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 معرفی        
های عملیاتی با حضور جمعی از کارشناسان فعال در الیه 1383از سال  اندیشهارقام نگار  شرکت

افزار، مدیریت و صنایع، فعالیت خود را با هدف تولید های مالی، نرمو با تخصص در حوزه کسب و کار
 .های جدید آغاز نمودافزارهای به روز، با رویکرد و تکنولوژینرم

 
 قابل ارایه می باشد: به شرح زیر حوزه سه کت درافزارهای این شرراهکارها  و نرم

  نرم افزار های مالی، اداری و بازرگانی تحت وب 

 ای و بزرگهای زنجیرهفروشگاهمدیریت سازمانی  نرم افزار 

 داشبورد اطالعات مدیریت نرم افزار 

 ماموریت 

های تصمیم ساز برای مدیران ارایه محصوالت و خدمات در حوزه فناوری اطالعات، در راستای ایجاد مولفه
وزترین رگیری از بههای دارای شعب و تسهیل امور تجاری آنها با بهرهها و باالخص شرکتها، شرکتسازمان

 متدهای موجود

    

 

 

           

http://arghamnegargroup.ir/software/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
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 چشم انداز            

های روز، محصوالتی ما استوار بر دانش نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و مبتنی بر تکنولوژی
های عملیاتی را پاسخ های مدیران ارشد در خصوص مدیریت رویهتنها دغدغهرا عرضه خواهیم داشت که نه

موقع آنها، از خالقیت و نیل به اهداف مقایسه اطالعات آماری، مالی و اتخاذ تصمیم بهدهد بلکه در 
 .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

  های روز، امنیت داده، تولید محصول بدون خطا و اطمینان بخشی به مشتری تکنولوژیاستفاده از
 .را وظیفه خود می دانیم

 های انسانی شرکت دانسته و احترام به این اصل را سرلوحه کار موفقیت را مرهون دانش سرمایه
 .خود قرار خواهیم داد

   لیل انتخاب ارقام نگارد   10      

 یکپارچگی کامل نرم افزارها به معنای واقعی   (1
 های دارای شعبها و شرکتتوانایی پشتیبانی از هلدینگ (2
 هادر زیر سیستم یاستگذاریس یها هیرو نییتع در تیمركز (3
 یقیتلف و یعیتجم گزارشات و یتیریمد گزارشات هیته امكان (4
 پشتیبانی و نگهداری بهینه و آسان با پشتیبانی از یک سرور (5
 اطالعات تیامن فنی مربوط به  یها دگاهید تیرعا (6
 ها و حقوق دسترسی تا سطح اطالعات سازمانیاعمال محدودیت (7



                         

 
3 
 

 

شركت بدون  یمال تیوضع نیآخر و ها ستمیس ییاجرا اتیعمل زیر یرو بر رانیمد كامل نگیتوریمان (8
 محدودیت مکانی و زمانی

به دلیل در هر زمان و مکان  های امنیتیکنترلبا ودن همیشگی نرم افزار و گزارشات در دسترس ب (9
  بودن تحت وب

 هاحساب نگیكد یگذار استیس یها هیرو و هاحساب نگیكد اتیئجز و ساختار فیتعر در تیمركز (10
 (كپارچهی یمال نظام) 
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 ارقام نگارتحت وب راهکارهای            
 (Web base) هوش تجاری  : 

 داشبورد اطالعات مدیریتی 
 (Web baseحوزه مالی  :  )

  حسابداری مالی 
  حسابداری تجمیعی 
    خزانه داری 
 های ثابت   اموال و دارایی 
 های مالی  صورت 

 (Web baseحوزه بازرگانی  :  )
 و حسابداری انبار   انبار 
   انبار سریالی 
   خرید 
   مدیریت و حسابداری فروش 
 های زنجیرهانبار و فروش فروشگاه( ایwin) 

 (Web baseحوزه منابع انسانی  :  )
   پرسنلی و سوابق 
   احکام و قراردادهای کارگزینی 
 حقوق و دستمزد 
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 WEB - Basedسیستم های حوزه مالی شرکتی و تجمیعی ارقام نگار               

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 های ویژه و برتر سیستم های حوزه مالی: قابلیت

   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 
 های ثابت  نظارت و کنترل اموال و دارایی 
   محاسبات استهالکات بصورت اتومات 
  ،ترازنامه تجمیعی و تک شرکتی(و سود و زیان صورت های مالی تجمیعی و شرکتی  )تراز 
 )پشتیبانی از گزارشات برون سازمانی  )دارایی و بیمه 
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 فهرست اسناد
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 WEBسیستم های حوزه بازرگانی ارقام نگار                 
 

 

 

 

 

 

 

 

های مهمی نظیر مدیریت انبار، جانمایی کاال، مدیریت عملیات انبارداری و حسابداری انبار شامل فعالیت
ها و درخواساااااااتگذاری و حساااااااابداری مواد و کاال، مدیریت موجودی، ثبت ورود و خروج کاال، قیمت

های موجود از باشااااد. مدیریت فروش نیز با توجه به وجود رقابتگذاری، انبارگردانی و غیره میساااافارش
های متنوع و منعطف که بر اساس پارامترهای مختلف مبتنی بر پراکندگی شعب طریق اعمال سیاست

 منحصر بفرد تجهیز می نماید.اند، سازمان فروش را با راهکارهایی و مراکز پخش و فروش تنظیم شده

به دلیل پیچیدگی، تنوع، اهمیت و حجم باالی فرایندهای انبارداری و فروش، همچنین اهمیت باالی 
 باشد.های تولیدی و تجاری میشرکت ها جزو نیازهای اساسی بسیاری ازموجودی کاال، این فعالیت
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 :  های ویژه و برتر سیستم های حوزه بازرگانیقابلیت     

   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 
  مجموعه ها و انبارهای زیرانبار و امکان تعریف شرکتدر تعداد بدون محدودیت 
 های صادره از انبار  پشتیبانی از انواع روش 
 های زیر مجموعه پشتیبانی از عملیات شعب و شرکت 
  پشتیبانی از بچ و کاالهای سریالی در اسناد انبار 
  مدیریت فروش متمرکز 
   مدیریت فروش گسترده و بدون محدودیت مکان 
   مدیریت سفارشات گسترده 
 ای های زنجیرهمدیریت سازمانی فروشگاه 
 ها پرمارکتمدیریت سازمانی های 
 باشگاه مشتریان 
 های فروش شامل  بنکداری، خرده فروشیپشتیبانی از انواع روش 
 گذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتریهای فروش، قیمتمتناسب سازی رویه 

  

 اسناد انبار
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 WEBسیستم های حوزه منابع انسانی ارقام نگار              

 
 

 

 

 

 

بر دانش، نیروی انسانی هر بنگاه اقتصادی بزرگترین سرمایه آن سازمان به شمار  در عصر اقتصاد مبتنی
در عین حال  .رود. لذا كنترل دقیق و شفافیت رفتار سازمانی ارج نهادن به این سرمایه عظیم استمی

 ده است.یچیزمان بر و پ یها، محاسباتها و شرکتهمواره محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان

 یحاکم در محاسبه  یهاهیو رو ین جاریستم حقوق و دستمزد ارقام نگار، پوشش دهنده انواع قوانیس
 باشد. یحقوق و دستمزد م

ار گرفته یپرسنل را در اخت ین اطالعات حقوقی، آخریستم پرسنلیرسیاین سیستم با استفاده از اطالعات ز
زان یبه محاسبه م ،ین جاریتوجه به احکام و قوانسپس با استفاده از گزارش عملکرد ماهانه پرسنل و با 

د محاسبات، سند حقوق و دستمزد ماه ییل و تایت پس از تکمیپردازد و در نها یحقوق ماهانه پرسنل م
  .دینما یارسال م یستم حسابداریمورد نظر را به س
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 های ویژه و برتر سیستم های حوزه منابع انسانی : قابلیت

   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 
 ه تامین اجتماعی و دارایی  های مورد پذیرش بیمهای قانونی بیمه و مالیات با فرمتتهیه دیسکت 
  صدور و کنترل احکام پرسنلی با فیلدهای دلخواه هر شرکت 
   امکان تهیه چندین لیست حقوق در یک شرکت 
 روزمزدی، ساعتی و.... امکان تعریف تعرفه های مختلف حقوق مانند قراردادی ، 
 های وام و سپرده کارکنان  پشتیبانی از رویه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرفه حقوقی
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        های بکار رفتهتکنولوژی   
 :بانک اطالعاتی   MS SQL Server   
  :زبان برنامه نویسیC# .Net  , ASP .Net  
 :ارتباط پایگاه دادهEntity Framework   
 :پلتفرم HTML5 , Java Script , JSON  
  :گزارشاتStimulsoft reports 
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 فروش زخدمات پس ا

 
 


