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تحت وب

شرکت ارقام نگار اندیشه
نسخه 1.0.1

معرفی
شرکت ارقام نگار اندیشه از سال  1383با حضور جمعی از کارشناسان فعال در الیههای عملیاتی

کسب و کار و با تخصص در حوزههای مالی ،نرمافزار ،مدیریت و صنایع ،فعالیت خود را با هدف تولید
نرمافزارهای به روز ،با رویکرد و تکنولوژیهای جدید آغاز نمود.

راهکارها و نرمافزارهای این شرکت در سه حوزه به شرح زیر قابل ارایه می باشد:
✓ نرم افزار های مالی ،اداری و بازرگانی تحت وب
✓ نرم افزار مدیریت سازمانی فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ
✓ نرم افزار داشبورد اطالعات مدیریت

ماموریت
ارایه محصوالت و خدمات در حوزه فناوری اطالعات ،در راستای ایجاد مولفههای تصمیم ساز برای مدیران
سازمانها ،شرکتها و باالخص شرکتهای دارای شعب و تسهیل امور تجاری آنها با بهرهگیری از بهروزترین
متدهای موجود
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چشم انداز
ما استوار بر دانش نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و مبتنی بر تکنولوژیهای روز ،محصوالتی
را عرضه خواهیم داشت که نهتنها دغدغههای مدیران ارشد در خصوص مدیریت رویههای عملیاتی را پاسخ
دهد بلکه در مقایسه اطالعات آماری ،مالی و اتخاذ تصمیم بهموقع آنها ،از خالقیت و نیل به اهداف
سازمانی ایشان نیز پشتیبانی کند.

ارزش ها
 ما خود را همکار و مشاور مشتری می دانیم .رسیدن به اهداف سازمانی او برای ما ارزشمند است
و پاسخگویی به نیازهای او رسالت ماست.
 استفاده از تکنولوژیهای روز ،امنیت داده ،تولید محصول بدون خطا و اطمینان بخشی به مشتری
را وظیفه خود می دانیم.
 موفقیت را مرهون دانش سرمایههای انسانی شرکت دانسته و احترام به این اصل را سرلوحه کار
خود قرار خواهیم داد.

 10دلیل انتخاب ارقام نگار
 )1یکپارچگی کامل نرم افزارها به معنای واقعی

 )2توانایی پشتیبانی از هلدینگها و شرکتهای دارای شعب

 )3مركزیت در تعیین رویه های سیاستگذاری در زیر سیستمها

 )4امكان تهیه گزارشات مدیریتی و گزارشات تجمیعی و تلفیقی
 )5پشتیبانی و نگهداری بهینه و آسان با پشتیبانی از یک سرور
 )6رعایت دیدگاه های فنی مربوط به امنیت اطالعات

 )7اعمال محدودیتها و حقوق دسترسی تا سطح اطالعات سازمانی
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 )8مانیتورینگ كامل مدیران بر روی ریز عملیات اجرایی سیستم ها و آخرین وضعیت مالی شركت بدون
محدودیت مکانی و زمانی

 )9در دسترس بودن همیشگی نرم افزار و گزارشات با کنترلهای امنیتی در هر زمان و مکان به دلیل
تحت وب بودن

 )10مركزیت در تعریف ساختار و جزئیات كدینگ حسابها و رویه های سیاست گذاری كدینگ حسابها
( نظام مالی یكپارچه)
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راهکارهای تحت وب ارقام نگار
هوش تجاری )Web base( :


داشبورد اطالعات مدیریتی

حوزه مالی )Web base( :


حسابداری مالی



حسابداری تجمیعی



خزانه داری



اموال و داراییهای ثابت



صورتهای مالی

حوزه بازرگانی )Web base( :


انبار و حسابداری انبار



انبار سریالی



خرید



مدیریت و حسابداری فروش



انبار و فروش فروشگاههای زنجیرهای ()win

حوزه منابع انسانی )Web base( :


پرسنلی و سوابق



احکام و قراردادهای کارگزینی



حقوق و دستمزد
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سیستم های حوزه مالی شرکتی و تجمیعی ارقام نگار WEB - Based

تمامی عملیات مالی در شرکت در نهایت می بایست در سیستم حسابداری درج ،طبقه بندی و آماده گزارش
گردد .این سیستم با حفظ ارتباط یکپارچهای که با سایر زیر سیستم ها دارد بعنوان باالترین مرجع گزارش
گیرندگان درون سازمانی و برون سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

قابلیتهای ویژه و برتر سیستم های حوزه مالی:
 گزارشات داشبوردی و به لحظه برای مدیران عالی ،میانی ،عملیاتی
 دسترسی بدون محدودیت زمان و مکان
 اطالعات مالی منسجم
 پشتیبانی کامل از حسابداری چند سطحی
 عدم محدودیت در سطوح سرفصل و تفصیل
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 گزارشات تک شرکتی و تجمیعی
 تعدد خزانه داری و مراکز دریافت و پرداخت
 پشتیبانی از انواع مختلف وجوه در خزانه
 نظارت و کنترل اموال و داراییهای ثابت
 محاسبات استهالکات بصورت اتومات
 صورت های مالی تجمیعی و شرکتی (تراز ،سود و زیان و ترازنامه تجمیعی و تک شرکتی)
 پشتیبانی از گزارشات برون سازمانی (دارایی و بیمه)

مرور حسابها

فهرست اسناد
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سیستم های حوزه بازرگانی ارقام نگار WEB

عملیات انبارداری و حسابداری انبار شامل فعالیتهای مهمی نظیر مدیریت انبار ،جانمایی کاال ،مدیریت
موجودی ،ثبتت ورود و خروج کتاال ،قیمتتگتذاری و حستتتتتتتابتداری مواد و کتاال ،متدیریتت درخواستتتتتتتتهتا و
ستتتتفارشگذاری ،انبارگردانی و غیره میباشتتتتد .مدیریت فروش نیز با توجه به وجود رقابتهای موجود از
طریق اعمال ستیاستتهای متنوع و منعطف که بر استاس پارامترهای مختلف مبتنی بر پراکندگی شتعب
و مراکز پخش و فروش تنظیم شدهاند ،سازمان فروش را با راهکارهایی منحصر بفرد تجهیز می نماید.
بته دلیتل پیدیتدگی ،تنوع ،اهمیتت و حجم بتاالی فراینتدهتای انبتارداری و فروش ،همدنین اهمیتت بتاالی
موجودی کاال ،این فعالیتها جزو نیازهای اساسی بسیاری از شرکتهای تولیدی و تجاری میباشد.
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قابلیتهای ویژه و برتر سیستم های حوزه بازرگانی :
 گزارشات داشبوردی و به لحظه برای مدیران عالی ،میانی ،عملیاتی
 دسترسی بدون محدودیت زمان و مکان
 فرآیند محور و دارای امکان ایجاد رویه ثبت و کنترل اسناد
 بدون محدودیت در تعداد انبار و امکان تعریف شرکتها و انبارهای زیر مجموعه
 پشتیبانی از انواع روشهای صادره از انبار
 پشتیبانی از عملیات شعب و شرکتهای زیر مجموعه
 پشتیبانی از بچ و کاالهای سریالی در اسناد انبار
 مدیریت فروش متمرکز
 مدیریت فروش گسترده و بدون محدودیت مکان
 مدیریت سفارشات گسترده
 مدیریت سازمانی فروشگاههای زنجیرهای
 مدیریت سازمانی هایپرمارکتها
 باشگاه مشتریان
 پشتیبانی از انواع روشهای فروش شامل بنکداری ،خرده فروشی

اسناد انبار

 متناسب سازی رویههای فروش ،قیمتگذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتری
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سیستم های حوزه منابع انسانی ارقام نگار WEB

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،نیروی انسانی هر بنگاه اقتصادی بزرگترین سرمایه آن سازمان به شمار
می رود .لذا كنترل دقیق و شفافیت رفتار سازمانی ارج نهادن به این سرمایه عظیم است .در عین حال
همواره محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان در سازمانها و شرکتها ،محاسباتی زمان بر و پیدیده است.
سیستم حقوق و دستمزد ارقام نگار ،پوشش دهنده انواع قوانین جاری و رویههای حاکم در محاسبه ی
حقوق و دستمزد می باشد.
این سیستم با استفاده از اطالعات زیرسیستم پرسنلی ،آخرین اطالعات حقوقی پرسنل را در اختیار گرفته
سپس با استفاده از گزارش عملکرد ماهانه پرسنل و با توجه به احکام و قوانین جاری ،به محاسبه میزان
حقوق ماهانه پرسنل می پردازد و در نهایت پس از تکمیل و تایید محاسبات ،سند حقوق و دستمزد ماه
مورد نظر را به سیستم حسابداری ارسال می نماید.
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قابلیتهای ویژه و برتر سیستم های حوزه منابع انسانی :
 گزارشات داشبوردی و به لحظه برای مدیران عالی ،میانی ،عملیاتی
 دسترسی بدون محدودیت زمان و مکان

 فرآیند محور و دارای امکان ایجاد رویه ثبت و کنترل اسناد
 ایجاد فیلدهای حقوقی با هر فرمت و هر شرایط

 تهیه دیسکتهای قانونی بیمه و مالیات با فرمتهای مورد پذیرش بیمه تامین اجتماعی و دارایی
 صدور و کنترل احکام پرسنلی با فیلدهای دلخواه هر شرکت
 امکان تهیه چندین لیست حقوق در یک شرکت

 امکان تعریف تعرفه های مختلف حقوق مانند قراردادی ،روزمزدی ،ساعتی و....
 پشتیبانی از رویههای وام و سپرده کارکنان

فیلدهای حقوقی

تعرفه حقوقی
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تکنولوژیهای بکار رفته



MS SQL Server : بانک اطالعاتی

C# .Net , ASP .Net : زبان برنامه نویسی
Entity Framework : ارتباط پایگاه داده

HTML5 , Java Script , JSON : پلتفرم
Stimulsoft reports : گزارشات
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خدمات پس از فروش
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