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نـرم افـزار مدیریت منابع سـازمان 
ArianERP

عــدم توانایــی در تصمیــم گیری هــای ســریع و پربــازده 
در حــوزه کســب و کار از یــک ســو و  عــدم یکپارچگی 
و انســجام اطالعــات در واحدهــای مختلــف از ســوی 
ــا و ایجــاد  دیگــر ســبب کاهــش ســودآوری ســازمان ه
مشــکالت چشــمگیر در برنامــه ریــزی منابــع ســازمان ها 
ــکالت  ــن مش ــودن ای ــرف نم ــرای برط ــود. ب ــی ش م
الزم اســت کــه مدیــران نــرم افــزار ERP یکپارچه ای 
را بــرای ســازمان خــود انتخــاب کننــد کــه منطبــق بــا 
اســتانداردهای روز دنیــا باشــد و در عیــن حــال بتوانــد 
بــا تمرکــز بــر وجــوه مختلــف کســب و کار ســازمان، 
سیاســت های مدیریتــی را اعمــال و ارزیابــی عملکــرد 
بــه   ArianERP افــزار نــرم  بهبــود بخشــد.  را 
عنــوان سیســتم مدیریــت منابــع ســازمان بــه صــورت 
ــازمان  ــای س ــش هزینه ه ــر کاه ــالوه ب ــه، ع یکپارچ
از طریــق افزایــش بهــره وری، باعــث دسترســی 
ــا  ــه واحده ــات در کلی ــه اطالع ــه ب ــریع و یکپارچ س
ــک  ــه تفکی ــرد ب ــار عملک ــت آم ــا دریاف ــده و ب ش
واحدهــا، مدیریــت یکپارچــه ســازمان را رقــم می زنــد.
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مدیریـت یکپارچه تمـام اطالعات

ــام  ــی تم ــش ده ــا پوش ــه ب ــای یکپارچ ــرم افزاره ن
بخــش هــای هــر کســب و کار و رعایت اســتانداردهای 
جهانــی، ســبب ایجــاد شــرایط مناســب بــرای تمرکــز 
مدیــران روی مــوارد مهــم ماننــد تصمیــم گیــری های 

ســریع، ارزیابــی ریســک هــا و ... مــی شــوند.
نــرم افــزار یکپارچــه آریــن سیســتم بــا برخــورداری از 
ــاال، امــکان بررســی و مدیریــت اطالعــات  ســرعت ب
را بــه صــورت لحظــه ای بــرای مدیــران فراهــم 
ــاره اطالعــات  ــت چندب ــری از ثب کــرده اســت. جلوگی
و همچنیــن بــه روز رســانی خــودکار اطالعــات تمــام 
بخــش هــا، بــا ایجــاد جزئــی تریــن تغییــرات در یــک 
بخــش، مدیــران را در تصمیــم گیــری هــای مهــم و 
حیاتــی ســازمان و پیــش بینــی وضعیــت ســازمان در 

ســال هــای پیــش رو یــاری مــی کنــد. 
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مدیریت فرآیند کسب و کار

ــد کســب و کار در  ــت فرآین ــزار مدیری ــرم اف وجــود ن
نــرم افــزار ERP یــک ضــرورت بــه شــمار مــی آیــد 
ایــن قابلیــت در نــرم افــزار ArianERP بــه صــورت 
 BPMS ــزار ــرم اف ــت، ن ــده اس ــی ش ــی طراح بوم
آریــن سیســتم بــا خودکارســازی تمــام فرآینــد هــای 
ــع  ــای مناب ــن واحده ــل بی ــاد تعام ــازمان و ایج س
انبــارداری،  اداری،  اتوماســیون  ماننــد  ســازمانی 
ــان  ــه داری و… در زم ــانی، خزان ــع انس ــروش، مناب ف
انجــام تصمیمــات مدیریتــی صرفــه جویــی کــرده و 
همچنیــن وضعیــت گــردش فعالیت هــا در ســازمان را 

ــود. ــد نم ــت خواه ــری و روی ــل پیگی قاب
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On-premises استفاده به صورت ابری و

VS

On-Premise

ــزات  ــرور و تجهی ــر س ــاخت هایی نظی ــه زیرس ــاز ب ــتم های ERP On-premises نی سیس
ــنس را  ــه الیس ــتی هزین ــی بایس ــرد و از طرف ــی ب ــاال م ــدازی را ب ــه راه ان ــه هزین ــد ک دارن
ــط  ــزات توس ــه تجهی ــه تهی ــازی ب ــری نی ــتم های اب ــل سیس ــرد. در مقاب ــه ک ــه آن اضاف ب
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات م ــاخت های الزم و امکان ــام زیرس ــرا تم ــد، زی ــدار ندارن ــرکت خری ش
ــزار  ــرم اف ــزار می باشــد. ن ــرم اف ــده ن ــد کنن ــات مشــتری برعهــده شــرکت تولی ــظ اطالع حف
ArianERP هــم بــه صــورت On-premises و هــم بــه صــورت ابــری ارائــه و نیــاز هــای 

مشــتریان را پوشــش مــی دهــد. بــه ایــن صــورت در زمــان خریــد ایــن محصــول بــا توجــه بــه 
نــوع ســازمانتان تصمیــم مــی گیریــد کــه نــرم افــزار را بــه صــورت ابــری مــورد اســتفاده قــرار 
دهیــد یــا الیســنس نــرم افــزار را خریــداری کــرده و روی ســرورهای خــود راه انــدازی نمائیــد.

Cloud
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. حسابداری مالی
. دریافت و پرداخت

. تسهیالت و اعتبارات اسنادی
. اموال و دارایی ثابت

. امور سهام
. صورت های مالی

حوزه مالی آرین سیستم

تعریــف حســاب هــا در ســطوح مختلــف حســابداری، 
انعطــاف پذیــری در ثبــت صــورت های مالی بــا کاربرد 
کدینــگ هــای دلخــواه و یکپارچــه ســازی اطالعــات 
مالــی، از نیازهــای اساســی بخــش حســابداری اســت. 
سیســتم حســابداری مالــی بایــد امــکان تهیــه اســناد 
ــگ دلخــواه را داشــته باشــد و  ــر کدین ــا تغیی ــی ب مال
ــابها را  ــتن حس ــا و بس ــرفصل ه ــال س ــات انتق عملی
بــا نهایــت ســرعت و دقــت انجــام دهــد. نــرم افــزار 
حســابداری مالــی آریــن سیســتم دارای قابلیــت 
ــه صــورت هــای  ــم کلی ــه و تنظی صــدور اســناد، تهی
مالــی و گزارشــگیری تــا 13 ســطح حســابداری اســت. 
همچنیــن ارائــه گزارشــات جامــع مــرور حســاب هــا، 
ــی از  ــی و گزارشــات تجمیع ــر قانون مقایســه ای، دفات
دیگــر امکانــات نــرم افــزار مالــی آرین سیســتم اســت.
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حوزه بازرگانی آرین سیستم

ــن  ــفارش کاال از تامی ــل س ــه مراح ــت یکپارچ مدیری
کننــده تــا انبــارداری و فــروش، امــکان تعریــف 
نامحــدود کاال و حفــظ ارتبــاط یکپارچــه بخــش 
ــه  ــتریان از جمل ــا مش ــاط ب ــد ارتب ــا واح ــروش ب ف
ــی اســت.  ــت بازرگان ــی بخــش مدیری ــای اصل نیازه
اســتفاده از نــرم افــزاری کــه بتوانــد بــا ثبــت 
گزارشــات لحظــه ای از مراحــل تامیــن، فــروش 
و خدمــات پــس از فــروش کاال، کلیــه فاکتورهــا 
ــه  ــص کاال را ارائ ــروش و ترخی ــد و ف ــناد خری و اس
ــا  ــازمان ه ــی س ــد بازرگان ــات واح ــد، از ضروری ده
اســت. نــرم افــزار مدیریــت بازرگانــی آریــن سیســتم 
ــف  ــا تعری ــه ای، ب ــت حرف ــابقه فعالی ــه س ــا دو ده ب
فرآینــد محــور فعالیــت هــای خریــد و فــروش  بخــش 
ــوزه  ــات از ح ــل اطالع ــت کام ــکان ثب ــی، ام بازرگان
ــا ترخیــص کاال  ــدارکات ت ــد و ت ــار، خری ــروش، انب ف
از گمــرک را فراهــم کــرده و بــا تعریــف فــرم هــای 
مناقصــات و سفارشــات خارجــی در کمتریــن زمــان، 
حضــور شــرکت هــای فعــال در حــوزه بازرگانــی را در 

ــد. ــی کن ــهیل م ــی تس ــازار رقابت ب

. انبار
. فروش

. خرید و تدارکات
. سند افتتاحیه

. پخش مویرگی
. ترخیص کاال
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حوزه مدیریت منابع انسانی آرین سیستم

مدیریــت یکپارچــه واحــد هــای حقــوق و دســتمزد، کارگزینــی، 
حضــور و غیــاب و پرتــال کارکنــان از نیازهــای اساســی بخــش 
منابــع انســانی اســت. نــرم افــزاری کارآمــد اســت کــه بتوانــد از 
ابتــدای مرحلــه جــذب تــا محاســبه حقــوق و مزایــای هریــک 
ــورت  ــه ص ــا ب ــرد آن ه ــه کارک ــه ب ــا توج ــان را ب از کارکن
یکپارچــه و همــراه بــا تهیــه گزارشــات آمــاری مدیریــت نمایــد. 
ــه دو  ــک ب ــا نزدی ــن ب ــع انســانی آری ــت مناب محصــول مدیری
دهــه ســابقه فعالیــت، توانســته اســت بــر اســاس اهــرم توســعه 
ــت  ــری، نگهداش ــذب، بکارگی ــای ج ــان، فرآینده ــع انس مناب
ــی  ــت اجرای ــود مدیری ــمت بهب ــه س ــان را ب ــعه کارکن و توس

ســازمان پیــش ببــرد.

. حقوق و دستمزد
. حضور و غیاب

. کارگزینی
. پرتال کارکنان

. آموزش کارکنان
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ــق از  ــزی دقی ــه ری ــد، برنام ــد تولی ــدی فرآین پیکربن
ــا تامیــن  ــه ثبــت قــرارداد ســفارش محصــول ت مرحل
مــواد اولیــه و نظــارت بــر ســاخت و تحویــل  کاال جــز 

ــد اســت. نیازهــای اساســی واحــد مدیریــت تولی
راهــکار برنامــه ریــزی تولیــد، اســتفاده از نــرم افــزاری 
ــان  ــه جری ــت ک ــا اس ــوژی روزدنی ــا تکنول ــق ب منطب
ــت کــرده و  ــد را مدیری ــد تولی ــواد در فرآین گــردش م
ــر روش هــای ســاخت، کنتــرل و تضمیــن کیفیــت  ب

محصــول نظــارت داشــته باشــد.
نــرم افــزار مدیریــت تولیــد آریــن سیســتم بــا دو دهــه 
ســابقه فعالیــت، توانســته اســت ســرعت برنامــه ریزی 
ــوالت  ــد  محص ــل در تولی ــای دخی ــرل فرآینده و کنت
را افزایــش داده و بــا ارائــه گزارشــات برنامــه ریــزی، 
ظرفیــت عوامــل تولیــد و عملکــرد تجهیــزات و 
ــورد  ــرات م ــداری و تعمی ــش نگه ــنل را در بخ پرس

ــرار دهــد. بررســی ق

حوزه مدیریت تولید آرین سیسـتم

. نگهداری و تعمیرات
. کالیبراسیون

. کنترل کیفیت
. توزین کاال

. کنترل تولید
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. اتوماسیون اداری
. آرشیو اسناد

. مدیریت درخواست ها
. مدیریت فرایندها

. مدیریت ارتباط با مشتری
SMS ارسال .

حوزه اداری آرین سیستم

هزینــه و زمــان زیاد در مکاتبــات اداری و نامــه نگاری های 
ــوی  ــتریان از س ــی مش ــو و نارضایت ــازمانی از یکس س
ــزان ســودآوری  دیگــر چالش هــای دشــواری را در می
از  اســتفاده  اســت.  آورده  وجــود  بــه  ســازمان ها 
سیســتم های حــوزه اداری راهــکاری موثــر در جهــت 
رفــع ایــن چالش هــا بــوده و مــی توانــد بــا همراهــی 
مدیــران بهــره وری ســازمان را افزایــش بدهــد.
نــرم افزارهــای اتوماســیون اداری و مدیریــت مشــتری 
بــه عنــوان بخشــی از نــرم افــزار اداری آریــن سیســتم 
ــای  ــا و نامه ه ــت پیام ه ــال و دریاف ــت ارس ــا قابلی ب
ــه  ــه صــورت سیســتمی ســبب کاهــش هزین اداری ب
مکاتبــات و نامــه نگاری هــای ســازمانی شــده، امــکان 
تعامــل الکترونیــک بــرون ســازمانی را فراهــم، از 
طریــق ســتاد مراقبت از مشــتریان گزارشــات شــکایت 
و نظــرات مشــتریان را ارائــه داده و مدیــران را در جهت 
افزایــش رضایــت مشــتریان همراهــی می کنــد. 
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