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 معرفی شرکت: 
سازی راحی و پیادهـط نهـزمی فعالیت خود در ،وزه فناوری اطالعاتـسابقه در ح سال 30نزدیک ، 17462رومیزان اندیشه با شماره ثبتـرکت الکتـش

 ،های مدیریتیتجارب مختلف مدیریت شرکت در پست های تحت داس با نام تجاری نوآوران آغاز نمود وافزاربا نرم 1374افزارهای مالی و اداری را در سال نرم

 صنایع مرتفع گردد. و هاتا بخش عظیمی از نیازهای سازمان کردح نیاز مشتریان کمک شناسایی صحی عملیاتی و

افزارهای را با این تحول همسو و نرمعامل ویندوز، شرکت الکترومیزان اندیشه نیز خود ها به سیستمها و شرکتبا گرایش سازمان 1380ابتدای سال از 

، طراحی هایی با تعداد شعب متعددهای هلدینگ یا شرکتبا هدف مدیریت مالی در شرکت ،وجه به تجربه قبلی شرکتافزارها با تئه نمود. نرمتحت ویندوز را ارا

سازی روزی و قابلیت متناسبپشتیبانی مستمر شبانه سازی شده است. سرعت، دقت، انعطاف در گزارشات، رابط کاربری ساده و خدمات پس از فروش وو پیاده

 باشد.های برتر این نام تجاری میز ویژگیبا نیازهای مشتری ا

آوری اطالعات از کلیه ها، وظیفه جمعداری مالی به عنوان مرکزیت سیستمسیستم یکپارچه نوآوران به شکلی طراحی گردیده است که سیستم حساب

 برعهده دارد.های ثابت، خرید و ... را داری، اموال و دارایی، فروش، حقوق و دستمزد، خزانههای انبارسیستم

 دهد.ود را با نیروهای متخصص ادامه میفعالیت خ های نوآوران به صورت مستمرافزاررسانی نرمروزافزار شرکت در جهت بهواحد تولید نرم

 باشد.ران در حال فعالیت میشتریان نوآوافزار به خانواده بزرگ مافزار و سختبا هدف پشتیبانی یکپارچه نرمافزار و شبکه افزار، سختواحد پشتیبانی نرم

افزارهای مالی، اداری ترین سهم بازار در حوزه نرممشتری فعال در خانواده بزرگ مشتریان نوآوران و داشتن بیش 6000امروز افتخار ما، حضور بیش از 

 باشد.می

 

 ها و افتخارات شرکت:گواهی
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 یریت: معرفی مد
   )مدیرعامل( آقای مهندس محمد اطرج

و  سسین اولیهوم جز از دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و 68الکترونیک سال ، التحصیل رشته مهندسی برقفارغو  1345 سال متولدمهندس محمد اطرج 

 باشند.افزار میمدیر تیم نرم عامل شرکت ومدیراولین 
آن شرکت در پروژه بازسازی خطوط نورد  صنعتیاتوماسیون  شترک با شرکت دانیلی ایتالیا به عنوان ناظر برق ودر یک پروژه شرکت م 71 از سالایشان 

 و مراحل نصب شود.هیدرولیکی در این پروژه وارد این بخش می ،مشکالت مکانیکی ل وئعالقه به مسا دلیله ب کار شده وه فوالد اهواز مشغول ب گروه صنعتی

کانیک نورد از سوی دانیلی م آن به عنوان ناظر برق و پس از کشد وسال به طول می 2.5 حدود گارانتی خطوط دوران تضمین و گرم پروژه و و اندازی سردراه

به تحویل خط  پس از پایان و مشغول شده و 350 ی نوردیاندازی بخش ابتداراه آهن اصفهان ابتدا در نصب و. در ذوبگرددمیآهن اصفهان معرفی به ذوب

یدرولیک کوره اندازی بخش هدر نهایت مسئولیت راه گری مشغول وریخته 6 و 3های اندازی ایستگاهدر این بخش ابتدا در راه شود.سازی منتقل میکارگاه فوالد

دلیل نیاز ه ه فوالد آلیاژی یزد برغم اصرار شرکت دانیلی جهت شرکت در پروژعلی پس از اتمام این پروژه و .گیردآهن را برعهده میذوب 2پاتیلی شماره 

های برقی این پروژه نقشه (AS BUILT) رسانیروزهدهد تا صرفا در بخش باداری ترجیح می ،افزار یکپارچه مالیهای اصفهان به یک نرممدیران مالی شرکت

 نماید.کار با شرکت دانیلی خداحافظی میپس از اتمام این نموده و مشارکت

اقدام به تولید  افزار در شرکت را برعهده گرفته ومسئولیت تولید نرم ایشان مجددا ،کشور از یک دوره تجربه ارزشمند در صنعت فوالدپس  و 74در سال 

با حضور  در یک دوره تخصصی مدیریت مالی که ،کاربران زبانی با مدیران مالی ودلیل نیاز به همه ب 76در سال نماید.افزار یکپارچه نوآوران میمجموعه نرم

 رساند. این دوره را با موفقیت به پایان می شرکت و ،... برگزار گردید ایرج صابریه و ،نژاد عمرانتقی ،ورمطرح کشور نظیر آقایان عزیز عالیاساتید 

ت اعزامی انجمن اد در هیئیس جمهور وقت به کشور هنزمان با سفر رهم با توجه به تصویب طرح توسعه کاربری فناوری اطالعات )تکفا( و 81در سال

در اصفهان انجام   ITلیالملبین هند جهت ایجاد اولین مرکز آموزشی استاندارد و  NIITبا شرکترا  مذاکراتی های انفورماتیک ایران شرکت کرده وشرکت

. پس از ندود نیروی انسانی متخصص لمس کرده بودافزار به جهت کمبسالیان متمادی در حوزه تولید نرمدلیل این امر مشکالتی بود که ایشان در طی  .دهدمی

جهت ارزیابی سطح آمادگی  ،منجر به فراخوانی کمیته استان اصفهان مطرح و ،های انفورماتیکگزارش در هیئت مدیره انجمن شرکت ،سفراین بازگشت از 

فناوری اطالعات  المللی آموزش علوم وشکیل شرکت بینها منجر به تخوشبختانه استقبال خوب شرکت جهت مشارکت در این امر شد. ،های عضوتشرک

 مسئولیت مدیریت شرکت به ایشان واگذار گردید. ،یکسال از تاسیس این شرکتگذشت پس از  سروش سپاهان )سیتکو( گردید و

اداری نوآوران در شرکت  ،مالی توسعه سیستم یکپارچه مسئولیت تولید و شرکت سیتکو همدیرعضویت در هیات همزمان عالوه بر  ،تاکنون 83از سال 

به  2009انتخاب و همچنین در سال اجتماعی  امور و آفرین نمونه استان توسط سازمان کاربه عنوان کار 86در سال  .باشنددار میعهدهالکترومیزان اندیشه را 

 باشد:شرح زیر میهای ایشان تاکنون به سایر مسئولیت انتخاب شدند.  NIIT عنوان یکی از همکاران فعال شرکت

 ای استان اصفهان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه 

 ای کشوری مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهعضو شورا دار وخزانه 

  تاکنون  69عامل شرکت الکترومیزان اندیشه از سال مدیررئیس هیات مدیره و 

  82در حوزه فناوری اطالعات از سال کارشناس رسمی دادگستری  

 92های حوزه فناوری اطالعات کانون کارشناسان  از سال میسیون تشخیص صالحیتمسئول ک 

 کمیته استان اصفهان، های انفورماتیک ایرانت مدیره انجمن شرکتاعضویت در هی 

 ت مدیره سازمان نظام صنفی استان اصفهان )دو دوره(اعضویت در هی 

 ( سال سهمسئول کمیسیون آموزش سازمان نظام صنفی استان اصفهان) 

  سه سالمسئول کمیسیون فنی سازمان نظام صنفی استان اصفهان() 

 دوره( اصفهان )دو نظام صنفی استانشورای انتظامی سازمان  عضویت در 

 )عضویت در کمیسیون تدوین مقررات سازمان نصر کشور )یک دوره 

 (86سال )اصفهان در حوزه فناوری اطالعات  آفرین نمونه استانکار  

 (91سال )ده فناوری اطالعات در استان اصفهان مهندس برگزی 

  همکار فعال تجاریNIIT  2009هند در ایران در سال 

 تاکنون  82از سال  ت مدیره شرکت سیتکواعضویت در هی 

 های آموزشی صنعتی معدنی اصفهان ت مدیره انجمن شرکتاعضویت در هی 

  1404هان اصف استان اندازبخش خصوصی در ستاد تدوین سند چشمنماینده 
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 واحد پشتیبانی
 مربیدیریت بخش پشتیبانی: آقای مهندس م

افزار مدیر بخش سخت های مدیرعامل ودر سمت 71سال از دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و از  69افزار در سال سخت ،التحصیل رشته مهندسی برقفارغ

 :باشدح ذیل میبه شر های ایشانجمله فعالیت از .باشندمیکار ه در شرکت مشغول ب

 مرکز تحقیقات معلمان شرکت متروی اصفهان،  ،سازیشهر های شبکه در اصفهان در سازمان مسکن واندازی اولین سیستمسازی بخش شبکه و راهفعال

 .... تحول و شرکت مشاورین همگون و طرح و

 صاایران اندازی خط تولید اولین مانیتور قلب صاایران در شرکت صنایع اپتیکراه طراحی و 

 توسعه صنعت تجهیزات پزشکی صنایع اپتیک مدیر بخش تحقیق و 

 سیستم ناوبری بالگرد و ... صاایران تورهای قلب نسل دوم، مانیتور مغز،های مانیمدیریت پروژه 

 تولید دستگاه  طراحی وRFID Reader  پرتابل وRFID Writer ای توزینهسازی و سیستمهای عمرانی و شهرجهت استفاده در پروژه 

 لف در زمینهـهای مختروژهـاجرای پافزار، شبکه و ختـریت بخش سـمدیServer Virtualization  هایتـکالین وVDI  

 

 افزارپشتیبانی نرم
دگان قابل اتکا کننتواند برای استفادهمحصول بدون پشتیبانی نمی و گرددترین نقاط قوت آن محسوب میمهم یکی از ،محصول پشتیبانی هرکه جاییآناز 

مندی مشتریان خود جهت در جهت رضایتبه در زمینه حسابداری و کامپیوتر گیری از کارشناسان با تجرمیزان اندیشه با بهره، شرکت الکتروو مورد اعتماد باشد

 ر، اقدام به گسترش واحد پشتیبانی خود نموده است.، مناسب و موثموقع ه خدمات پشتیبانی بهئارا

 های مختلفی در اختیار خانوادهبه شکل را خدمات خود سرعت مطلوب، سعی نموده است تا ه خدمات پشتیبانی با کیفیت وئراستای ارا نی درپشتیبا مرکز

 و همواره سعی در بهبود کیفیت و همچنین توسعه خدمات خود نیز نموده است. قرار دهد نوآورانبزرگ 

 آورده شده است.ها و خدمات مرکز پشتیبانی در زیر اهم فعالیت

 
 پشتیبانی تلفنی 

ه خدمات پشتیبانی و مشاوره هستند. ئمشغول ارا ،کارشناسان مجرب حاضر در مرکز پشتیبانی، در ساعات کاری از طریق تلفناز گیری این مرکز با بهره

ترین مدت است و از جمله الی در کوتاهری و رفع اشکال احتمسبب اعتماد مشت ،وجود این سرویس که روزانه صدها تماس مشتریان را پاسخگو است

 باشد. فدارترین خدمات مرکز پشتیبانی میطرپر

 
 پشتیبانی از راه دور 

تر مشکالت احتمالی است. در صورتی که مشتری دارای اینترنت ه به مشتریان در جهت رفع سریعئترین خدمات قابل اراجمله سریع پشتیبانی از راه دور از

باشد. کارشناسان با ه میئارتباطات، قابل ارا رویس بدون مراجعه حضوری کارشناسان در محل مشتری و با استفاده از تکنولوژی جدیدپرسرعت باشد، این س

 نمایند.ربر نسبت به رفع مشکالت اقدام میاتصال به سیستم کا

 
 اعزام کارشناس به محل مشتری 

اصرار به حضور و یا کاربر  بودهاه دور به دستگاه کاربر ممکن نده و یا امکان اتصال از رکه کاربر قادر به رفع مشکل نبو است در شرایطی خدمتاین 

مندان جهت دریافت این خدمت، پس از تماس با مرکز پشتیبانی و تعیین وقت عالقه گردد.کارشناسان در محل مشتری را داشته باشند، به مشتری ارائه می

 ه نمایند.استفاد هاتوانند از این سرویسقبلی می

 

  افزارپشتیبانی سخت
کنند، افزار نوآوران استفاده میکه از نرم اغلب مشتریانی و مسلماافزار و شبکه نیز فعال گردید بخش سخترسانی بهتر به مشتریان، در راستای خدمت

 پاسخگوی نیاز وم خدمات همزمان و پوشاننده واحدها بتواندافزار خود را نیز به این شرکت بسپارند تا در موقع لزدهند که پشتیبانی شبکه و سختترجیح می

 الای از خدمات این بخش استفاده کنند. ذیتوانند بدون کمترین دغدغههای طرف قرارداد میروز این واحد، شرکتبهآنان باشد. با توجه به نیروهای فنی قوی و 

 شود.ئه این واحد اشاره میبه برخی از خدمات قابل ارا

 

 

 واحدهامعرفی  واحدهامعرفی 
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 افزارداری شبکه و سختبانی و نگهپشتی

 ها() مخصوص شرکت افزاری در محله خدمات سختئارا 

 هاروی مقیم در صورت نیاز در سازماندادن نیقرارداد رسمی موردی یا قرار 

 افزاریای سختپشتیبانی و انجام سرویس دوره 

 کاربرانعامل )خانواده ویندوز و لینوکس( مورد نیاز افزارها و سیستمنصب نرم 

 سازی وضعیت شبکهگزارشات آماری و گرافیکی و مستند نقشه کامل هئارا 

 سازی سرعت شبکه فعلییابی و بهینهعیب 

  پشتیبانی فنی از انواع سرورها 

 و روترای تجهیزات اکتیو شبکه مانند سوئیچ و پیکربندی حرفه پشتیبانیداری نگه  ...  

 های مداربسته()دوربین تصویری تحت شبکه های صوتی وداری و پشتیبانی سیستمنگه 

 شما هایای از اطالعات شبکه و سروردوره یرگیپشتیبان  (Backup) 

 سازی شبکه و اتاق سروراستاندارد (Datacenter) 

 ری و پشتیبانی اتاق سرور شامل رک، سروردانگه، UPS و  ... 

 هاعقد قرارداد پشتیبانی با شرکت 

 

 های کامپیوتریسازی شبکهدهمشاوره، طراحی و پیا

 های کامپیوتریکهاندازی شبطراحی و راهLAN)،MAN ،( WAN  

 ای راه دوراندازی ارتباطات بین شبکهطراحی و راه   (Wireless) 
  اندازی سرورهای مبتنی بر ویندوزراهنصب و 

  سرورهای انواع اندازیراهنصب و Super micro ،IBM ،HP ... و 

 بررسی عملکرد کلی شبکه مشاوره بازدید و 

 های مدیریت و مانیتورینگ طراحی و اجرای پروژه 

 تحت شبکه سازیفضاهای ذخیرهسازی طراحی و پیاده  (NAS-SAN) 
 سازی پست الکترونیک سازمانیپیاده  (Email) 
 هایه سرویسئاراActive Directory ،DNS ،IIS ،DHCP ،FTP ،WSUS  ،Routing و SQL 

 سازیزیمجا سازیپیاده Virtualization های بیهودهافزاری شبکه و عدم هزینهتفاده از منابع سختترین اسجهت بیش 

 سازی دسکتاپ مجازیDesktop Virtualization VDI  

 افزارسازی نرممجازی Application Virtualization 

 

 افزاریتعمیرات سخت

 (، کامپیوترهای شخصی و اداریتاپهای کامپیوتری ) لپتعویض و پشتیبانی فنی انواع سیستم ،تعمیر 

 تعویض و پشتیبانی فنی قطعات سخت ،تعمیر( افزاریCPU... مادربورد، هارد، رم، کارت گرافیک و ، ) 

 یستمس افزارسخت یابیعیب و بررسی کامل 

 های اداریاشینای و متجهیزات جانبی رایانه تعمیر 

 
 افزار و انواع سرورهای کامپیوتریفروش لوازم شبکه، سخت

 اساس نیاز کاربرانافزاری مناسب برمشاوره در انتخاب تجهیزات سخت 

 ( مونتاژ و اسمبل نمودن کامپیوترهای شخصیpcحرفه ،) ای وServer 

 هاافزار سیستمسازی و ارتقای سختبهینه 

 پرینتر،فروش انواع ماشین ( فکس، اسکنر های اداری، UPS ) 

 ( ها، هارد پرتابل و ...م، مودکمکیبورد، وب، مانیتور، اسپیکر، ماوس مپیوتر )فروش تجهیزات جانبی کا 

 تامین و فروش تجهیزات شبکه 

 فروش انواع سرورهای شبکه (HP ،IBM ،Super Micro ،DELL ، ASUS ) 

 واحدهامعرفی 

http://www.palnetgroup.ir/Download/Desktop_Virtualization_Solutions_VDI.pdf
http://www.palnetgroup.ir/Download/Desktop_Virtualization_Solutions_VDI.pdf
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 معرفی واحدها

 امنیت شبکه

 هافایروال و های امنیتیاندازی سیستمنصب و راه 

 افزاری امنیت شبکهافزاری و نرمارهای سختهکه بهترین رائارا 

 ویروس متمرکز همراه با گزارشات مدیریتییابی و نصب آنتیویروس 

 

 واحد آموزش 

سطح مقدماتی تا پیشرفته  های کاربردی ازسابداری اقدام به برگزاری دورهح مندی از متخصصان حرفهبهره واحد آموزش شرکت الکترومیزان اندیشه با

واحد  افزار استفاده کنند،بتوانند از همه امکانات در نرم از آنجا که یک ابزار خوب نیاز به کاربرانی دارد که تمامی امکانات آن ابزار را شناخته و نموده است.

های ثابت، ییدارا اموال و ،دستمزد، انبار و حسابداری انبار، فروش های حسابداری مالی، حقوق واربردی در زمینههای آموزشی کریزی دورهآموزش با برنامه

های تکمیلی جهت آموزش ،هاها تربیت کند و یا به نیروهای موجود شرکتبهای تمام شده و ... سعی دارد تا نیروهایی مناسب برای خدمت در شرکت

 ه نماید.ائزار ارافبرداری از نرمبهره
 

 واحد بازرگانی
ریابی، فروش، مشاوره و معرفی های بازاها فعالیت در زمینهپرسنل با تجربه و متخصص، طی سال گیری ازشرکت الکترومیزان اندیشه با بهرهواحد بازرگانی 

ها اقدام نموده شیدن به امور مالی و  اداری شرکتلت بخجهت سهو مندی مشتریان و درافزارها در شرایط مختلف، جهت دستیابی به ارتقا سطح رضایتنرم

 است. 

ی جهت پرزنت مسئوالن افزارها، درصورت نیاز مشتری اقدام به برگزاری جلساتتر نرمسازی بهتر و کاملئه مشاوره مرتبط جهت پیادهاین واحد ضمن ارا

 نماید.ها میمربوطه شرکت
 

 افزارواحد تولید نرم
 آبادی ینمهندس سعیده ماجد حس ت مدیره: خانماو رئیس هی مدیریت بخش تولید

 باشند.میآباد نجف از دانشگاه آزاد 75در سال  وتر، کامپیبرق یرشته مهندس لیالتحصفارغایشان 

ژ ایکارخانه فوالد آل یهاکردن نقشه AS BUILTپس از آن در پروژه  اصفهان مشغول و یقاتیتحق و یدر شهرک علم سینوابتدا به عنوان برنامه 75سال  از

دار اندیشه را عهده زانیمدر شرکت الکتروو رئیس هیات مدیره  رعاملیمد ،افزارنرمتولید بخش  ریمد ،سینوبرنامه هایسمت 80سال از کار شدند.همشغول ب زدی

 اند.بوده

 

 تولید واحد 

و با توجه به گسترش فعالیت خود و نیاز بازار، نویس فعالیت خود را آغاز برنامهخصصین گیری از متشه از ابتدای فعالیت خود با بهرهشرکت الکترومیزان اندی

دید و همچنین آماده نمودن های جافزارهای خود با توجه به تکنولوژیرسانی نرمروز. در حال حاضر این بخش در جهت بهاقدام به گسترش واحد تولید نمود

 کند.مستمر فعالیت میهای درخواستی مشتریان به صورت برنامه
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این امر سبب  رچه با یکدیگر در ارتباط هستند وبه صورت یکپا هاافزارکلیه نرمکه اند ای طراحی شدهافزارهای نوآوران به گونهمجموعه نرم

 ماتیک در ذیل نمایش داده شده است.افزارها به صورت شارتباطی نرم شود. چارتعات میجلوگیری از ثبت مجدد اطال سهولت و
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 حسابداری جامع مالی 1-1
افزار . داشتن یک نرمها و ..ها، کارگاهها، بیمارستانها، مغازه، کارخانجات، فروشگاهدولتیا و مراکز دولتی و غیرهها، سازمانهای اولیه شرکتیکی از نیاز

 باشد.جامع حسابداری با کاربری راحت و ساده بودن در عین جامعیت می

های آورد. با تعاریف  فراهم شده در حسابشناور را فراهم می درختی و ،سطح ترکیبی 10ها تا افزار جامع حسابداری نوآوران امکان تعریف انواع حسابنرم

گزارشات  مصارف و ، منابع وتنیپرداخ های ارزی، اشخاص، اسناد دریافتنی وشعب، مراکز هزینه، حساب ها وهای واحدحسابآوری اطالعات ، امکان جمعشناور

 ماتریسی ایجاد شده است.

 

 
 
 های ویژهبا استفاده از حساب سطح 10تا  و توسعه کدینگ درختیچهار سطح تا  هاتعریف حساب  

 شعب تا سه سطح  تعریف واحدها و 

 جایی و حذف اسناد موقتهباصالح، جام، تنظی 

 انبار و  حسابداری های جانبی نظیر حقوق و دستمزد،ارتباط با سیستم... 

 چند دوره مالی، در مجموعه یاهای حساب در یک تشکیل مجموعه 

  های مالی مختلفف و مشاهده نتایج و رجوع به دورههای مختلشرکتتعریف 

 های از نوع انبار و اطالع از موجودی کاال همراه با گردش ریالی حساب رایورود اطالعات مقداری کاال ب 

 تعریف مراکز هزینه تا سه سطح  

  های بانک()در حساب مصارف منابع وجستجو در اسناد و تهیه صورت 

 در هنگام صدور سند و ایجاد حسابداری شعب و انتقال اسناد به مرکز  هادریافت اطالعات چک 

 های صادرهچاپ چک  

 تعریف حساب از نوع ارزی با در نظر گرفتن ارز، نرخ ارز، تاریخ و نرخ تسعیر ارز 

 صدور اسناد حسابداری از شعب به دفاتر مرکزی 

 های مختلف ها با فرمتدریافت اسناد از سایر زیرسیستم 

 کنترل بودجه   ها وتعریف بودجه برای حساب 

 و بایگانی تصاویر های متعدد جهت اسنادداری ضمیمهبایگانی اسناد به صورت اسکن و نگه 

 جا و در یک نگاهها به صورت یکامکان مرور حساب 

  لینک به پنلSMS  نوآوران 

 امکان ارسال پیام برای کاربران سیستم به صورت گروهی برای کاربران online  وoffline 

  استفاده در محیط شبکه و ایجاد همزمان اسناد توسط کاربران مختلف 

  169فصلی موضوع ماده گزارش 

  کنترل اعتبار تاریخ گواهی ارزش افزوده 

 هاگزارش جامع مرور حساب 

 

 
 
 یلی صظیر دفتر روزنامه، کل، معین و تفه انواع گزارشات مورد نیاز امور مالی نئارا 

 ی مختلف هاای جهت مقایسه عملکرد دورهای و ترازهای مقایسهترازهای دوره ه انواع تراز آزمایشی کلی،ئارا 

 شعب  ارزی و واحدها و ،مراکز هزینه ،ه تراز اشخاصئارا 

 تعریف گزارشات ماتریسی 

  همزمان در چند دوره مالی ها دفاتر حسابتهیه 

  تر حساب و یا سند وجود داردیینبودن همه گزارشات به شکلی که در همه گزارشات امکان رجوع به سطوح پاپویا. 

 رحلهتایید و رسیدگی اسناد در سه م 

 برخی از امکانات:

 برخی از گزارشات:

 حسابداری مالی
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 همراه با آالرم سررسید وط به اسناد دریافتنی و پرداختنیمرب تهیه گزارشات مختلف 

 ها تعریف گزارشات تجمیعی و ترازهای تجمیعی از مجموعه شرکت 

 هامشاهده نمودار حساب 

 گزارش تراز التین برای شرکای خارجی 

 های همراهو یادداشت صورت سود و زیان و ترازنامه مشاهده 

 زارش تجمیعی یا به تفکیک هر حساب در مراکز هزینهگرفتن گ 

  تهیه مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک 

 تهیه اعالمیه بدهکار، بستانکار جهت مشتریان 

 ارسال اطالعات به Excel و Word 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مکرر( 169گزارشات فصلی) ماده  1-2
و  169امکان خطایابی اطالعات  ،نوآوران 169افزار از این رو با استفاده از نرم وقت و دقت زیاد است. صرف به نیاز ،هاها و سازماندر شرکت 169ایجاد فایل 

 باشد:های گزارشات فصلی به شرح ذیل میویژگی طبق آخرین فرمت سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان و با دقت باال فراهم شده است.TTMS ایجاد فایل 

  بل از ارسالق 169خطایابی اطالعات 

  ایجاد فایلTTMS طبق آخرین فرمت سازمان مالیاتی 

 

  

   

    

 

 

 
 التین حسابداری جامع مالی به زبان  1-3

 آن تعدادی از منوهای اصلی و گزارشات با این تفاوت که در .افزار حسابداری جامع داردهای مشابهی با نرمالتین نوآوران، قابلیتافزار حسابداری به زبان نرم

باشد، امکان تنظیم و چاپ ارز ل اینکه واحد پول غیر از ریال میهای خارجی گذاشته شده است. عالوه بر آن، به دلیئه به طرفو ترازها به صورت التین جهت ارا

 باشده صورت اعداد با دو رقم اعشار میب

 حسابداری مالی حسابداری مالی حسابداری مالی



   

 
12 

 برخی از گزارشات:

 برخی از امکانات:

 سهام و بورس و اوراق بهادار 1-4
مدیریت اطالعات  افزار وظیفهبرنامه استفاده نمایند. این نرم از اینستوانند ، میشونده صورت سهامی اداره میب... که ها و تعاونی های خصوصی،تمام شرکت

های مختلف پرداخت روش برگزاری مجامع و محاسبات سود و، های مختلفانتقاالت سهام، صدور برگه سهام، افزایش سرمایه به روش نقل و کامل سهامداران،

 ارد.سود را برعهده د

 

 
 
 دارانثبت اطالعات کامل سهام 

  های مختلف به صورت سالیانه یا سنواتیدیسکت بانکی پرداخت سود جهت بانکتهیه 

 های مختلفتعریف مشخصات بانکی سهامداران و پرداخت سود از طریق حساب 

 اساس آن ئه گزارشات برداران و ارای محل کار اصلی و فرعی برای سهامتعریف کدها 

 داران و ارتباط با سیستم بورس و انجام نقل و انتقاالت به صورت اتوماتیکد بورس برای سهامتعریف ک 

 دارانلف روی اطالعات سهامجستجوهای مخت 

 بری یا حق رایممتاز از لحاظ سود ،تعریف انواع سهام نظیر عادی 

 دولتی و ... یقیقی، حقوقی خصوصی، حقوقداران حتعریف انواع سهام 

 ی خرید، فروش و ثبت نقل و انتقاالت سهامهاثبت درخواست 

 و  سود انباشتهو  پرداختیتعریف جدول مالیاتی، سودت مدیره و امکان پاداش هیالیاتی، های ماها، معافیتگرفتن اندوختهنظرمحاسبه سود سهام با در

                   دارانمحاسبه سود انجام شده برای سهام های سفارشی جهتارسال نامه

 های بانکی  های مختلف یا حساببندی پرداخت سود سهام بر اساس الفبا، تعداد سهام و ...  و پرداخت از طریق صندوقتقسیم 

 مع و تهیه نمودارجکشی بین حاضرین در مو امکان قرعه ، برگه شرکت در مجمع، ثبت حاضرین و ثبت مصوبات آنتعریف مجامع 

  ،های تعهدیو پرداخت های فروش رفتهشته، سهم جایزه و محاسبه حق تقدمسود انباانجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی 

 و یا شکست یک ردیف سود به دو یا صورت نقدی یا واریز به حساب ه شمار یا سالیانه و واریز سود سهام جاری و سنواتی بمحاسبه سود به صورت روز

 چند مرحله پرداخت

 کدخوانرکدخوان و برگزاری مجمع و ورود سهامداران توسط باربا جستجو بر اساس کد ملی سهامداران توسط 

 های سهم سهامداران به دلخواهتجمیع برگه 

  پرداخت سود سنواتی و واریز سنواتی سود بر اساس اطالعات بانکی و حساب آخرین سال محاسبه سود 

 امکان تعریف نماینده یا نمایندگان با حق رای جهت سهامداران 

 مه جهت حضور در مجمعناارسال دعوت 

 انتقال سند سود پرداختی و پرداخت سود به صورت ریز و جمع به حسابداری 

 های مربوط به سایت و تلفن گویاایجاد فایل 

  ارسال سند سود پرداختی 

 

  
 هااز مطالبات سنواتی از تمامی سال تهیه گزارشات 

 پرفراژ 

 های خرید و فروش سهامدارانگزارش درخواست 

  اد سهام و قیمتدآماری بر اساس سود پرداختی، جغرافیایی، الفبایی، نقل و انتقاالت، تعگزارشات 

 گزارش کاردکس سهام 

 گزارش لیست بانکی پرداخت سود 

 های نقدی به سهامدارانداران جهت پرداختهای صندوقگزارش پرداخت 

 چاپ برگه سهام 

 گزارشات افزایش سرمایه 

 ایر هو برگ چاپ برگه ورود به مجمع 

 حسابداری مالی حسابداری مالی
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 برخی از امکانات:

 ز امکانات:برخی ا

 فهرست پرداخت سود به تفکیک مراحل پرداخت 

 گزارشات خرید سهام از آورده نقدی 

 گزارش وضعیت حضور سهامداران در مجمع 

 گیری با فایل بورسمغایرت 

 ایجاد فایل مربوط به سایت و تلفن گویا 

 امکان ارسال اطالعات به Excel 

 
 

 اطالعات سهامدارانتحت وب سامانه الکترونیکی  1-5

 
    

  

 مشاهده مشخصات فردی و اصالح مشخصات 

 مشاهده و تکمیل اطالعات بانکی به صورت آنالین 

 مشاهده تعداد سهام و گردش حساب توسط سهامداران 

 
 

داریخزانه  6-1  
ل اسناد حسابداری در تمامی ها و اعتبارات و ارساها، وامنامهپرداختنی، ضمانت ها، اسناد دریافتنی وجهت مدیریت گردش وجوه نقد، بانک این سیستم 

 موارد طراحی شده است.

 

 
 
 هاگردانداران، تنخواهها، صندوقتعریف بانک 

  تعریف موضوع عملیات 

 های ارزی تعریف نرخ 

 کنندگانمعرفی مراکز و تایید 

 ثبت دسته چک و تنظیمات چاپ چک 

  ثبت کلیه عملیات مربوط به اسناد دریافتنی 

 یان، وصولی و برگشتی، در جرهای صندوقلیست چک 

 های بانکی، وجوه نقد ریالی و ارزی و اسناد بهادارمعرفی حساب 

 گیری چکرأس 

 تقسیم چک دریافتی 

 دریافت پول نقد 

 حسابداری مالی
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 برخی از گزارشات:

  دریافت ارز 

 دارپرداخت اوراق بها دریافت و 

 دریافت و پرداخت اوراق تضمینی 

 واریز وجه نقد به جاری 

 های بانکیبرداشت و حواله 

 صدور مجوز پرداخت 

  ثبت کلیه عملیات مربوط به اسناد پرداختنی 

 های پرداختی و وصولی و استرداد شدهلیست چک 

  امکان ارسال سند به سیستم حسابداری 

 هانامهها و ضمانتسپرده 

 هاوام 

 اعتبارات اسنادی 

 ارسال سند دریافت و پرداخت در همه عملیات 

 
 

 ای صندوق گزارشات دوره 

  گزارشات گردش اسناد 

 های مالیجو در تمامی دورهجست 

 های مختلفو پرداختنی به فرمت گزارشات اسناد دریافتنی 

 اوراق تضمینی دریافتنی و پرداختنی گزارش 

 های دریافتی براساس حساب جاری چکگزارش لیست چک 

 هاگزارش واریزها و برداشت 

 باراتو اعت هاوام ،هانامههای پرداختنی، دریافتنی، ضمانتآالرم سررسید چک 

 های مشتریانگزارش گردش چک 

 ای با حسابداریگزارش مقایسه 

 گزارش منابع و مصارف به تفکیک ماه 

 های در جریان وصولگزارش چک 

 ها به تفکیک مشتریگزارش ریز چک 

 های دریافتیگزارش وضعیت چک 

 گزارش دریافت پرداخت تنخواه 

 گزارش برای ارسال به بانک 

 خلیگزارش اعتبارات اسنادی دا 

 

  

 حسابداری مالی
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 برخی از امکانات:

 برخی از گزارشات:

 ثابت هایییاموال و دارا 1-7
ای برخوردار است و محاسبه هزینه استهالک ها از اهمیت ویژهباشد که حفظ و حراست از آنهای ثابت میییها به صورت داراییدر هر شرکت بخشی از دارا

 ی دارد.یسزار محاسبات  قیمت تمام شده نقش بهبه صورت ماهیانه و یا سالیانه د

 

 
  

 سطح یا چهار سه ، دویف اموال در تعر 

 های تحویل گیرنده اموالی تعریف پرسنل و قسمت 

 روش استهالک و ..بردار و رداری، قسمت بهرهبوضعیت بهره ،برداریبهره تاریخ خرید و ،شامل قیمت خرید تعریف مشخصات کامل اموال    . 

  تعریف کاالهای اموالی آماری 

 اموالی  تعریف اضافات و کسورات کاالی 

  زمانی مورد نظر  هایبازهبه صورت ماهانه و یا در محاسبه استهالک 

 افزار حسابداریارسال سند استهالک به نرم 

  اموال از یک قسمت به قسمت دیگرجمعی انتقال 

  اموال از یک فرد به فرد دیگر جمعی انتقال 

 برداری اسقاط کردن اموال در حال بهره 

  تفکیک مراکز هزینه حسابداری با حسابداری به صورت سالیانه و ماهیانهانتقال سند استهالک به 

  ،برداری مستقیم و عمر مفید یا ظرفیت بهرهمحاسبه استهالک به روش نزولی 

 امکان ثبت استهالک به صورت موردی برای اموال بسته به نیاز کاربر 

 تجمیع اموال از شعب مختلف سازمان یا شرکت 

 ه اموال به سال جاریانتقال قیمت تمام شد 

  تعریف متعلقات اموالی 

  اعالم فروش اموال 

 
 

  
 

  
 
 

 

 
 

   
  

 اموال تحویلی به  ها،ییگزارش به ترتیب شماره پالک، جدول استهالک دارا ه انواع گزارشات مورد نیاز نظیر گزارشات به تفکیک گروه اموال،ئارا

 ها و مراکز هزینهقسمتجمعی طبقات و گزارش ماهانه و ها اموال تحویلی به قسمت ،پرسنل

 های انتخابی با فیلترهای مورد نظرچاپ گزارش به صورت آیتم 

 گزارش سود و زیان اموال فروش رفته 

  هانقل و انتقاالت بین افراد و قسمتگزارش 

 رفتهه گزارشات سود و زیان اموال فروشتهی 

 
 

 

 حسابداری مالی



   

 
16 

 برخی از امکانات:

 برخی از امکانات:

 حسابداری تعهدی و اموال دولتی 1-8

 

   
 

 ایل سناماایجاد ف 

  تفصیل شناور 35امکان تعریف تا 

 های مصوب، تخصیصی و کنترل عملکرد با بودجهریف بودجهامکان تع 

 هاامکان تهیه گزارشات ماتریسی براساس کل، معین و همه تفصیل 

 

  

  

  

 

 بایگانی تصویری اسناد  1-9
افزار بایگانی اسناد با قابلیت اسکن نرم ،هاشدگی آناسناد حسابداری و گم ئمضمادر بین  و مشاهده ها در جستجوها و سازمانبا توجه به دغدغه شرکت

 ضمائم و لینک نمودن به سند حسابداری این مشکل را حل نموده است.

 

 

  

   

 امکان اسکن مدارک 

 (امکان ضمیمه کردن سند با فرمت ها مختلفJPEG  ،PDF، DOC ... و) 

 مامکان چاپ ضمائ 

 

 

 

 مالی حسابداری
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 برخی از امکانات:

 برخی از گزارشات:

 برخی از امکانات:

  

 بازرگانی خارجی )سفارشات خارجی( 2-1
کان تعریف اعتبارات و تمام کنند کاربرد دارد و در آن امه میداخلی استفاد  LCهایی که ازهای وارد کننده و برای شرکتاین سیستم برای شرکت

 کند. می همه مراحل سند حسابداری تنظیمدارد و برای وجود های واردات و حمل و نقل هزینه

 
 
 
 دهیهمراه با امکانات جستجو و گزارش هاثبت پروفرم 

 های جاری، انواع ارز، انواع ها و حسابها، وثائق، بانکها انواع فعالیتمرکنفع، گهای ذییه نظیر کد کشورها و شهرها، شرکتتعریف اطالعات پاLC، 

 ، پیمانکاران های کشتیرانیشرکتکنندگان، ، کدینگ کاالها، فروشندگان، بیمههاانواع هزینه

 دهیهمراه با امکانات جستجو و گزارش ثبت سفارشات 

  ثبتLC دهیرشها همراه با امکانات جستجو و گزاپروفرم 

 ثبت تعهدات 

 هاثبت هزینه 

 محاسبه قیمت تمام شده سفارشات 

 ثبت فاکتور و بستن هزینه 

 ایجاد و ارسال سند حسابداری در هر مرحله 

 های سفارشات خارجی با حسابداریمقایسه ثبت 

 

 

 

 قیمت تمام شده به ریز یا تجمعیها، سفارشات، تعهداتئه گزارشات مختلف مربوط به پروفرمارا ، 
 

 تدارکات  خرید و 2-2
 قراردادها کاربرد دارد. قطعات و ،خرید مواد اولیه افزار جهت مدیریت تدارکات واین نرم

امکان انتقال  ،ی شدن خریدیپس از نها افزار منتقل شده وهای تدارکات به این نرمگیری روالسیستم انبار، جهت پی ایجاد شده درهای خرید درخواست

 .مواد اولیه به رسید وجود دارد ت واطالعات خرید قطعا

 

 
 

 نامه معامالت خرید و گردش براساس آیین ( تایید آندرخواست تامین کاال )براساس نقطه سفارش، انباردار، موردی، فوری، قرارداد، موجودی نداشتن

 آن در سازمان

 نامه معامالت خریدتعریف آیین 

 هابندی آنارزیابی فروشندگان و درجه 

  سفارش تامین کاال به مسئول خرید 

 های گرفته شده توسط مسئوالن خریدثبت استعالم 

 ها تایید استعالم 

 دستور خرید کاال به مسئول خرید 

 رسید در انبار 

 ت فاکتور مشتری از روی رسید و ثبت فاکتور خدماتثب 

 اسکن فاکتور مشتری 

 صدور مجوز پرداخت و یا ارسال به هزینه تنخواه 

 مدیریت تامین و خرید
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 برخی از امکانات:

 رخی از گزارشات:ب
 
 
 گزارشات خرید 

 خریدگزارش ریز 

 گزارش به تفکیک فروشنده به ریز و جمعی 

 گزارش به تفکیک کاال به ریز و جمعی 

 گزارش به تفکیک مسئول خرید به ریز و جمعی 

 فصلی ارزش افزوده گزارشات 

 گزارش به تفکیک انبار و پروژه 

 گزارش مقایسه خرید برای یک کاال 

 های مختلف برای یک کاالگزارش استعالم 

 

حسابداری فروش  فروش وحسابداری انبار، ، انبار 3-2   
از خرید،  رخواست کاال، درخواست خرید، برگشتهای رسید، حواله، دثبت های تولیدی و بازرگانی بحث انبارش کاال وهای مهم در شرکتیکی از بحث

باشد. همچنین چون اال، تراز مقداری ریالی و ... میه گزارشات مختلف گردش کاال، کاردکس کئدر نهایت ارا انتقالی بین انبارها و ...  ورسید برگشتی از مصرف، 

فروش نیز به این مجموعه اضافه سیستم فروش و حسابداری زیر درخواست،دهند در صورت را از روی انبار محصول انجام می فروش خود ،هابعضی شرکت

 گزارشات مربوطه اضافه خواهد گردید. دریافت و پرداخت و ت از فروش،که در این صورت امکان صدور پیش فاکتور، فاکتور، برگش گرددمی

 بینی گردیده است. نیز پیش 169شات فصلی موضوع ماده ه گزارتهی چاپ لیبل و افزار امکان ارتباط با بارکدخوان، سیستم توزین ودر این نرم
 

 

 
 و اختصاص کدهای مختلف نظیر کد بازرگانی، کد فنی به کد کاال  سطحسه یا چهاردو،  تعریف کد کاال در 
 تعریف نامحدود انبار 
  تعریف یک کاال در انبارهای مختلف 
 فروشندگان کاال  خریداران و ،ن کاال به انباردهندگاتحویل ،های مختلف مصرف کننده کاالتعریف قسمت 
  و... ، برگشت از خریدرسید مستقیم ،بین انبارها یانتقال، انباررسید برگشتی به  ،قت نظیر رسید انبار، حواله انباراسناد مو اصالحایجاد، مالحظه و 
 های باز ایجاد درخواست خرید کاال و پیگیری درخواست 
 هایی که تحویل نشده استبار و پیگیری درخواستایجاد درخواست کاال از ان. 
 ها به روش میانگین موزونگذاری حوالهقیمت، FIFO ی ویژه ییا شناسا و 
  ایجاد و انتقال سند حسابداری به صورت اتوماتیک 
 متمرکز به صورت متمرکز یا غیر انبارحسابداری بخش انبار و بخش  کارکرد 
 گردانی مغایرت انبار مقداری و ریالی گردانی و تهیه گزارشاتانجام انبار 
 ریزی تولیدجهت برنامهتهیه گزارشات انحراف از برآورد و لیست کمبود  وفرمول ساخت محصوالت  و ورود مقادیر برآوردی پروژه ها 
 های تعمیرات هر دستگاه ها و تهیه گزارشات هزینهتعریف کدهای تعمیرات در حواله 
  ها و کنترل آنیا فروش تعریف سفارشات خرید 

 هر انبار در تعریف اختیارات کاربر و کاربران جهت تعریف کاربران مقداری، ریالی و مقداری، ریالی با امکان اختصاص انبار به کاربر وجود امور 

 های انبار توسط مدیر سیستمهای سیستم انبار و ارتباط بین فرمتعیین ویژگی 

 یداران، سقف اعتبار آنها و های فروش، خرتعریف انواع محصوالت، قیمت… 
  یا پیش فاکتور اولیه  درخواست کاالتعریف 

  اساس حواله فروشبرتعریف فرم خروج کاال 

 ها و رسیدهااسکن ضمیمه جهت حواله 

 هااربری و اختصاص اختیارات به گروههای کتعریف گروه 
  صدور فاکتور فروش 

 مدیریت تامین و خرید مدیریت تامین و خرید
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 برخی از گزارشات:

  تعریف برگشت از فروش 

  کنترل کاالهای امانی 
 ها ف بازاریابتعری 

 ه انواع گزارشات نموداری ئارا 

  ،سیستم توزین و چاپ لیبلارتباط با بارکدخوان 

 ارسال و دریافت اطالعات 

 خروج از کارخانه  ثبت اطالعات ورود به کارخانه و 

 )قابلیت تعریف فرم تولید )مقادیر برآوردی پروژه 

 
 
 
 انبارها  مقداری -زینه، تراز ریالیـه تلف، گزارش مصرف مراکزـهای مخرف بخشـارش مصریالی(، گز-)مقداری ه انواع گزارشات گردش کاالئارا 

 وها ها، انتقالیحواله، برگشتی ه انواع گزارشات رسید،ئارا ... 

 هاسایر هزینه تخفیفات وفروش، کرایه حمل،  تهیه گزارشات ارزش افزوده خرید و 

  مکرر 169تهیه گزارشات فصلی موضوع ماده 

 طراحی گزارشات در  و انواع گزارشات مورد نیاز تهیهCrystal Report 

 گزارشات کاردکس کاالیی 

 گزارش موجودی کاالها 

 صورت مصرف پروژه، هزینه واقعی پروژه، هزینه برآوردی، موجودی و سفارش، لیست کمبود، لیست برآورد، انحراف از برآورد گزارشات 

 ها و فاکتورهافاکتورگزارش پیش 

  گزارش موجودی قابل پرداخت،  - گزارش دریافتان، کارت خرید مشتری، لیست فروش، حساب مشتری، گردش مشتری)صورت فروشگزارشات

 (فروش

 گزارش درخواست کاال و درخواست خرید 

  انبارگردانیگزارشات 

 گزارش سفارش خرید و فروش 

 گزارش موجودی سنواتی کاالها 

 گزارش ورودی و خروجی از کارخانه 

 و سند بهای تمام شده  قیم، فاکتور فروش، برگشت از فروشها، مصرف مستها، دریافت و پرداخت، انتقالیسال سند رسید، حواله، برگشتین ارامکا

 به صورت ریز و جمع طرف بدهکار و بستانکار

 امکان انتخاب شرح سند ارسالی به حسابداری توسط کاربر 

  امکان ارسال اطالعات بهExcel 

  

 مدیریت تامین و خرید
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 برخی از امکانات:

 برخی از گزارشات:

  توزین زیرسیستم 2-4
هایی حصوالت کارآیی دارد. همچنین شرکتاحیانا چاپ بارکد روی لیبل م ها، توزین محصوالت وتفاده در انتهای خطوط تولید شرکتافزار جهت اساین نرم

یا مرتبط با  افزار به صورت مستقل وافزار استفاده کنند. این نرمتوانند از این نرم، برای ثبت قبوض میدارنددی ورود و خروج شرکت سیستم توزین که در مبا

 Barcode Readerخروج در انبارها با  آورد که ورود وافزار این امکان را فراهم میلیبل در نرم افزار انبار نوآوران امکان استفاده دارد. همچنین صدور بارکد ونرم

 صورت پذیرد.  Data Collectorیا

 

 

 ارتباط با باسکول و ترازوهای مختلف 

 کشی اولیهماتیک وزن اولیه خودرو پس از وزنیره اتوذخ 

 ها با مجوز و بدون مجوزثبت حواله 

 تبدیل خودکار کیلو به تن در صورت نیاز 

  ارسال اطالعات به کارتRFID صورت نیاز رانندگان در 

 محاسبه خودکار هزینه باسکول در صورت نیاز 

 تغییر هزینه باسکول در صورت نیاز 

 ول به صورت دستیتغییر هزینه باسک 

 چاپ مجدد قبوض بدون محدودیت تعداد چاپ 

 های برنامه در هنگام ثبت اطالعاتغیر فعال کردن سوال 

 هاه برای چند خریدار و تسهیم حوالهذخیره یک حوال 

 های محصول به صورت اتوماتیککم کردن وزن بسته 

 تعریف رانندگان بدون محدودیت تعداد 

 تی و قبوض متفرقهثبت رسید، حواله، رسید برگش 

 ثبت رسید و حواله همزمان 

 اصالح قبوض در صورت نیاز سیستم 

 ارسال اسناد به انبار به صورت تکی، روزانه، ماهیانه و به تفکیک 

 چاپ مجوز خروج، بارگیری و قبوض توزین به صورت سفارشی 

 تعریف حدود دسترسی به دلخواه مدیران سیستم 

  قبوض نیمه تمامنمایش قبض به صورت کلی، روزانه و 

 نوع قبوض و شماره قبض، نام راننده، شماره ماشین، بازه زمانی جستجوی سریع قبوض براساس 

 تعریف زیرمشتری در صورت نیاز سیستم 

 های برنامه جهت عملیات مختلف برنامهجستجوی سریع در فرم 

 های مورد نیازانجام محاسبات ذغال سنگ و گزارش 

  ارسال گزارشات بهExcel 

 
 

 

 و به صورت جز به جز یگیری جامع به صورت کامال سفارشگزارش 

 های صادرهفاکتورگزارش از پیش 

 های فروش به صورت سفارشیگزارش از حواله 

 گزارش از قبوض حذف شده با ذکر علت حذف 

 های زمانی مختلفاپ گزارش عملکرد کاربران در بازهمشاهده و چ 

 های زمانی مختلفاربر در بازهض ثبت شده توسط هر کگزارش و تعداد قبو 

 گزارش سرجمع کاال، مشتری، کاال و مشتری، تاریخ ثبت، تاریخ قبض، تاریخ ورود و تاریخ خروج 

 های باسکولگزارش از ریز هزینه 

 مدیریت تامین و خرید مدیریت تامین و خرید مدیریت تامین و خرید
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 برخی از امکانات:

 خی از گزارشات:بر

 بندی و چاپ بارکدبستهزیرسیستم  2-5

 

 

 ترازوهای مختلف باسکول و ارتباط با 

 صورت نیاز به تن در کیلو تبدیل خودکار 

 چاپ چاپ مجدد بارکدها بدون محدودیت تعداد 

 بندی به صورت اتوماتیککم کردن وزن بسته 

 سیستم صورت نیاز اصالح بارکدها در 

 سیستم صورت نیاز بازگرداندن بارکدها در حذف و 

 شماره بارکد جستجوی سریع بارکدها براساس کد قسمت، بازه زمانی و 

 به تفکیک نه، ماهیانه وبه انبار به صورت تکی، روزا ارسال اسناد 

 اسناد به انبار توسط فایل لارسا 

 چاپ بارکدهای متنوع به صورت سفارشی 

 تعریف حدود دسترسی به دلخواه مدیران سیستم 

 قبوض نیمه تمام نمایش بارکدها به صورت کلی، روزانه و 

 های برنامه جهت ورود اطالعاتفرم جستجوی سریع در 

 هابه پروژهاختصاص بارکدها  تعریف پروژه و 

 صورت نیاز ورود وزن دستی در 

 ارتباط مستقیم با انبار 

 تعریف تعداد روز نمایش بارکدها 

  های متنوع محصولبرچسبطراحی 

 فیلد 14 تعریف فیلدهای موثر سریال تا 

  های برنامه جهت عملیات مختلففرموجود کلیدهای میانبر در 

  ا به صورت سفارشیروزانه، سالیانه و ی صورتتعریف شماره بارکد به 

  های سریال از کد محصول به صورت اتوماتیکفیلدخواندن 

 ثبت بارکد جدید های ثبت شده جهت تسریع دربارکداطالعات  استفاده از 

 استفاده از خواندن اطالعات با Data Collector انبار جهت ثبت رسید یا حواله در 

 ارسال گزارشات به Excel  
 

 

 

 سفارشی و به صورت جز به جز کامالت گیری جامع به صورگزارش 

 های زمانی مختلفبازه کاربر در تعداد بارکدهای ثبت شده توسط هر گزارش از 

 های متفاوتگیری سرجمعی با فرمتگزارش  

 مدیریت تامین و خرید
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 برخی از امکانات:

 

فروش مویرگی با کاربری تبلت 1-3  
ها و راهکارهای صحیح سیاستاز این رو اجرای ت. ها و موسسات بازرگانی پنداشیکی از ارکان اساسی فعالیت شرکت توانرا می پخش مویرگیافزار نرم 

 کلیه عملیات خرید، فروش و یا هر دو را مدیریت نمود. توان افزار میبه کمک این نرم. شوندوش، بسیار حساس و اثربخش تلقی میکارآمد فر

 باشد. داری، انبار میبداری، خزانههای حساستمـو هم قابل لینک با سی افزارهای جانبی قابل استفادهنرمافزار هم به صورت مستقل و بدون این نرم

 
 

 
 

 معرفی واحدها و شعب مختلف شرکت 

 ک چ نقد وتعریف اعتبار  ،مشتری ثبت مشخصات اقتصادی و تعیین موقعیت مکانی مشتریان، تعیین اعتباربندی مشتریان براساس فعالیت، گروه

 فاکتور و تایید آنهنگام ثبت پیشکنترل آن  ای وبرای مشتری به صورت کلی و دوره

 یا  اد و تخصیص آن به صورت عکستعریف قرارداد برای خریدار و فروشنده به صورت مجزا و صدور الحاقیه برای قرارداد و اسکن قراردpdf به قرارداد 

 هابندی آندرجهاساس سواالت مطرح شده توسط کاربر و ارزیابی خریداران بر 

  و کاال گروه کاال ،کلیبه صورت پلکانی )مقدار و ریالی(، تعیین پورسانت برای بازاریابان 

 مور پخش و رانندهتعریف مسیرها و مناطق و اختصاص آن به مشتری و بازاریاب و مأ 

 های باربری، وسایل نقلیه، رانندگان، نوع حملتعریف شرکت 

 تعریف ارزها 

 ها، واحد کاالها، تبدیل واحدها به یکدیگربندی آنمدت پرداخت، تاریخ انقضا و گروه ای،دوره تعریف کاالها با تمام مشخصات فنی، قیمت تکی و 

 د کاالاساس حجم ریالی و مقداری خریتعریف تخفیف بر 

 ،طریق تبلت  ارسال فکس و یا از ثبت سفارشات مشتریان تلفنی 

  نفر به صورت دلخواه و گردش آن در سازمان 5تایید سفارشات تا 

 یا بر روی تمامی کاالها(  روی یک کاالهزینه حمل، تعیین مدت پرداخت، برافزوده، دادن تخفیفات مختلف، ارزش )فاکتورتبدیل سفارش به پیش

 فاکتورو مقدار رزرو شده در سفارش و پیشاعتبار مشتری و کنترل موجودی کنترل 

 ( نقدی، تعیین چگونگی پرداخت )ها همراه با راس آن صورت تعیین چک، تاریخ چک درو چک و واریزی 

 پخش چاپ فرم تسویه برای ماموران، چاپ حواله انبار برای انباردار، کنترل موجودی، ارسال به انبار و صدور حواله 

  تبدیل حواله به فاکتور و ثبت نهایی فاکتور و ارسال سند به حسابداری 

 ثبت کاالهای برگشتی 

 داریجمعی و ریز از حسابداری و خزانه نمایش مانده حساب مشتریان به صورت 

 های ارسالی )شماره فیش و شماره رسید پستی(ثبت رسید چک 

 ه، شماره ارسال، تاریخ ارسال، شماره بارنامه، گمرک(ثبت رسید کاالهای ارسالی )تعداد ارسالی، رانند 

 مندی مشتریانتعریف رضایت 

  از طریق تلفن، فثبت تماس با مشتری(کس،اEmail و ) ها وگیری، آالرم پیها )تاریخ ثبت، تاریخ پیگیری بعدی، موضوع پیگیری(شرح صحبت 

 نوع مشتری، گیریاس نوع پیاسها برگیرینمودار پی

 های دریافتی به خزانه چک خرید و فروش  به حسابداری و ارسال اسناد 

 های خودشانبران برای مشاهده ثبتو محدود کردن کارعریف کاربران به صورت نامحدود ت 

  تهیهbackup  بازیابی اطالعات از سیستم در ساعت خاص و یا توسط خود کاربر و 

 کنترل موجودی به صورت  بازاریاب توسط تبلت وثبت سفارشات از مامور پخش و  ارسال و دریافت اطالعات وOnline 

 

 

 

 مدیریت فروش مدیریت فروش مدیریت فروش

http://www.varanegar.com/products-and-solutions/distribution-and-sales-software
http://www.varanegar.com/products-and-solutions/distribution-and-sales-software
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 برخی از گزارشات:
 
 

 
 د و آالرم اتمام قرارداها، آالرم سفارشقراردادها، مانده قراردادها، نموداری فروش شامل سفارشات مشتریان، گزارش ریز ه انواع گزارشات متنی وئارا

 )جغرافیایی، زنی به ریز و جمعی( و گزارش فروشازاریاب، مامور پخش، حجمی و وفاکتورها )جغرافیایی، کاال، مشتری، بوضعیت هر قرارداد، گزارش پیش

های مشتریان، گزارش مانده عیت چکـجمعی(، گزارش وض ریز وای، ماتریسی، حجمی به سهـها، مقایش، نمودارـامور پخـکاال، مشتری، بازاریابان، م

 حساب بازاریابان و مامور پخش

 رهای جانبی در تمام لیستافزاارسال اطالعات به نرم( هاExcel،word، pdf... و) 

 برای دارایی ت فصلیایجاد فایل گزارشا 

 های جریان، چکهای دری، نمایش مانده حساب مشتریان، چکنمایش مسیرهای مشتریان در برنامه برای بازاریابان همراه با موقعیت جغرافیای

 کاالها همراه با قیمت ، تلفن و آدرس کامل مشتریان، اطالعات کاملبرگشتی

 

  
  

 مدیریت فروش
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 برخی از گزارشات:

 برخی از امکانات:

 برخی از امکانات:

 بهای تمام شده  حسابداری صنعتی و 4-1
باشد. با مشخص شدن بهای تمام شده محصوالت یک شرکت بهای تمام شده می افزار حسابداری صنعتی ورهای مهم در حسابداری مدیریت نرمیکی از ابزا

ی در های سخت به خصوص با رقبای خارجاروی مدیریت شرکت روشن خواهد شد که قدرت مانور در رقابتهای تعریف شده علمی چراغی فربا یکی از روش

ه ئافزارها به صورت یک پکیج قابل اراار بهای تمام شده مانند سایر نرمافزف تولید نرمهای مختلدلیل روشه ب ه ذکر است. الزم بشرایط دامپینگ را خواهد داد

افزار را به حداقل سازی در این نرمه با توجه به تجربیات خود متناسبسازی شود ولی این شرکت تالش کردت شرکت بایستی متناسبسب با فعالیمتنا نیست و

 برساند.

 

 
 های تسهیم دوره های هزینه وهای ساخت، مقادیر محرکفرمول تولیدات مراکز هزینه و ،تعریف اطالعات پایه سیستم شامل مراکز هزینه 

 ستانداردهای مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار تعریف ا 

 های تسهیم تعریف مبانی و نسبت 

 انبارحسابداری  ، انبار والیحسابداری مهایی نظیر سیستماطالعات به صورت اتوماتیک از زیرآوری جمع 

 یابی براساس استاندارد یا روش تاریخی )واقعی(انتخاب روش هزینه 

 

 
 
 
  بهای تمام شده، انحراف مواد، انحراف دستمزد و سربار تهیه انواع گزارشات 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 اعتبارات  بودجه و 4-2
تواند به صورت مستمر عملکرد دهد که بات مدیره شرکت یا سازمان میباشد که این امکان را به هیمهم در حسابداری مدیریت بودجه مییکی از ابزارهای 

 .گیری نمایداندازه معیارحت نظر قرار داده و با این ی شرکت را تیتیم اجرا عامل ومدیر

 

 
 ردیف ( ،ماده ،تعریف بودجه ) فصل 

 شعب و مراکز هزینههای حسابداری، واحدها، های بودجه با سرفصلارتباط ردیف 

 بینی بودجه و پیشنهاد بودجهورود بودجه اصالحی، پیش 

 تعریف اهداف سازمان 

 های شاخصها و وزنتعریف شاخص 

 عریف اعتباراتت 

 حسابداری مدیریت حسابداری مدیریت
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 برخی از گزارشات:

 برخی از امکانات:

 رشات:برخی از گزا

 تخصیص بودجه ماهانه 

 تعریف سطح هشدار و وارد کردن درصد سطح هشدار 

  ارتباطOnline ه مورد نظرده عملکرد در محدوئبا سیستم حسابداری نوآوران جهت ارا 

 
 
 
 ها، واحدها و مراکز هزینهدجه به ریز، جمعی، به تفکیک حسابتهیه گزارش بو 

 مانها و اهداف سازتهیه گزارش شاخص 

 ایئه گزارشات ماهانه و مقایسهارا 

 

 هاها و پیمانمدیریت پروژه 4-3
افزار قابلیت این نرم ت اجرا دارند.ـهای زیادی در دسه پروژهـهایی است کهای اصلی در شرکتدغهـها، یکی از دغریالی و زمانی پروژه مدیریت مقداری،

دها الحاقات قراردا ها ونامهها و اطالعات مربوط به ضمانتبت اطالعات قرارداد و ریز فعالیتداشته و عالوه بر ثاستفاده برای کارفرمایان و پیمانکاران پروژه را 

 آورد.ها را فراهم میئمی پروژهثبت و امکان کنترل دا رادریافتی  ها، مقادیر تاییدی واطالعات مربوط به صورت وضعیت
 

 

 

 ها تعریف ریز خدمات و فعالیت 

 رفین قرارداد تعریف ط 

  تعریف پرسنل درگیر در پروژه 

 زمانی آن  تعریف قراردادها و ریز خدمات همراه با مقادیر ریالی، مقداری و 

  تعریف مدیر پروژه در هر قرارداد 

 حسن انجام کار  و تعریف انواع کسورات و اضافات قرارداد نظیر بیمه، مالیات 

 رداد های قراها به ریز فعالیتتنظیم صورت وضعیت 

 پرداختی و بدهی هر صورت وضعیت یثبت تایید ، 

 های قرارداد نامهثبت ضمانت 

  تمدید قرارداد به دفعات 

  اسکن مدارک 

 افزارهای مالی ارتباط با نرم 

 

 

 

 ه و دریافتی و ماند ارسالی، تاییدیها و مقادیر ریالی ها، صورت وضعیتنامهگزارش از قبیل قراردادها، ضمانت تهیه انواع 

 ایها نزد کارفرما، مالیاتی، بیمهه گزارش مفاصا حساب بیمه و سپردهتهی 

 های قراردادگزارش از ریز فعالیت 

 گزارش نموداری قراردادها 

 گزارش از قراردادهای بدون الحاقیه 

 گزارش از عملکرد کاربران 

 

  

 حسابداری مدیریت
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 برخی از امکانات:

5-  

 اتوماسیون اداری 5-1
ها بوده است و صرف مهم و مطرح مدیریتی در تمام حوزههای اتوماسیون اداری از مباحث بسیار سیستم و در چند سال گذشته بحث مکاتبات الکترونیک

اندازی کترومیزان اندیشه با تولید و راهشرکت ال .باشدهای مدیریت امروز میها از اولویتها و نامهمکاتبات و رسیدگی به درخواستکمترین زمان به انجام 

کجا و در  باشد، هر کاربر در هرز آنجایی که این سیستم تحت وب میاداری داشته است. ا اری مناسب جهت حذف کاغذ از چرخهد، راهکاتوماسیون اداری خو

 های خود را بایگانی نماید. های خود رسیدگی، ارجاع و یا نامهان این امکان را دارد که به نامههر زم

 
 
 سازگار با تمامی مرورگرها 

 مانی و انتساب سمتتعریف چارت ساز 

 تعریف کاربران و اختصاص سطوح دسترسی مختلف 

  ،صورت همزمان در یک صفحهه پیرو و سایر مشخصات نامه بمشاهده متن، تصویر، عطف 

 جایی فیزیکی نامه و درج پاراف هارجاع الکترونیکی نامه در سازمان جهت جلوگیری از جاب 

 عیت نامه در سازمان و تهیه گزارش از هر مرحلهنمایش درختی ارجاع به منظور پیگیری سریع وض 

 های وارده، صادره و داخلیها و ثبت نامهنویس نامهایجاد پیش 

 صورت داخلی و یا صادره ه ها و ایجاد نامه بقابلیت نوشتن پاسخ به نامه 

 صورت برگزیده در کارتابله ها بثبت نامه 

 فته و یا رو به اتمام استها اتمام یاع از ارجاعاتی که مهلت اقدام آناطال 

 مشاهده کاربران آنالین 

 ارسال پیام به کاربران دیگر 

 های متعددتعریف دبیرخانه 

 شخص های موجود در کارتابل هرها برای دسته بندی نامهتعریف پوشه 

 ها از هر پوشهها و گردش مجدد نامهبندی نامهپوشه 

 درختی صورت ساختاره های متعدد بایجاد بایگانی و زونکن 

 ایجاد بایگانی شخصی در کنار بایگانی اصلی 

 پیاده سازی ساختار شرکت های هلدینگ 

 های کاری به شخص دیگرارجاع پرونده 

 فرمت شماره نامه های نامه وتعریف الگو 

 هاقابلیت ارجاع و پاراف نامه 

 هاالصاق پیوست به نامه 

 هاجستجو در متن نامه 

 ثبت سازمان خارجی 

 پست الکترونیککس و اف دریافت و ارسال 

 اسکن مستقیم نامه 

 الحاق پیام شخصی به نامه 

 رسانی در خصوص وضعیت ارسال و دریافت نامه توسط پیامک و آالرماطالع 

 های رسیده در زمان انجام کاررسانی سیستم از نامهقابلیت اطالع (Profiling) 

 ( ثبت اتوماتیک کلیه اقدامات انجام شدهLog در سیستم )صورت دقیق و جزئیه ب گیری 

  میزان مشاهده تصویر نامه با امکاناتی نظیر چرخش تصویر، تغییرZoom ،شنایی تصویر نامه، تغییر شدت از تصویر، امکان تغییر رو امکان تهیه چاپ

 ها برای تفکیک بهتر متن نامهرنگ

 )گردش مکاتبات اداری )دبیرخانه، کارتابل، بایگانی 

 ز امضا الکترونیکتایید نامه و استفاده ا 

 استفاده از تنظیمات شخصی 

 اداری اداری
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 برخی از امکانات:

 رمزنگاری اطالعات جهت امنیت بیشتر 

 داری کلمه عبورهای تعریف و نگهتعریف سیاست 

 های امنیتیای با استفاده از توکنمرحله احراز هویت دو 

 های امنیتیو احراز هویت با استفاده از توکنداری کلمه عبور مجهز به سیستم سیاست نگه 

 یبانی از پشتSSL  و پروتکلhttps و امضای دیجیتال اسناد موجود در برنامه 

 استفاده از تکنولوژی ASP.Net ،Ajax Query ،Html5 ،Css3 ، SQL Server 2014  

 
 مدیریت الکترونیک 5-2

ه های بص موردنظر در زمان معین و پیگیریها در راستای توسعه مدیریت و افزایش کارائی، ارسال کارهای روزانه به اشخانیازهای اساسی سازمانیکی از 

 .ری نمایندها را پیگیباشد. مدیران در هر لحظه باید بتوانند با مشاهده کارتابل، از وضعیت کارها آگاه شده و در مواقع لزوم آنموقع توسط مدیران می

ها و گزارش اقدامات انجام پیگیری دقیق آن داخل سازمانهای با ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش انواع فرم نوآورانسیستم کارتابل و گردش کار 

 های این سیستم را برای کاربران فراهم نموده است. مطلوب از قابلیته ها، امکان استفادروی آن شده بر

 
 

 

   حقوق و دستمزد نوآوران و ، حسابداری، خزانهانباریکپارچگی کامل با سیستم 

  ت تحت وب و سازگار بودن با کلیه مرورگرهایقابل 

  های سیستمیبه فرم امکان پیوست نمودن فایل 

   فرم مرخصی،ورود کاال به کارخانه، خروج کاال از کارخانه ثبت سفارش خرید و فروش، درخواست کاال، های پیش فاکتور،فرمو ارسال  ثبتامکان ، 

 ثبت هوشمند اقدامات خودکار در اثر تغییر وضعیت و به کارتابل افراد مورد نظر مطابق با گردش کار تعریف شده ماموریت فرم

 فوقهای امکان تعریف چندین گردش روی فرم 

  نمایش هشدار در هنگام دریافت یک فرم در کارتابلامکان 

 اتوماسیون اداری نوآورانهای سیستم امکان استفاده از لیست کاربران و گروه 

 امکان بررسی و پیگیری مراحل پیشرفت یک کار 

 یند مطابق با هر نقش و یا کاربر خاصآن سپس تعریف فرسازما یهاتعریف چارت سازمانی و تعیین نقش امکان 

  یت تایید و یا عدم تایید تغییر وضعامکان ارسال مستقیم فرم درخواست خرید به کارتابل و پیگیری خودکار 

 واست کاال از طریق برنامه و یا ثبت درخ یت تایید و یا عدم تاییدعارتابل و پیگیری خودکار تغییر وضدرخواست کاال به ک فرم امکان ارسال مستقیم

 کارتابل

  از ورود کاال به کارخانه  و یا ثبت فرم یت تایید و یا عدم تاییدتغییر وضعورود کاال به کارخانه به کارتابل و پیگیری خودکار امکان ارسال مستقیم فرم

 طریق برنامه کارتابل

  یت تایید و یا عدم تایید و یا ثبت فرم خروج کاال از کارخانه از عدکار تغییر وضارتابل و پیگیری خوه به کخروج کاال از کارخانامکان ارسال مستقیم فرم

 طریق برنامه کارتابل

 یت تایید و یا عدم تایید عارتابل و پیگیری خودکار تغییر وضامکان ارسال مستقیم فرم حواله فروش به ک 

 اداری
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 برخی از امکانات:

 تایید و یا ثبت  فرم سفارش خرید و یت تایید و یا عدم عتغییر وض ارتابل و پیگیری خودکارامکان ارسال مستقیم ثبت سفارش خرید و فروش به ک

 فروش از طریق برنامه کارتابل

 یت تایید و یا عدم تاییدعارتابل و پیگیری خودکار تغییر وضک فرم مرخصی در ثبت امکان 

 یت تایید و یا عدم تاییدعارتابل و پیگیری خودکار تغییر وضک ماموریت درفرم  ثبت امکان 

 به کارخانه فرم ورود کاال نهایی امکان ثبت رسید پس از تایید 

 های مربوطه و ثبت در سیستم فروش نوآورانو چرخش فرم فروش کلیه عملیات امکان ثبت 

 مطابق با نیاز مشتری های سفارشیامکان تعریف فرم 

 در کارتابلها کلیه فرم هامکان ردگیری سابق 

 امکان مشاهده پرفراژ حقوق هر فرد در کارتابل خود 

 ها،ضعیت درخواست خریدو انبارها، در موجودی کاال خرید، های نوآوران از قبیل گزارشات فروش،افزاراهده گزارشات مختلف از نرمامکان مش 

 و دستمزد و ... مطابق با نظرات مدیریتخزانه و حقوق  گزارشات مدیریتی حسابداری،

 

 باشد:شرح زیر میه ب اختصاصی قادر به مشاهده اطالعاتیقابلیت پرتال مشتریان به نحوی که هر مشتری با نام کاربری و رمز عبور 

 مانده حساب گردش و مشاهده 

 مشاهده مانده حساب با سررسید 

 ر تعریف شده روی فرمامکان ثبت سفارش مطابق با گردش کا 

 امکان مشاهده ریزفاکتورها 

 

حقوق و دستمزد 3-5   

توافقی بایستی محاسبات حقوق در  اساس اصول قانونی وبر و باشندای مشغول به کار میساعتی و مشاوره ،در هر واحد اقتصادی افرادی به صورت قراردادی

نفعان مختلف نظیر های دستی انجام شود. همچنین اطالعات برای ذییا لیست ها وپرداخت از طرق مختلف نظیر ارسال فایل برای بانک آخر ماه انجام و

ایگانی مطمئن ف و ایجاد بیذخیره مرخصی انجام گیرد. کلیه این وظا عیدی و ،اتدر پایان سال نیز محاسبات سنو تامین اجتماعی ارسال و سازمان مالیاتی و

 باشد.دستمزد می افزار حقوق واطالعات برعهده نرم

 

 
 
  های استخدامی مختلف برای اپراتورم، جدول مالیاتی و ... برای گروهگروه استخدامی و تعریف پارامترهای محاسباتی سیست 99تعریف 

 های پرسنلهی، مزایا و وامتعریف انواع بد 

 ورود کارکرد عادی پرسنل، محاسبه حقوق و قطعی کردن ماه جاری 

 سنوات و مرخصی به صورت ماهیانهمحاسبه ذخایر عیدی ، 

  یا طی دوره و محاسبه تعدیل مالیاتی در پایان سال 

  تعریف مشخصات کامل پرسنل، احکام پرسنلی 

 ماتیک ایجاد انتقال سند حسابداری به صورت اتو 

 التفاوت  به محاسبات معوقه پرسنل و ما 

 پرسنل و تسویه حساب  محاسبه عیدی 

  محاسبه افزایش حقوق سالیانه به صورت اتوماتیک و مطابق با آخرین قوانین مالیاتی و بیمه 

  تعریف انواع ماموریت 

 زنکارت هایهای مربوط به دستگاهافزارارتباط با نرم 

 ه به سازمان امور مالیاتیئکی مالیات برای اراهای الکترونیایجاد فایل 

 افزارهای جانبی افزار و نرمریافت اطالعات مختلف بین این نرمارسال و دExcel، Access  

 اساس پروژه یا تولیدات و تنظیم سند حسابداریهای حقوق بربندی هزینهشیت و تقسیمافزار تایمارتباط با نرم 

 اداری
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 برخی از گزارشات:

 برخی از گزارشات:

 برخی از امکانات:

 

 
 
 کسر شده و معوقه م نظیر لیست کامل اطالعیه حقوقی پرسنل، لیست بیمه، لیست بانکی، اقساطه انواع گزارشات الزئارا 

  تهیه گزارشات مختلف با توجه به مراکز هزینه 

 فرضبر و استفاده به عنوان گزارش پیشای توسط کارحی گزارشات در سطح مبتدی تا حرفهطرا 

 ختلف ایجاد گزارشات انتخابی پرسنل یا حقوقی با شرایط م 

 گزارش احکام کارگزینی 

 رسنلها، تفاوت حقوق، عیدی، مرخصی و تسهیالت پ، مالیات، بدهی و مزایا، ماموریتاندازها، سرجمع حقوق، بازنشستگی، پسلیست وام 

 کاری، ماموریت و ...های خارج از نوبت از قبیل اضافهها و پرداختیگزارش کل پرداخت 

 و تسهیالت پرسنل اطالعات کامل پرسنل و وابستگان 

 گزارش تسویه حساب پرسنل 

 بیمه و دارایی هابانک جهت ارسال به ایجاد فایل مورد نیاز ، 

 

کارگزینی 4-5  
داری افزار حقوق نگهنک با نرمیصورت ل احیانا به دستمزد و افزار حقوق وجدا از نرم تر ود اطالعات پرسنل را به صورت مفصلخواهنهایی که میشرکت

 نمایند.افزار کارگزینی استفاده میاز نرم کنند،

افزارهای زن و سایر نرمهای کارت ساعتهم نموده و امکان لینک به دستگاهقراردادهای پرسنل را فرا افزار امکان ثبت اطالعات و صدور احکام واین نرم

 مالی، حسابداری، تایم شیت و ... را دارد.

 
 

 
  پارامترهای محاسباتی سیستم، جدول مالیاتی و ...گروه استخدامی و تعریف  99تعریف 

 های پرسنلتعریف انواع بدهی، مزایا و وام 

 محاسبه ذخایر عیدی، سنوات و مرخصی به صورت ماهیانه 

  محاسبه تعدیل مالیاتی در پایان سال و یا طی دوره 

 تعریف مشخصات کامل پرسنل، احکام پرسنلی 

 کاتوماتی ایجاد و انتقال سند حسابداری به صورت 

 ارسال اطالعات به بانک و بیمه توسط دیسکت 

 محاسبه افزایش حقوق سالیانه به صورت اتوماتیک و مطابق با آخرین قوانین مالیاتی و بیمه 

 تعریف انواع ماموریت 

 زنهای کارتهای مربوط به دستگاهارافزارتباط با نرم 

 ن امور مالیاتیه به سازمائت برای ارااهای الکترونیکی مالیایجاد فایل 

 افزارهای جانبی افزار و نرمعات مختلف بین این نرمالارسال و دریافت اطExcel   وAccess 
 چاپ حکم کارگزینی و قرارداد 

 

 
 ه انواع گزارشات الزم نظیر لیست کامل اطالعیه حقوق پرسنل، لیست بیمه، لیست بانکی، اقساط کسر شده و معوقهئارا 

 فرضای توسط کاربر و استفاده به عنوان گزارش پیشمبتدی تا حرفه حی گزارشات در سطحطرا 

 ایجاد گزارشات انتخابی پرسنلی با شرایط مختلف 

 گیری کارکرد ساالنهگزارش 

 گیری اطالعات مرخصی به صورت ساالنهگزارش 

 اساس نمودارش اطالعات پرسنلی برینما 

 اداری اداری
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 برخی از امکانات:

 برخی از گزارشات:

 تایم شیت 5-5
 هایفعالیت باشد که اطالعات کارکرد کارکنان را به تفکیک پروژه وافزاری تحت وب میبه عبارتی سیستم تایم شیت، نرما سیستم ثبت کارکرد کارکنان ی

 آوریفعالیت را جمع یاسیستم مدت زمان صرف شده برای هر پروژه  این گیری مدیران نقش مهمی ایفا خواهد کرد.عالوه بر کنترل کارکرد در تصمیم و اخذ آن

 .نمایدمی را تعیین های حقوق به پروژه یا فعالیتنای تسهیم هزینهمبتایید مدیران  و پس از

 
 

  
  کاربری هایگروه به دسترسی سطوح اختصاص 

  کاربری نام ایجاد 

  موظفی پایان و شروع ساعات تعیین 

  های تعطیل در موظفیتعریف روز 

  پرسنل به پروژه اختصاص 

  روزانه کارکردهای ثبت 

  مختلف هایبخش مدیران توسط رکردکا تایید 

  خوانکارت دستگاه از پرسنل کارکرد ثبت 

  الین اندرویدآف کارتابل 

  کاربری هایگروه ایجاد 

  امنیتی هایتوکن از استفاده با ایمرحله دو هویت احراز 

  از پشتیبانی SSL پروتکل و Https 

  برنامه در موجود اسناد دیجیتال امضای از پشتیبانی 

  رعبو کلمه دارینگه و تعریف هایسیاست یفتعر 

 ه یا فعالیت ژتسهیم به تفکیک پرو خواندن اطالعات حقوق و 

 هاایجاد سند حسابداری تسهیم هزینه 

 

 

 
 گیری ماهانهگزارش 

  هاگیری ماهانه به تفکیک پروژهگزارش 

 

  

 اداری اداری
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 برخی از امکانات:

 برخی از گزارشات:

 

 خودرو و تجهیزاتداری نگه تعمیر و 6-1
کنترل مصرف قطعات  ها وگیرانه آنریزی تعمیرات پیشبرنامه داری خودروها ونگه و له ثبت اطالعات تعمیر، مسای که بخش لجستیک دارندیهاشرکت در

 . باشدهای مهم میلوازم مصرفی از اولویت و

 

 

 
  ( خروجثبت کارت ورود و خروج خودرو ) شامل ثبت ساعت و تاریخ ورود و 

 یراتثبت درخواست انجام تعم 

 ثبت تعمیرات و خدمات 

 ( حذف و مشاهدهایجاد، اصالحشامل  ثبت تعمیرات خارج شرکت ، ) 

 هانامهثبت بیمه 

 ثبت خواب دستگاه 

 محاسبه سوخت 

 درآمد (. های خودروثبت کارکرد ( 

 ( برای ماشین آالت درون معدن )حفاری 

 ( برای ماشین آالت درون معدن آتشباری ) 

 آزمایش روغن 

 شت خودروتحویل و بازگ 

 

 

 
 حساب قطعات مناطقصورت 

 حساب دستمزد مناطقصورت 

 حساب تعمیرات خارج مناطقصورت 

 حساب مناطقخالصه صورت 

 حساب خودرو مناطقخالصه صورت 

 حساب مناطقلیست سرجمع صورت 

 های پیمانکاریعملیات دستمزدی غرفه حسابصورت 

 لیست فاکتور تعمیرات ارسالی به خارج سازمان 

 هاحساب قطعات مصرفی در خودروصورت 

 هاحساب عملیات دستمزدی در خودروورتص 

 خودروها لیست قطعات تعمیری ارسالی به خارج سازمان در 

 لیست خودروهای ارسالی به خارج تعمیرگاه که هنوز برنگشته 

 کاردکس خودرو 

 ای زمان استاندارد تعمیر و زمان انجام شدهگزارش مقایسه 

 ت تکراریگزارش تعمیرات و قطعا 

  درآمد( گیری کارکرد گزارش( 

 فواصل توقفات خودروها 

 تعداد مراجعات خودروها 

 ساعات ورود و خروج خودروها 

 به صورت نموداری نیز وجود دارد. از جمله در این برنامه امکان نمودارگیری و دیدن گزارشات:  

 تولید مدیریت مدیریت تولید
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 ها به تفکیک خودرونمودار کل هزینه 

  به تفکیک خودروهانمودار هزینه تعمیرات خارجی 

 ها به صورت ماهانهنمودار کل هزینه 

 ای درآمد و هزینهنمودار مقایسه 

 های مختلف تعمیرگاهماهانه غرفهعملکرد  نمودار 

 نمودار میزان کار تعمیرکاران براساس اجرت / تعداد 

 نمودار تعمیرات تکراری براساس اجرت / تعداد 

 ها در درخواست تعویض دوباره آن طول عمر آن امکان تنظیم آالرم قطعات قبل از تمام شدن 

 امکان تنظیم آالرم برای تعویض قطعه یا انجام تعمیر قبل از مراجعه 

 ای و گزارش آنامکان تعریف تعمیرات دوره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 کنترل تولید ریزی تولید وبرنامه 6-2
 گیرد.ریان و به صورت سفارشی در اختیار مشتریان قرار میتوجه به نیاز مشت افزاری است که باریزی تولید و کنترل تولید نرمافزار برنامهنرم

  

 مدیریت تولید
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 برخی از امکانات:

  

بنا به خواست  (افزاری نوآورانکت الکترومیزان اندیشه )گروه نرممینه بهداشت و سالمت، شرپیشرفت صنعت فناوری اطالعات در ز توجه به توسعه و با

افزار مدیریت کلینیک جهت مدیریت و کنترل اطالعات در مراکز پزشکی اعم از کلینیک و درمانگاه نموده ، اقدام به تولید نرمه پزشکیمشتریان خود در حوز

مدیریت  افزارباشد. نرماکز درمان بسیار چالش برانگیز میاست. امروزه فرآیند جستجو پرونده بیمار، ارائه خدمات پزشکی، دریافت و پرداخت وجه در محیط مر

 تر کردن این فرآیند کمک خواهد کرد.تر و باارزشجهت مدیریت، سادهکلینیک نوآوران به شما 

ه صورت آتی و جاری، ارتباط با دهی بیمار بپذیرش، صندوق، نوبت های مختلف درمان، تشکیل پرونده بیماران،تعریف انواع خدمات پزشکی در حوزه

 باشد.افزار مینتقال سند، تهیه دیسکت بیمه و ... از امکانات مهم این نرمافزار حسابداری نوآوران جهت اه، ارتباط با نرمداروخانافزار انبارداری نوآوران برای نرم
 

 

 

 
 های اجتماعی و تکمیلی همراه با تعرفهمکان تعریف انواع بیمها 

 هاامکان کنترل و بازبینی قبوض ثبت شده جهت تهیه لیست بیمه 

 هایل دیسکت بیمهامکان ایجاد فا 

 امکان تعریف خدمات قابل ارائه در درمانگاه 

 های مختلف به صورت درختیبندی سازمانطبقه  امکان تعریف انواع 

 امکان تعریف کاربران متعدد 

 امکان تعریف سطوح دسترسی متفاوت در سیستم 

 های پزشکانامکان تعریف انواع تخصص 

 دامکان تعریف پزشکان همراه با نوع قراردا 

 امکان تعریف پرستاران و تکنسین همراه با قرارداد 

 امکان تعریف ساعت شیفت پزشکان و پذیرش 

 امکان تعریف روزهای تعطیل 

 های بیمارامکان تعریف انواع سابقه 

 امکان تشکیل پرونده برای بیماران 

 امکان نمایش پرونده بیمار و ذخیره فایل به صورت PDF ، اکسل، ورد، عکس و... 

 اپ کارت شناسایی امکان چ 

 امکان ثبت نوبت جاری و آتی 

  های ثبت شدهنمایش نوبتامکان 

 امکان ثبت و استرداد قبوض صندوق 

 امکان تغییر پزشک و پرستار در صندوق در صورت نیاز 

 خوانال به دستگاه کارتقابلیت اتص 

 اریافزار حسابداری نوآوران جهت ایجاد و انتقال سند حسابدقابلیت ارتباط با نرم 

 افزار انبار نوآوران جهت استفاده از سیستم داروخانهقابلیت ارتباط با نرم 

 و پرستاران افزار حقوق و دستمزد نوآوران جهت محاسبه کارانه پزشکانقابلیت ارتباط با نرم 

 قابلیت ارتباط با پنل پیامک همراه با امکانات ویژه 

 صورت خودکاره تهیه فایل پشتیبانی ب 

 افزار بر روی سرور و کالینترسانی خودکار نرمروزهقابلیت ب 

 امکان کنترل تاریخ انقضا داروها در زیرسیستم داروخانه 

  

 

 مدیریت درمانگاه و کلینیک
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 برخی از امکانات:

 برخی از گزارشات:
 

 
 

 باشدمی گزارشات بیمه به شرح ذیل: 

 ان سازمهای مختف) از قبیل بهداری و بهداشت صنعت نفت، تامین خدمات نیروهای مسلح، تامین اجتماعی، های بیمهتهیه گزارشات و روکش

 ( ها و ...بیمه بانکهای مسلح، بیمه دانا، بیمه سالمت، خدمات درمانی نیرو

 های تکمیلیگزارش لیست بیمه 

  انواع روکش گزارش 

 های مختلفمهتهیه فایل دیسکت بی 

 :باشدمی گزارشات صندوق به شرح ذیل

 دارگزارش خدمات سرپایی به تفکیک صندوق 

 گزارش صندوق کلی 

 دارگزارش صندوق 

 هاارش درآمد به تفکیک قسمتگز 

 گزارش ویزیت به تفکیک درمانگاه 

 دارگزارش ویزیت به تفکیک صندوق 

  گزارش جزییات قبوض ثبت شده 

 درآمد خدمات سرپایی 

 درآمد ویزیت 

 گزارش لیست خدمات سرپایی 

 گزارش تخفیفات 

 گزارش مبلغ برگشتی 

 گزارش بدهکاران و بستانکاران 

 پزشکینگزارش خدمات انجام شده دندا 

 چاپ فاکتور جهت ارایه به بیمه تکمیلی 

 :باشدمی گزارشات پزشکان به شرح ذیل

 گزارش ریزعملکرد پزشک 

 گزارش عملکرد پزشک به تفکیک بیمه و خدمت 

  افزار حقوق و دستمزدبرای نرمتهیه گزارش خروجی از برنامه 

 :باشدمی گزارشات پرستاران به شرح ذیل

 سمانگزارش دفتر تزریقات و پان 

 گزارش خدمات پرستاران 

 

 

 پزشکیسیستم پذیرش دندان 7-1

 

 

 تشکیل پرونده برای بیماران 

 پزشکفرم پذیرش با قابلیت انتخاب دندان در چارت گرافیکال دندان 

  نمایش پرونده بیمار همراه با نمایش خدمات ارائه شده، صورت وضعیت حساب و ذخیره فایل به صورتPDF اکسل، ورد، عکس و ،... 

 مدیریت درمانگاه و کلینیک
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 برخی از امکانات:

 برخی از امکانات:

 ثبت اعتبار بیعانه برای بیمار 

 های بیمه تکمیلینامهثبت اعتبار برای معرفی 

 پزشکیچاپ کارت دندان 

 مانده بیمه تکمیلی و مانده بیعانهنمایش بدهی قبلی بیمار، اعتبار باقی 

 صورت ریالی و یا درصدی برای هر خدمت ه امکان تعریف قرارداد پزشکان و پرستاران و ثبت کارانه ب 

 ان ثبت وجه برای هر خدمت به صورت مرحله به مرحله جهت محاسبه کارانه پزشکان و پرستاران امک 

 های ت کسر از حقوق پرسنل برای سازمانصوره خوان، نقدینگی، چک، حواله، استفاده از بیعانه و یا بوجه از طریق کارت امکان انتخاب پرداخت

 طرف قرارداد

 

 پرستاریسیستم  7-2

 

 ای پرستاریهتعریف دارو 

 های ثبت شدهمایش درخواستن 

 ثبت دفاتر پرستاری 

 درخواست استرداد وجه توسط پرستار 

 های استرداد همراه با صورت وضعیت وجهنمایش درخواست 

 

 مدیریت داروخانهسیستم  7-3

 

 ایبیمه داروهای امکان تعریف 

 ایداروهای پرونده امکان تعریف 

 خهنس و دارو تأییدات سقف امکان تعریف 

 بیمارستانی داروهای امکان تعریف 

 جالینوسی داروهای امکان تعریف 

 و فنی حق امکان تعریف OTC 

 ست داروهای امکان تعریف 

 امکان تعریف دستور مصرف دارو 

 داروخانه نسخ امکان ثبت 

 داروخانه نسخ بیمه لیست چکاپ و امکان کنترل 

 مجزا رتصوه ب بیمار به شده داده تحویل داروی و نسخه امکان ثبت 

 امکان ثبت حواله فروش در سیستم انبار هنگام ثبت نسخه 

 نقضا داروها امکان کنترل تاریخ ا 

 

 

 

 

 مدیریت درمانگاه و کلینیک
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 برخی از امکانات:

 برخی از امکانات:

 پذیرش تصویربرداریسیستم  7-4

 

 تشکیل پرونده برای بیماران 

 پذیرش بیمار 

 یست، پزشک درخواست کننده، تکنسین تزریقات، تکنسین تصویربرداریامکان ثبت پزشک معرف، رادیولوژ 

 ت نوع دستگاه تصویربرداریامکان ثب 

 امکان نمایش خدمات ثبت شده 

 بیمار  امکان ثبت و رزرو نوبت آتی برای 

 های آتی ثبت شدهامکان نمایش نوبت 

 

 ارسال پیامکسیستم  7-5

 

  محیط کاربری ساده 

 امکان تعریف رویداد و انتخاب متن پیام به همراه پارامترهای آن 

  های مجاز جهت ارسال پیامکدرمانگاهکاربران جهت ارسال و یا اصالح متن پیامک و همچنین تعریف دسترسی امکان تعریف دسترسی مختلف برای 

 و  دهی، یادآوری قبل از نوبت، تبریک تولدپس از تشکیل پرونده، پس از نوبت امکان انتخاب نوع رویداد جهت ارسال پیامک... 

 نمایش پیامک ها در صف انتظار 

 ل شدهنمایش پیام های ارسا 

  ها برای بیماران و پزشکان ها و اطالعیهمناسبتارسال پیامک های خاص جهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت درمانگاه و کلینیک
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 برخی از گزارشات:

 برخی از امکانات:

 برخی از امکانات:

 جویان مدد و هاخیریه 8-1
 

 
 ها ها و افراد تحت تکفل آنبت اطالعات افراد تحت پوشش خیریهث 

 ثبت درخواست به دفعات 

 و غیرنقدی و وامهای گوناگون به صورت نقدی ثبت کمک 

 های گوناگون قدی کمک و چاپ فرمنهای غیرثبت آیتم 

 کاربردی کمک های مختلف و انواع گزارشات مدیریتی و 

 اسکن و بایگانی اطالعات مددجویان 

 ها به صورت ماهیانه و مستمرتعریف کمک 

 ر هر مرحلهگردش فرم درخواست براساس سیکل تعریف شده بین کاربران و مشخص نمودن وضعیت کمک د 

 

 

 مدیریت آموزشگاه  8-2
 

 

 

 
 و اختصاص مدرس به دوره ه، برنامه سندی اجرای دورهرهای آموزشی، هزینه دوتعریف دوره 

 تعریف مدرسین، دانشجویان و پرسنل 

 تعریف شعب مختلف 

 های پرداخت و انواع تخفیفاتتعریف روش 

 های مختلف تبلیغاتهت سنجش اثربخشی روشهای آشنایی با موسسه جشتعریف رو 

 ورت جمعی یا تفکیک هر دورهصها از دانشجویان به ثبت دریافتی 

 ثبت حضور و غیاب دانشجویان 

 جایی دوره یا انصراف از دورهبهثبت جا 

 ها به صورت نمودارهای آماریرافها، مبالغ دریافتی، انصها، پیشرفت دورهیه انواع گزارشات نظیر لیست دورهته 

 ها به دفعاتای درسی و برگزاری آنهتعریف آزمون 

 نام و آزمون و دریافت و پرداخت به حسابداریاطالعات ثبت  

 

 مدیریت شارژ مجتمع مسکونی 8-3
ثبت مبالغ دریافتی نیازمند  ... و گاز و های آب وهزینه و انجام محاسبات شارژ ثبت اطالعات ساکنین و های مسکونی بزرگ وامروزه مدیریت امور مجتمع

 .باشدافزار مینرم

دهد. های آب، برق، گاز و خدمات انجام میاسبات را براساس این تعاریف و ورود قبضـو مح ن تعریف انواع شـارژ و هزینه را داراکاـافزار امرمـاین ن

 دهد.ارش میهمچنین دریافت از ساکنین و بدهی ساکنین را نگه داشته و گز

 

 
 
 گزارش صدور قبض 

 هایافتگزارش رسید در 

 ساکنین و مستاجران ،هاگزارش واحد 

 هاگزارش شارژ و هزینه 

 

 افزارهای خاصنرم افزارهای خاصنرم 
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 مدیریت پیام  8-4
 هایعات بسته به نیاز مشتری از سیستمامکان واکشی اطالMIS  (و ارسال آن حقوق و ... ،سهام ،فروش ،حسابداری )های همراه پرسنل ها به تلفن

 یا از فایل اکسل مورد نظر مرتبط

  

 افزارهای خاصنرم
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از سوی دیگر، متناسب با نیازهای مشتریان  های عمومی و خاصین دقت و امنیت اطالعات از یک سو و وسعت گزارشی در عسادگی کاربر

 افزارهای نوآوران، تنوع  و گستردگی زیادی از نظر فعالیت داشته باشند. مشتری فعال نرم 6000ای بالغ بر سبب شده تا خانواده
 

 اساسکنند که برها و صنایع مختلف از سیستم یکپارچه مالی، اداری نوآوران استفاده میه در سازمانکت الکترومیزان اندیشمشتریان شر

 بندی انجام شده عبارت است از:دسته

بهای تمام شده، های توزین، از زیرسیستم اریاد و افزارهای مالیبسته که عالوه بر استفاده از نرمهای وادر حوزه شهرداری و سازمان -1

 .کنندو مدیریت پروژه استفاده می ه و اعتباراتبودج

بورس  های بودجه و اعتبارات، سهام واداری از زیرسیستم و افزارهای مالیگذاری و هلدینگ که عالوه براستفاده از نرمهای سرمایهشرکت -2

 د.کننها و اتوماسیون اداری استفاده میل زیرمجموعهاوراق بهادار، تجمیع اطالعات جهت کنتر

ر ـهای پذیرش، داروخانه و ارتباط این زیستمـاداری از سی و الیـافزارهای مر استفاده از نرمـبز عالوه ـز درمانی نیـو مراکها کلینـیک -3

 .کنندافزارهای مالی استفاده میها با نرمسیستم

های سهام و امتیازبندی و اداری از سیستم ارهای مالیافزای مسکن عالوه بر استفاده از نرمهونیتعا های تعاونی و به خصوصدر شرکت -4

 .کنندافزار حسابداری استفاده میها با نرمها و ارتباط این زیرسیستمهاعضا در پروژ

ده و تولید استفاده کر سفارشات فروش ورق وسیستم و اداری از زیر افزارهای مالیمبارکه عالوه بر استفاده از نرم در مراکز خدماتی فوالد -5

 .دهنددر اختیار فوالد مبارکه قرار می همزمان به صورت روزانه گزارشات عملکرد خود را

بندی و لیبل زنی نوآوران استفاده های توزین، بستهو اداری از زیرسیستمافزارهای مالی ی نساجی عالوه بر استفاده از نرمهادر شرکت -6

 خوان ثبت و محصوالت با کد شناسایی در همه مراحل قابل ردگیری هستند.رکدهای محصوالت توسط باده و کلیه ورود و خروجکر

سیستم انبار و فروش جهت ثبت کلیه سفارشات خرید و فروش، ثبت اطالعات کامل مشتریان، های فروش آهن نیز از زیردر شرکت -7

های مشتریان ها و کنترل مانده بدهیگیری چکسهای مشتریان، راروش، ثبت دریافت و پرداختدریافت سفارشات خرید و ثبت اطالعات ف

 .گردداستفاده می

از تعریف فرمول ساخت و کنترل مصرف مواد اولیه و افزارهای مالی و اداری یور نیز عالوه بر استفاده از نرمهای تولید دام و طدر شرکت -8

 .ای استفاده شده استحصوالت به نحو شایستهشده م ممحاسبه بهای تما

بندی، کاشی و گری، چاپ و بستهند عبارتند از صنایع ریختهکنافزارهای مالی و اداری نوآوران استفاده میهایی که از نرمایر بخشس -9

ها، های هواپیمایی و هتلسهای تولید قطعات خودرو، آژانهای معدنی، شرکتسازی، شرکتهای مختلف خودرو، ماشینسرامیک، نمایندگی

های های پخش، شرکتو مقوا، تولید مواد غذایی، شرکت ت، لوازم خانگی، صنایع چوب و پی وی سی، صنایع کاغذتولید فرش و موک

 باشند.مشاور و تولید لوله و اتصاالت میهای مهندسی های مختلف، شرکتپیمانکار در حوزه
 

 شود:ر دارند اشاره میهای نوآوران قراافزارنافی که تحت پوشش نرمذیال به برخی از گروه کاربران و اص

 مراکز درمانی 

 هاتعاونی 

 هاها و ارگانسازمان 

 صنایع فوالد و برش 

 سازی و شهرسازیپیمانکاری و راه 

 هاخیریه 

 لوله و اتصاالت پلیمر 

 آهن آالت 

 نساجی 

 شیمی و پتروشیمی 

 گریریخته 

 کاشی و سرامیک 

 بندیچاپ و بسته 

 دام و طیور 

 های خودرونمایندگی 

 یسازماشین 

 معدن 

 قطعات خودرو 

 آسانسور 

 شیشه 

 بتن و سیمان 

 هاهای مسافرتی و هتلآژانس 

 فرش و موکت 

 لوازم خانگی 

 صنایع چوب و پی وی سی 

 صنایع کاغذ 

 مواد غذایی 

 تولید دارو و مواد بهداشتی 
 

 افتخار همکاری با: ...


