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تعریــف حســاب هــا در ســطوح مختلــف حســابداری،
انعطـاف پذیـری در ثبـت صـورت هـای مالـی بـا کاربـرد
کدینــگ هــای دلخــواه و یکپارچــه ســازی اطالعات

مالــی، از نیازهــای اساســی بخــش حســابداری اســت.
سیسـتم حسـابداری مالـی بایـد امـکان تهیـه اسـناد مالـی
بــــا تغییــــر کدینــــگ دلخــــواه را داشــــته باشــــد و 
عملیــات انتقــال ســرفصل هــا و بســتن حســاب هــا 
ــد.  ــام دهــ ــت انجــ ــرعت و دقــ ــت ســ ــا نهایــ را بــ
نــرم افــــزار حســــابداری مالــی آریــــن سیســتم دارای 
قابلیــــت صــــدور اســــناد، تهیــــه و تنظیــــم کلیــــه 
صــــورت هــای مالــی و گزارشــــگیری تــا 13 ســطح 
حســابداری اســت. همچنیــن ارائــه گزارشــات جامــع 
مــــرور حســــاب هــا، مقایســــه ای، دفاتــــر قانونــی و
گزارشــــات تجمیعــــی از دیگــر امکانــــات نــرم افــزار 

ــن سیســتم اســت.  مالــی آریــ

نرم افزار حسابداری مالی 
تحت وب آرین سیستم
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نـرم افـزار حسـابداری آریـن سیسـتم قابلیـت ارائـه 
گزارشـات اعـم از گـروه، کل، معین، تفصیلـی )ثابت و 
شـناور( تا 13 سـطح بـرای ارائه به رده های سـازمانی 
باالتـر را دارد. گـزارش سـازی از صورت هـای مالی با 
کدینـگ دلخـواه بـه صـورت درختـی مثـل گزارش 
سـود و زیان و ترازنامه و همچنین امکان ارائه خروجی 
در محیـط هـای Excel، Pdf و html بـرای چـاپ، 
از دیگـر امکانـات نرم افزار مالی آرین سیسـتم اسـت. 

گزارشگیری تا 13 سطح حسابداری
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محاسبه هزینه ثابت و متغیر

نـرم افـزار مالـی آریـن سیسـتم در مـاژول بهای تمام شـده امـکان محاسـبه قیمت تمام شـده واقعـی به روش 
FIFO و میانگیـن مـوزون را فراهـم مـی کنـد. همچنیـن دریافت اطالعـات تعـدادی و مبالغ ریالـی هزینه کاال 

از سیسـتم انبـار، محاسـبه نقطه سـر به سـر و حاشـیه سـود فـروش محصـوالت در نرم افـزار بهای تمام شـده 
آریـن سیسـتم، بـه تفکیـک هزینـه هـای ثابـت و متغیـر اعم از سـربار، دسـتمزد مسـتقیم و مـواد، به محاسـبه 

قیمـت تمـام شـده کاال کمک خواهـد کرد.

گزارشگیری دو زبانه با قابلیت انتقال اسناد از یک پایگاه داده به پایگاه دیگر
تعریف سطح دسترسی کاربران در کلیه حوزه ها و واحد ها برای مشاهده فرم ها
ارتباط یکپارچه با آرشیو اسناد برای ثبت و نگهداری کلیه اسناد و گزارشات مالی

از جمله راهکارهای حوزه حســابداری مالی آرین سیستم:
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دریافت و پرداختحسابداری مالی

حجــم گســترده اطالعات مالــی ســازمان ها، ثبت دســتی 
اســناد حســابداری و ارائه گزارشــات مالی، کارشناســان 
واحــد حســابداری را بــا مشــکل مواجــه کــرده 
ــک  ــدور اتوماتی ــا ص ــد ب ــه بتوان ــتمی ک ــت. سیس اس
اســناد مالــی و تهیــه سیســتماتیک صورت هــای 
ــرعت  ــا س ــرکت ه ــابداری ش ــد حس ــه فرآین ــی ب مال
ــی  ــکار مناســب بخــش مال ــد راه ــی توان ببخشــد، م

ــن سیســتم  ــی آری ــزار حســابداری مال ــرم اف ــد. ن باش
ــابداری  ــطح حس ــگیری در 13 س ــت گزارش ــا قابلی ب
و ارائــه گزارشــات مــرور حســاب هــا، گزارشــات 
مقایســه ای و تجمیعــی، بــه کارشناســان ایــن حــوزه 
کمــک خواهــد کــرد تــا عملیــات پایــان ســال نظیــر 
ــرای  بســتن حســاب هــا را از طریــق ثبــت یکبــاره ب
کل ســال مالــی بــه صــورت اتوماتیــک پیــش ببرنــد. 

کنتـرل نقدینگی سـازمان، تسـریع در روند صدور اسـناد 
و گزارش گیـری دریافـت و پرداخـت، از دغدغـه هـای 
اصلـی واحد خزانه داری اسـت . پیش بینی، پیاده سـازی 
و اجـرای اتوماتیـک فرآینـد هـای دریافـت و پرداخـت 
نیازمنـد نـرم افـزاری سیسـتماتیک اسـت که بـا تعریف 
منابـع و مصـارف وجـود نقـد بتوانـد گزارشـات کاملـی 
را بـرای برنامـه ریـزی مالـی بـه مدیـران ارائـه دهـد . 

نـرم افـزار دریافـت و پرداخـت آرین سیسـتم بـا تعریف 
عملیـات دریافـت و پرداخـت صنـدوق، اضافـه کـردن 
شـرح کدینـگ بـرای توضیحات بیشـتر عملیـات خزانه 
بـه اپراتور، انتصـاب صندوقدار، تعریف کلیه حسـاب های 
ریالی و ارزی بانکی، تعریف دسـته چک و تنخواه گردان، 
فرآینـد صـدور اسـناد خزانـه را بـا سـرعت مـورد نظـر 
مدیـران در برنامـه ریزی مالی سـازمان همسـو می کند .   
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اموال و دارایی ثابت

امـوال و دارایی های یک سـازمان جزء سـرمایه اصلی 
آن سـازمان محسـوب مـی شـود. لـذا یـک نرم افـزار 
سیسـتماتیک برای ثبـت اموال و دارایی های سـازمان 
نیـاز اسـت تا لیسـت کلیـه امـوال و محاسـبات و ثبت 
اسـناد مربوط به اسـتهالک امـوال را در اختیار مدیران 
مالـی قـرار دهـد. نـرم افـزار امـوال و دارایـی ثابـت 
آرین سیسـتم امـکان ثبـت اطالعـات اول دوره، خرید 
و فـروش، اهـدا و انتقـال، اسـتهالک و اسـقاط امـوال 
را فراهـم مـی کنـد. همچنیـن ثبـت عملیـات تعمیـر، 
ارزیابـی، بیمـه و انشـعابات دارایی ها نیـز در نرم افزار 
امـوال آرین سیسـتم فراهـم اسـت. در نهایـت امـکان 
گزارش گیـری جامـع امـوال از طریـق نـرم افزار هـای 
نرم افـزار  در   Stimulsoft و   Crystal Report

دارایـی ثابـت آرین سیسـتم وجـود دارد. 
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باتوجه به اسـتقبال شـرکت ها از گردآوری سـرمایه های 
کوچـک فـردی؛ شناسـایی رفتار سـرمایه گـذار و تعیین 
متغیر های اثر گذار بر بازدهی سـهم از نیازهای اساسـی 
شـرکت های سـهامی اسـت. نـرم افـزاری کـه بتواند با 
پوشش کلیه عملیات ارزی، گزارشات متنوعی از وضعیت 
گـردش ارزی و ریالی حسـاب ها به تفکیک سـهامداران 
ارائـه کند می تواند نیاز شـرکت های سـهامی را برطرف 
سـازد. نرم افزار امور سـهام آرین سیسـتم امـکان تعریف 
سـهامداران، فرمـول دهـی عوامـل، تسـعیر ارز، عملیات 
نقـل و انتقـال و افزایـش سـرمایه را فراهـم کـرده و 
مجمـع صاحبـان سـرمایه را تعریـف می کنـد. همچنین 
تعریـف سـهام وثیقه، نقـل و انتقال قهری به سـهامدار و 
غیرسـهامدار، عملیات تخصیص سود سـهام و گزارشات 
مـرور سـهام نیـز از دیگـر امکانات نـرم افزار امور سـهام 

آرین سیسـتم است.

امور سهام
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ــا در بخــش  ــازمان ه ــای اساســی س یکــی از نیازه
ــه  ــی ب ــه ای و دسترس ــع بودج ــرل مناب ــی، کنت مال
ــارت  ــرای نظ ــت. ب ــی اس ــرد مال ــات عملک گزارش

بــر منابــع مصرفــی ســازمان، بایــد سیســتم کنتــرل 
ــواع  ــا ان ــد ت ــته باش ــود داش ــار وج ــن اعتب و تامی
بودجــه مصــوب، ابــالغ شــده و تامیــن اعتبــار شــده 
ســازمان را ثبــت و گزارشــات عملکــرد فعالیــت هــا 

ــد.  ــه کن ــران ارائ ــه مدی را ب
ــا  ــتم ب ــن سیس ــات آری ــه و گزارش ــزار بودج ــرم اف ن
حفــظ ارتبــاط یکپارچــه بــا واحــد خریــد و تــدارکات، 
خزانــه داری، قرارداد هــا و صــدور اســناد، ضمــن 
ــک  ــه تفکی ــازمان ب ــی س ــارات مصرف ــرل اعتب کنت
ســطوح، امــور تخصیــص و کنتــرل اعتبــار را مدیریت 
ــا ارائــه گزارشــات بودجه ریــزی عملیاتــی،  کــرده و ب
ــده  ــزی ش ــداف برنامه ری ــت اه ــازمان را در جه س

ــرد.  پیــش خواهــد ب

دلخـواه،  کدینـگ  اسـاس  بـر  مالـی  اسـناد  تنظیـم 
افزایـش سـرعت و رعایت دقت در ثبـت صورت های 
مالـی از نیازهـای بخـش مالـی اسـت. سیسـتم ثبت 

صـورت هـای مالـی بایـد بتوانـد بـا ایجـاد الگـوی 
ثبت اسـناد، بـه حسـابداران در تهیـه و تنظیـم سـریع 
و دقیـق صـورت هـای مالـی کمـک کنـد. نـرم افزار 
صورت هـای مالـی آرین سیسـتم بـرای تنظیـم دفاتر 
تعریـف کدینـگ دلخـواه در  اسـناد مالـی ضمـن  و 
دوره هـای گـزارش گیـری بـر اسـاس سـال مالـی، 
انـواع صـورت های سـود و زیـان، سـرمایه، ترازنامه، 
وجـوه نقـد، کاربـرگ 6020 و اظهارنامـه مالیاتـی را 
بـا قابلیـت ارسـال خروجـی در محیـط اکسـل ایجاد 
مـی کنـد. همچنیـن تنظیـم صـورت هـای مالـی بر 
اسـاس یادداشـت های پیوسـتی و توضیحی و صدور 
اسـناد اصـالح و تعدیـل از دیگـر امکانـات نـرم افزار 

صورت هـای مالـی آریـن سیسـتم اسـت. 

بودجه و گزارشات

صورت های مالی اساسی
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بهای تمام شده

حسـابداری بهـای تمـام شـده از مهمتریـن نیازهـای 
واحد مالـی در جهـت ارزیابی موجـودی، کنترل هزینه 
و ارزیابـی سـود ناخالـص محصـول اسـت. جمع آوری 
کلیـه اطالعـات هزینـه و ردیابـی بهـای تمـام شـده 
محصـول و خدمـات، نیازمنـد نـرم افـزاری اسـت که 
بـا نگهـداری سـوابق مالـی، بتوانـد هزینـه واقعـی و 
افـزار  نـرم  کنـد.  برنامه ریـزی  را  هزینـه  پیش بینـی 
قیمـت  محاسـبه  بـا  آرین سیسـتم  بهای تمام شـده 
تمام شـده بـر اسـاس اسـتاندارد واقعـی و پیش بینـی 
هزینه هـا عمـل خواهدکـرد و بـا تعریف عوامـل بهای 
تمام شـده، هزینه های سـربار مسـتقیم و غیرمستقیم، 
تسـهیم هزینـه دوایـر خدماتـی بـر اسـاس دوره هـای 
محاسـباتی، گـزارش بهـای تمـام شـده محصـول یـا 

خدمـات را ارائـه مـی کند.
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