پیشنهاد راهکار
ارقام نگار | نرم افزارهای یکپارچه مالی ،اداری  ،تولید و بازرگانی

تحت وب

شرکت ارقام نگار اندیشه
نسخه 1.0.1

ا رقام نگار ،جریان هوشمند داده ها
کسب و کار هوشمند با راهکار یکپارچه ارقام نگار

اگر میخواهید برای کسبوکار خود تصمیمهای دادهمحور بگیرید ،اولین قدم این است که بهراحتی به دادهها
دسترسی پیدا کنید .ارقام نگار راهکاری ویژه برای هوشمندی کسب و کار شماست.

در این راهکار ضمن پاسخگویی به فرآیندهای مالی و عملیاتی ،تمام دادههای شما توسط هوش مصنوعی

ارقام نگار به تصاویر و نمودارهایی ساده تبدیل میشوند؛ گویی که کسبوکار شما تبدیل به یک پازل شده
است و شما مشغول بازی با این قطعهها هستید!
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در راهکار ارقام نگار ،شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه های استراتژیکی ،عملیاتی و تحلیلی،

تعریف و با ایجاد دیدگاهی  360درجه کسب و کار شما به صورت هوشمند قابل کنترل می شود.
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 10دلیل انتخاب ارقام نگار
 )1هوشمندی در کسب و کار ،پیوند استراتژی و عملکرد سازمان
 )2تحت وب و دسترسی آسان

 )3یکپارچگی کامل نرم افزارها به معنای واقعی

 )4توانایی پشتیبانی از هلدینگها و شرکتهای دارای شعب

 )5مركزیت در تعیین رویه های سیاستگذاری در زیر سیستمها
 )6امكان تهیه گزارشات مدیریتی ،تجمیعی و تلفیقی

 )7پشتیبانی و نگهداری بهینه ،آسان و کم هزینه با پشتیبانی از یک سرور
 )8رعایت دیدگاه های فنی مربوط به امنیت اطالعات

 )9اعمال محدودیتها و حقوق دسترسی تا سطح اطالعات سازمانی

 )10مانیتورینگ كامل مدیران بر روی ریز عملیات اجرایی سیستم ها و آخرین وضعیت مالی شركت بدون
محدودیت مکانی و زمانی
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سبد محصوالت ارقام نگار
هوش تجاری

داشبورد اطالعات مدیریتی

مدیریت هوشمند رویداد

مدیریت مالی

حسابداری مالی و ارزی

حسابداری تجمیعی

دریافت و پرداخت

اموال و داراییهای ثابت

انبار و حسابداری انبار

تدارکات و خرید

مدیریت سریال و بچ

فروش و حسابداری فروش

فروشگاه اینترنتی

مدیریت فروشگاههای زنجیرهای

پرسنلی و سوابق

احکام و قراردادهای کارگزینی

حقوق و دستمزد

مدیریت وام

بازرگانی

منابع انسانی

مدیریت تولید

کنترل تولید بر اساس BOM
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سیستم های حوزه مالی شرکتی و تجمیعی ارقام نگار WEB - Based

سیستم حسابداری با حفظ ارتباط یکپارچه با سایر زیر سیستم ها بعنوان باالترین مرجع گزارش گیرندگان درون
سازمانی و برون سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد .این سیستم با  3سطح تفصیلی شناور مزایای ویژه
ای را جهت کنترل مراکز هزینه و پروژه ها ایجاد می نماید .

قابلیتهای ویژه و برتر سیستم های حوزه مالی
حسابداری هلدینگ (تجمیعی ) (برای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
 امکان تعریف چندین شرکت و گروه شرکت
 انجام عملیات تحت وب شرکت های هلدینگ با امکان تعریف سطوح دسترسی
 گزارشات تجمیعی و تلفیقی برای شرکتهای مجموعهای
 نگاشت داده و ایجاد محدودیت دسترسی کاربران بر روی اطالعات محرمانه و اختصاصی شرکت ها
 مرور حسابها در سطح هلدینگ و شرکت ها در کلیه سطوح به صورت ساده و تحلیلی ،بررسی
گردش حسابها و اسناد حسابداری
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 گزارشات تحلیلی دفاتر و ترازهای ریالی چند ستونی در سطح هلدینگ و شرکت ها
 گزارشات مقایسهای ساالنه دورههای مالی در سطح هلدینگ و شرکت ها
 امکان تهیه گزارشهای مقایسهای در سطح هلدینگ و شرکت ها
 گزارشات خالصه دفاتر مالی در سطح هلدینگ و شرکت ها
 گزارشات دفاتر حساب در سطح هلدینگ و شرکت ها
 گزارشات ماتریسی در سطح هلدینگ و شرکت ها
 گزارش اعالمیه بدهکار و بستانکار و ثبت تاییدیه در مرور

 گزارشات داشبوردی و به لحظه برای مدیران عالی ،میانی ،عملیاتی
 ایجاد محدودیت ساعات کاری برای کاربران با توجه به تحت وب بودن سیستم
 امکان الصاق پیوست به اسناد

حسابداری و دفتر کل ریالی – ارزی (برای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
 سه سطح تفصیلی شناور و کنترل مراکز هزینه و پروژه ها
 مرور حسابها ،ویژه و کاربرپسند
 پشتیبانی کامل از حسابداری چند سطحی
 حسابداری ارزی
 صورت های مالی
 بستن حسابها و عملیات پایان دوره بصورت اتومات و بسیار ساده و کاربردی
 امکان الصاق پیوست به اسناد
 دارای مراحل صدور سند اعم از تنظیم،رسیدگی ،تصویب ،تایید نهایی
 شماره گذاری اسناد در طی دوره و پایان دوره
 تشکیل میز کار توسط هر کاربر
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 سطح دسترسی بر روی دادههای اطالعاتی محرمانه مالی و فیلدهای کاربری فرمها عالوه بر
دسترسیهای عملیاتی
 گزارشات تراز و دفاتر بر روی کلیه سطوح حساب و بصورت ماتریسی

مرور حسابها

فهرست اسناد
دریافت و پرداخت ارقام نگار ریالی – ارزی (برای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
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 تعریف سریهای مختلف اسناد دریافت و پرداخت جهت تفکیک وظایف و کنترل بهتر هر یک از
شرکتهای زیر مجموعه

 پشتیبانی از تمامی منابع دریافت و پرداخت ،اعم از نقد ،چک ،حواله ،تضامین و اعتبارات با
روشهای مختلف

 پشتیبانی از ارزهای مختلف

 سطوح دسترسی بر روی انواع دادهها در خزانه داریهای مختلف
 گزارشات با تجمیع و یا تفکیک منابع شرکتهای زیر مجموعه

 قابلیت اعمال کنترلهای داخلی مطابق استانداردهای حسابداری
 تعریف رویههای کاری برای کاربران توسط مدیر سیستم

 انجام تمامی امور بانکی ،چکها شامل دریافت و پرداخت ،واگذاری ،وصول ،برگشتی ،استرداد و
عودت ،خرج کرد ،ضمانت و چاپ چک های پرداختنی

 توزیع حساب های پرداختی و دریافتی جهت صدور اسناد حسابداری ترکیبی

مدیریت اموال و دارایی های ثابت (برای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
 ثبت و کنترل اموال و جمعداران اموال سازمان
 گروه بندی داراییهای ثابت و گزارشات مالی مرتبط
 رعایت استاندارد شماره  ۱۱سازمان حسابرسی ،استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود
 رعایت ماده  ۱۴۹قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نحوه و روشهای استهالک گیری اموال
و داراییهای ثابت
 رعایت نکات مهم در اموال مانند داراییهای استفاده نشده ،تعمیرات اساسی ،ارزیابی مجدد،
فروش اموال ،اسقاط اموال و…
 صدور اسناد حسابداری استهالکات بصورت اتومات

سیستم های حوزه بازرگانی ارقام نگار WEB - Based
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عملیات انبارداری و حسابداری انبار شامل فعالیتهای مهمی نظیر مدیریت انبار ،جانمایی کاال ،مدیریت
موجودی ،ثبت ورود و خروج کاال ،قیمت گذاری و حسااااااابداری مواد و کاال ،مدیریت درخواساااااات ها و
سفارشگذاری ،انبارگردانی و غیره میباشد.

قابلیتهای ویژه و برتر سیستم های حوزه بازرگانی
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مدیریت انبارها (برای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
 بدون محدودیت در تعداد انبار و امکان تعریف شرکتها و انبارهای زیر مجموعه
 پشتیبانی از انواع روشهای صادره از انبار ،میانگین  LIFO ، FIFO ،در سطح انبار و کاال
 پشتیبانی از عملیات شعب و شرکتهای زیر مجموعه
 پشتیبانی از بچ و کاالهای سریالی در اسناد انبار
 تعیین فیلدهای کاربردی برای کاال و بکارگیری عملیاتی آنها در فرم های رسید  ،حواله و انتقالی ها
 تعریف تاریخ انقضا برای کاالها
 اتوماسیون کارتابلی درخواست ها و فرم های عملیاتی

اسناد انبار

 تعیین حد تجدید سفارش کاالها
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خرید و تدارکات (برای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
 کارتابل مدیریت درخواست های داخلی
 تبدیل درخواست ها به حواله و یا ارجاع جهت خرید
 عطف رسید های خرید به سفارشات خرید و مدیریت کارتابلی
 کنترل و مدیریت مانده درخواست ها و سفارشات خرید

مدیریت فروش و شعب (برای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
مدیریت فروش با توجه به وجود رقابتهای موجود از طریق اعمال سیاستهای متنوع و منعطف که
بر اساس پارامترهای مختلف مبتنی بر پراکندگی شعب و مراکز پخش و فروش تنظیم شدهاند ،سازمان
فروش را با راهکارهایی منحصر بفرد تجهیز می نماید.

 دسترسی بدون محدودیت زمان و مکان برای صدور سفارشات ،پیش فاکتور و فاکتور
 امکان اتصال به فروشگاه اینترنتی جهت مدیریت فروش های اینترنتی
 گزارشات داشبوردی و به لحظه برای مدیران عالی ،میانی ،عملیاتی
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 فرآیند محور و دارای امکان ایجاد رویه ثبت و کنترل اسناد
 مدیریت فروش متمرکز
 مدیریت فروش گسترده و بدون محدودیت مکان
 مدیریت سفارشات گسترده

 پشتیبانی از انواع روشهای فروش شامل بنکداری ،خرده فروشی
 متناسب سازی رویههای فروش ،قیمتگذاری و اعطای تخفیف برای هر گروه مشتری
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 اعتبارسنجی مشتریان
 تحلیل رفتار مشتریان بر اساس RFM
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فروشگاه اینترنتی ( Ecommerceبرای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
 ارتباط با سیستم های انبار جهت کنترل موجودی آنالین
 روشهای پرداخت اختصاصی
 روش های ارسال
 امکان ارتباط دادن یک محصول به چندین دسته بندی
 امکان ارتباط دادن یک محصول به چندین تولید کننده
 امکان پرداخت و ثبت سفارش همراه با عضویت و بدون عضویت
 امکان تعیین وزن و ابعاد محصوالت
 پشتیبانی ازSSL
 امکان ارسال اس ام اس
 مدیریت انصراف از سفارشات
 تعریف محصوالت مرتبط
 تعیین ویژگی های محصول (به عنوان مثال رنگ ،اندازه)
 امکان تعیین قیمت بر اساس گروه مشتری
 امکان فروش محصوالت قابل دانلود
 امکان نمایش محصوالت ویژه ،محصوالت پر فروش و یا محصوالت جدید در صفحه اصلی
 امکان تعیین تعداد موجودی محصول و یا ارتباط با انبار جهت نمایش در دسترس بودن آنالین کاال
 امکان غیر فعال کردن دکمه فروش برای محصوالت خاص
 سیستم امتیاز دهی بر اساس میزان خرید
 پشتیبانی از انواع تخفیف (همراه با امکان تعیین بازه زمانی)
 امکان ثبت نظر و امتیاز مشتریان برای محصوالت با تایید مدیر

سیستم های حوزه منابع انسانی ارقام نگار WEB - Based
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در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،نیروی انسانی هر بنگاه اقتصادی بزرگترین سرمایه آن سازمان به شمار
میرود .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 پیچیده است.
سی ستم حقوق و دستمزد ارقام نگار ،پوشش دهنده انواع قوانین جاری و رویههای حاکم در محاسبه ی
حقوق و دستمزد می باشد.

قابلیتهای ویژه و برتر سیستم های حوزه منابع انسانی
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سیستم حقوق و دستمزد و احکام پرسنلی (برای اطالعات بیشتر کلیک کنید)
 صدور و کنترل احکام پرسنلی با فیلدهای دلخواه قابل تعریف
 تعریف فهرست های حقوقی بر اساس قراردادهای مختلف
 امکان فرمول نویسی جهت محاسبات حقوق
 امکان تهیه چندین لیست حقوق در یک شرکت
 امکان تعریف تعرفههای مختلف حقوق مانند قراردادی ،روزمزدی ،ساعتی و….
 کنترل وام و سپرده کارکنان
 ارتباط با کارت ساعت زن و دارای خروجی های فایل بیمه ،مالیات و بانک
 ارسال فیش حقوقی کارکنان بصورت ایمیلی

فیلدهای حقوقی

تعرفه حقوقی
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سیستم های حوزه تولیااد ارقام نگار WEB - Based

سیستم کنترل تولید بر اساس BOM
 امكان انتخاب انواع كاال شامل مواد اولیه ،محصول ،نیمه ساخته و خدمات در تعریف كاال
 تعریف فرمول ساخت برای محصول و كاالی نیمه ساخته
 تعیین میزان جذب دستمزد و سربار با نرخ استاندارد
 امكان ثبت چند فرمول ساخت برای یك محصول یا نیمه ساخته و الویت بندی
 ثبت رسید تولید برای چند محصول مختلف در یك انبار همزمان در یك فرم تولید
 محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی
 امكان نگهداری موجودی كاالی ریالی بصورت دائمی و میانگین موزون متحرك
 گزارشات متنوع تولید شامل مشاهده موجودی تعدادی و ریالی ،كاردكس تعدادی ریالی ،گزارش
گردش كاال ،گردش مواد و گزارش تولید
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معرفی شرکت
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
بهروز ،با رویکرد ERPو تکنولوژیهای جدید آغاز نموده و به عنوان شرکتی دانش بنیان در حال حاضر یکی از
برترین تولیدکنندگان نرم افزار سازمانی در کشور با پوشش هلدینگ ،می باشد و رسالت خود را پیشرو بودن
در ایجاد زیرساختهای نرمافزاری و معماری سازمانی مناسب جهت هوشمندی کسب و کارها تعریف نموده
است .


سال  :1383آغاز به کار شرکت ،ایجاد زیرساختهای عملیاتی مورد نیاز با هدف ارائه خدمات مالی



سال  :1386تولید نسل اول نرمافزارهای مالی

به شرکتها ،ایجاد نظام مالی و راهاندازی نرمافزارهای اطالعات مدیریت )(MIS



سال  :1388اخذ پروانه بهرهبرداری از سازمان صنایع و معادن در صنعت نرمافزار و مجوز آموزشی



سال  :1391تغییر در ساختار شرکت و شرکاء و همچنین آغاز تولید نسل جدید نرمافزارهای مالی



سال  :1392آغاز تولید نرمافزارهای هوش تجاری و داشبورد اطالعات مدیریت

در مهارتهای پیشرفته از سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
و اداری تحت وب



سال  :1395ارائه راهکار و نرمافزار در حوزههای:
o

داشبورد اطالعات مدیریت

 سال  :1397ارائه نرمافزار و راهکار در حوزههای زیر:
 oنرم افزار فروشگاه اینترنتی )(Web

 oراهکارهای هوش تجاری )(Web) (BI
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 سال  :1398کسب گواهی دانش بنیان از معاونت علمی ،فناوری ریاست جمهوری و همچنین
ارائه نرمافزار و راهکار در حوزهی مدیریت مجتمع های تجاری

 سال  :1399ایجاد و توسعه پلتفرمهای اندرویدی شامل اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی ،انبارداری
و پورتال های فروش و تامین



سال  :1400توسعه زیرسیستم تولید و زیر سیستم ارزی

راهکارها و نرمافزارهای این شرکت در حوزه های به شرح زیر قابل ارایه می باشد:
 مدیریت هولدینگ
 نرم افزارهای مالی ،دریافت وپرداخت  ،فروش وبازاریابی  ،حقوق و دستمزد ،بازرگانی و انبار
 نرم افزار تولید و بهای تمام شده
 نرم افزار های هوش تجاری ((BI
 پلتفرم ها و پورتال های مختلف فروش و تامین
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به ارقام نگار اندیشه اعتماد کرده اند ...
مشتریان نمونه ارقام نگار اندیشه
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تکنولوژیهای بکار رفته

 بانک اطالعاتیMS SQL Server :

 زبان برنامه نویسیC# .Net , ASP .Net :
 ارتباط پایگاه دادهEntity Framework :

 پلتفرمHTML5 , Java Script , JSON :
 گزارشاتStimulsoft reports :

کسب و کار هوشمند با راهکار یکپارچه
ارقام نگار
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