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مدیریـت سـرمایه، کنترل هزینه و حضـور در بازار رقابتی 
در گـرو پیش بینی و ارزیابـی دقیق هزینه ها و در نهایت 
محاسـبه بهـای تمام شـده محصول اسـت. جمـع آوری 
تمام شـده  بهـای  ردیابـی  و  هزینـه  اطالعـات  کلیـه 
محصـول و خدمـات، نیازمنـد نـرم افـزاری اسـت کـه با 
نگهداری سـوابق مالی، بتواند هزینـه واقعی و پیش بینی 
هزینـه را برنامـه ریـزی کنـد. این نـرم افزار بایـد امکان 
محاسـبه و تسـهیم هزینـه هـا را داشـته باشـد تـا بـه 
کاهـش هزینـه هـای تمـام شـده یک محصـول کمک 
کنـد و همچنین بیشـترین کیفیت مورد انتظار مشـتریان 
را تامیـن کنـد . نرم افزار بهای تمام شـده آرین سیسـتم 
بـا محاسـبه سیسـتماتیک هزینه هـا بـه تفکیـک مقدار 
واقعـی و پیش بینی ، ارزیابی هزینه های سـربار مسـتقیم 
بـر  تمام شـده  بهـای  ارائـه گـزارش  و  و غیرمسـتقیم 
اسـاس دوره های محاسـباتی، واحد مالی را در محاسـبه 

بهای تمـام شـده محصـول کمـک خواهـد کرد. 
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ــا  ــش هزینه ه ــق کاه ــول، از طری ــت محص ــش قیم کاه
ــارز  ــای ب ــی ه ــر مســتقیم، از ویژگ ــم از مســتقیم و غی اع
نرم افــزار بهــای تمــام شــده آریــن سیســتم اســت. 
ــات  ــت اطالع ــت دریاف ــار جه ــتم انب ــه سیس ــال ب اتص
مبنــای  مقــدار  تخصیــص  کاال،  ریالــی  و  تعــدادی 
ــده  ــام ش ــای تم ــبه به ــه و محاس ــه مراکز هزین تســهیم ب
پیش بینی شــده براســاس اســتاندارد هــا، از دیگــر امکانــات 
خــاص نرم افــزار بهای تمــام شــده آریــن سیســتم اســت. 

نرم افزاری با امکانات خاص
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محاسبه نقطه سر به سر و تعیین حاشیه سود فروش

سـنجش برابـری سـرمایه گـذاری و هزینـه هـای تمام شـده محصـول از طریق محاسـبه نقطه سـر به سـر در 
نـرم افـزار بهـای تمام شـده آرین قابل دسترسـی اسـت. 

همچنیـن حاشـیه سـود فـروش محصـول از طریـق کسـر هزینـه هـای تمـام شـده از کل درآمـد، با نـرم افزار 
بهـای تمـام شـده آریـن سیسـتم ، به دسـت خواهـد آمد. 

تعریف عوامل هزینه بهای تمام شده
تعریف ظرفیت استاندارد تولید در فرآیند تعیین بهای تمام شده محصول

ارائه انواع گزارشات کاالی فروش رفته و ارسالی به انبار
ارائه گزارش ورود و خروج مواد در ایستگاه های تولید

از جمله راهکارهای بهای تمام شــده آرین سیستم:
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تولیـدمالـی 

ــتم در  ــن سیس ــده آری ــام ش ــای تم ــزار به ــرم اف ن
ــات  ــاتی از جزئی ــی ، گزارش ــزار مال ــرم اف ــار ن کن
ــه  ــی ارائ ــد مال ــه واح ــه را ب ــز هزین ــد و مراک تولی
ــزار  ــرم اف ــه ن ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب ــی ده م
ــزان  ــواد، می ــرف م ــزان مص ــده، می بهای تمام ش
ــای  ــه ه ــایر هزین ــرد و س ــاعات کارک ــد، س تولی
قــرار  مدیریــت  اختیــار  در  را  تولیــدی  عوامــل 

ــرل  ــی، کنت ــری، ارزیاب ــا تصمیم گی ــد ت ــی ده م
گزارشــات  ایــن  اســاس  بــر  ریــزی  برنامــه  و 
انجــام گیــرد. نــرم افــزار حســابداری مالــی و 
ــزار بهــای تمــام شــده در راســتای یکدیگــر  نرم اف
ــاط  ــت. ارتب ــی اس ــش مال ــت بخ ــت مدیری و تح
ــات  ــزار از ملزوم ــرم اف ــن دو ن ــن ای ــه بی یکپارچ
اســت.  تولیــدی  هــای  شــرکت  مالــی  واحــد 

ــردازش  ــرای پ ــده ب ــام ش ــای تم ــزار به ــرم اف ــک ن ی
اطالعــات بــه ثبــت عملیــات واقعــی واحــد تولیــد نیــاز 
ــل در  ــای دخی ــل و فاکتوره ــن عوام ــی تعیی دارد. یعن
قیمــت تمــام شــده محصــول، نیازمنــد ارتبــاط یکپارچه 
ــد اســت.  ــا بخــش تولی ــام شــده ب سیســتم بهــای تم

ــبه  ــار محاس ــتم در کن ــن سیس ــد آری ــزار تولی نرم اف
گــزارش  و  محاســبه  امــکان  بهای تمام شــده، 
بهای تمام شــده کاالهــای نیم ســاخته را نیــز بــه 
ــاه   ــان هــر م ــواد ، دســتمزد و ســربار در پای ــک م  تفکی

می نمایــد.  فراهــم 
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خــروج مــواد اولیــه از واحــد انبــار و تامیــن میــزان 
ــاط  ــد ارتب ــد نیازمن ــد تولی ــواد در فرآین ــرف م مص
ــت  ــد و در نهای ــش تولی ــا بخ ــی ب ــد بازرگان واح
ارتبــاط یکپارچــه بــا نــرم افــزار بهــای تمــام شــده 
ــزار  ــرم اف ــر ن ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــول اس محص
ــق  ــبه دقی ــرای محاس ــن ب ــده آری ــام ش ــای تم به
بهــای تمــام شــده، نیازمنــد اطالعــات واقعــی نــرخ 
ــه  ــن و ب ــی آری ــد بازرگان ــواد از واح ــرف م و مص
ــت.  ــار اس ــابداری انب ــتم حس ــی از سیس ــور جزئ ط
بنابرایــن نــرم افــزار بهــای تمــام شــده در ارتبــاط 
ــت  ــد و نهای ــی، تولی ــش بازرگان ــا بخ ــه ب یکپارچ

ــی اســت.   ــد مال واح

بازرگانـی
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