ﭘﯾش ﮔﻔﺗﺎر
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣﺎﺿر ﻣﺎﺣﺻل ﺑﯾش از ده ھزار ﻧﻔر ﺳﺎﻋت ﺗﺣﻘﯾق ،ﺗﺣﻠﯾل ،طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﻣطﺎﻟب و ﻣﺑﺎﺣث
ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﺣﺳﺎﺑداری ،اﻧﺑﺎرداری ،ﺗوﻟﯾد ،ﺧرﯾد و ﻓروش و ....ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺧداوﻧد و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣداوم و
ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﮔروه ﻧرم اﻓزاری ﺧوارزﻣﯽ در ﺳﮫ ﻧﺳﺧﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده ﺗﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎرﺑران ﻣﺣﺗرم ﻗرار ﮔﯾرد.
 üﻧﺳﺧﮫ  Standardﮐﮫ ﺗﮏ ﮐﺎرﺑره و ﻣﺧﺻوص ﮐﺎرﺑران و ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری ﮐوﭼﮏ ﺑوده و دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ذﯾل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
 (١زﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری در  ۵ﺳطﺢ
 (٢زﯾر ﺳﯾﺳﺗم اﻧﺑﺎر ،ﺧرﯾد و ﻓروش
 (٣زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺧزاﻧﮫ داری
 (۴ﮔزارش آﻣﺎر ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ،ﺻﻧدق ،ﮐﺎﻻھﺎ ،ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺧرﯾد و ﻓروش و ...
 üﻧﺳﺧﮫ  Professionalﻧﯾز ﺗﮏ ﮐﺎرﺑره ﺑوده اﻣﺎ ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻧﺳﺧﮫ  Standardھﺳﺗﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد از اﯾن ﻧﺳﺧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺿﺎﻋف ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 (١اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﭼﻧدﯾن دﻓﺗر ﻣﺎﻟﯽ
 (٢ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن دوره ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺧﺗﻠف در زﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﺳﺎﺑداری ،ﺧرﯾد ،ﻓروش و اﻧﺑﺎر
 (٣ﮔزارﺷﺎت ﻣدﯾرﯾﺗﯽ در زﯾر ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﺳﺎﺑداری ،ﺧرﯾد ،ﻓروش و اﻧﺑﺎر
 (۴زﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﺗوﻟﯾد و ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده
 (۵ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺻرف ﻣواد اوﻟﯾﮫ در ﻣﺣﺻوﻻت ﺗوﻟﯾدی
 (۶ﮐﻧﺗرل و رھﮕﯾری ﮐﺎرﺑران
 (٧ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻧرم اﻓزار

 üﻧﺳﺧﮫ  Advanced Networkﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣطرح ﺷده در ﻧﺳﺦ  Standardو Professional
ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐﺎر ﺗﺣت ﺷﺑﮑﮫ را ﻧﯾز ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد:
 (١اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده ھﻣزﻣﺎن ﮐﺎرﺑران در ﺷﺑﮑﮫ
 (٢ﮐﻧﺗرل دﺳﺗرﺳﯽ ھﻣزﻣﺎن ﮐﺎرﺑران ﺑﮫ اﺳﻧﺎد و ﮐﺎﻻھﺎ
 (٣اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺳرﯾﻊ ﮐﺎرﺑران ﺷﺑﮑﮫ
ھﻣﭼﻧﯾن ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت اﯾن ﻧرم اﻓزار از زﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ھم ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘل از
ﯾﮑدﯾﮕر و ھم در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﮐﺎرﺑران ﻣﺣﺗرم ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻓراﯾﻧﮭﺎی ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟﺎری ،ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ھر زﯾر ﺳﯾﺳﺗم در ﯾﮏ ﻣﻧوی ﻣﺟزا اراﺋﮫ ﮔردﯾده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﻧوی اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﻣﯾده اﯾم .در ھر
ﻣﻧو اﺑﺗدا ﺑﺧﺷﮭﺎی ﭘر ﮐﺎرﺑرد زﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ )ﻣﻌﻣوﻻ زﯾر ﻣﻧوھﺎی اﯾﺟﺎد اﺳﻧﺎد( و ﺳﭘس اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻌرﯾف ﮐدھﺎی ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ھر زﯾر ﻣﻧو و ﺳراﻧﺟﺎم ﮔزارﺷﺎت ھر زﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺧواھﻧد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﮐﺎرﺑران ﮔراﻣﯽ ﻣﯾداﻧﻧد ﺑرای
اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣورد ﻧظر ﺧود ﺑﮫ ﮐدام ﻗﺳﻣت از ﻣﻧوی زﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد .
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺧﺻوص ﺗﻌﺎﻣل زﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎی ﻣوﺟود ذﮐر دو ﻧﮑﺗﮫ ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :
ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺧرﯾد )ﺗوﻟﯾد در ﻣﺻﺎرف ﺻﻧﻌﺗﯽ( ﻓروش و اﻧﺑﺎر از ﻟﺣﺎظ ﺗﻌدادی و ھم از ﻟﺣﺎظ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در
ارﺗﺑﺎط ﺑوده و ﺑﮫ ھم واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در ھر زﯾر ﺳﯾﺳﺗم ﭘس از ﺛﺑت ﻋﻣﻠﯾﺎت روزاﻧﮫ و ﺗﺎﯾﯾد اﺳﻧﺎد ،ﻧﺗﺎﯾﺞ رﯾﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺑﮫ زﯾر ﺳﯾﺳﺗم
ﺣﺳﺎﺑداری ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮔردد.
ﺿﻣﻧﺎ ﺣﺗﯽ اﻟﻣﻘدور ﺳﻌﯽ ﺷده ﺗﺎ در ﮐﻠﯾﮫ زﯾر ﺳﯾﺳﺗﻣﮭﺎ و ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرﻧﺎﻣﮫ از ﻓرﻣﮭﺎ ،ﺟدوﻟﮭﺎ و ﮐﻠﯾدھﺎی
ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺗﺎ ﮐﺎرﺑران ﺟﮭت ﯾﺎدﮔﯾری زﻣﺎن ﮐﻣﺗری ﺻرف ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺷﺑﺎھﺗﮭﺎی ﮐﻠﯽ در ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﻣواره در ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿر ﺳﻌﯽ ﺷده ﻣطﺎﻟب ﺗﮑراری
ﮐﻣﺗر ﺑﺎزﮔو ﮔردد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ھر ﻓﺻل را ﺑﺎ دﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯾم و
ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑردی اﯾن ﻧرم اﻓزار دﻗﯾق ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

