

پرداختنیودریافتنیتضمینیاسنادثبتبرگه

تنخواهکارتارئهوهاگردانتنخواههایهزینهثبتبرگه

حسابداریسنداخذو،کارمزد،اقساط،تسهیالتانواعتعریف

ملزومات،متفرقه،خدماتخرید)انبارغیرهایهزینهثبتبرگه

ارزشهایگزارشدراعمالوافزودهارزشمحاسباتو(....ومصرفی

فصلیفروشوخریدوافزوده

گردانتنخواهوصندوقوبانککارتهایگزارش

مسیستبهارسالوعملیاتیهایبرگهازحسابداریسندخودکاراخذ

مالیحسابداری

خزانهعملیاتازمدیریتیوکاربردیهایگزارشازایگستردهطیف

داری

رچه نرم افزار اتوماسیون یکپا

نمایندگی های خودرو 



فروش و 
حسابداری 
فروش  

بارزهای ویژگی 

وتخفیفات،فروشهایمصوبه،فاکتورانواعتعریفقابلیت

.....وفروشاضافات

یاطالعاتمختلفپارامترهایاساسبرجستجوپیشرفتهابزارهای

خدمات/قطعاتفاکتورپیشصدورامکان

انبارحواله/تعمیرکارتاساسبرفاکتورخودکارصدور

افزودهارزشمحاسباتانجام

روشففاکتورردیفهربهمتعدداضافاتوتخفیفاتاعمالقابلیت

ورفاکتپیشوفاکتوربرایتکمیلیخاصاطالعاتنگهداریامکان

فروشفاکتورحسابداریسندخودکارصدور

ارسالوفصلیفروشووخریدافزودهارزشگزارشاتارائه

داراییسایتبهخودکار

اطالعاتازمدیریتیوکاربردیهایگزارشازایگستردهطیف

فروش
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حقوق و 
دستمزد 

ویژگی های بارز

کارکنانایشناسنامهاطالعاتثبتوکارکنانپروندهایجاد

هاغیبت،هامساعده،هاوام،کسورات،مزایاانواعتعریف،

....وهامرخصی

دستمزدوحقوقمحاسباتیهایروشانواعتعریف

تحصیالت،آموزشیهایدورهنظیرپرسنلیاطالعاتنگهداری،

....وکاریسوابق،هامهارتوهاتخصص

اطالعاتدریافتوساعت/کارتهایدستگاهبهاتصالقابلیت

کارکنانکارکردجاری

کارکنانهایقراردادثبت

کارکناناحکامصدور

حقوقلیستوفیشصدورودستمزدوحقوقمحاسبات

کارکنانپاداشوعیدیمحاسبات

حسابتسویهفرایندوکارکنانسنواتمحاسبات

مختلفهایبانکبرایارسالوبانکپرداختهایلیستصدور

سازمانسیستمبهخودکارارسالودارائیوبیمهلیستتهیه

داراییواجتماعیتامین

کارکنانمرخصیماندهکنترل

وهادریافتوهاپرداخت،کاریاضافه،کارکنانسنواتگزارش....

پاداشوعیدیودستمزدوحقوقمالیحسابداریسندخودکاراخذ

سنواتوحسابتسویهو

مدیریتیوکاربردیگزارشاتازایگستردهطیف
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دارائیهای 
ثابت 

بارزهایویژگی

سازمانهایداراییانواعبندیطبقهوتعریفوشناسایی.

انقضایاطالعاتوثابتداراییهربرایمشخصاتتخصیصامکان

داراییهربراینیازموردتکمیلیاطالعاتسایروگارنتیوبیمه

تعیینوداراییارزشکاهش/افزایشوثابتداراییکارتایجاد

...وخریدشدهتمامبهایواستهالکمحاسبهروش

انبارحوالهبرگهاساسبرداراییکارتایجادامکان

راستقرامحلواموالجمعداریبامرتبطهایفرایندازپشتیبانی

گیرندهتحویلاشخاصوهادارایی

نظرموردزمانیهایبازهدرثابتهایدارائیاستهالکمحاسبات

بهخودکارارسالوثابتهایداراییاستهالکسندخودکاراخذ

رایامالیحسابداریسیستم

کاربردیهایگزارشازایگستردهطیف
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اتوماسیون 
اداری  

بارزهایویژگی

قابلیت مدیریت ثبت و دسترسی دفاتر اندیکاتور متعدد.

یقابلیت ایجاد دبیرخانه غیر متمرکز با مدیریت سطوح دسترس.

قابلیت طبقه بندی موضوعی در دو سطح.

 ا نامه اطالعات کامل مرتبط بو ثبت ثبت اطالعات گیرنده و فرستنده

.ها

قابلیت پیوست نامحدود به هر نامه.

 اتبات بایگانی مکقابلیت  و شدهدسترسی به مکاتبات ثبت سهولت

.در سه سطح

 پشتیبانی از ثبت و گردش مکاتبات داخلی

 ابزارهای متنوع انجام لیست کار ، مدیریت تماس ها ، درخواست کار

....و

 قابلیت ایجاد آرشیو دیجیتال از پرونده ها و مستندات سازمانی

  ابزار فرم ساز

ت پشتیبانی از فرم های استاندارد در گردش سازمانی نظیر درخواس

....مرخصی ، مساعده ، ماموریت و

 کارتابل  مشاهده ارجاعات با ابزارهای کاربردی متنوع نظیر ایجاد

...پوشه ، مارک دار کردن مکاتبات و

 قابلیت ارجاع  و ثبت پی نوشت ها و مشاهده گردش مکاتبات و

تعیین دسترسی  مشاهده به کاربران 

  ابزارهای جستجوی پیشرفته
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