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نـرم افزار مدیریـت تولید تحت وب 
آرین سیستم

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
شــده و بــا دریافــت آمــار عملکــرد بــه تفکیــک واحــد 
ــد. ــم می زن ــازمان را رق ــه س ــت یکپارچ ــا، مدیری ه
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مدیریـت یکپارچه تمـام اطالعات

ــه  ــه صــورت یکپارچــه ب ــزار ArianERP ب ــرم اف ن
کنتــرل و مدیریــت اطالعــات بخــش هــای مختلــف 
ــای  ــوزه ه ــام ح ــن تم ــردازد. بنابرای ــی پ ــازمان م س
بــه صــورت  یکپارچــه   ArianERP در  موجــود 
ــاره  ــد ب ــت چن ــتند و از ثب ــر هس ــه یکدیگ یکپارچ
ــات  ــت اطالع ــالالت در ثب ــروز اخت ــات و ب اطالع
ســرعت  عــالوه  بــه  نماینــد.  مــی  جلوگیــری 
ــزار امــکان بررســی و مدیریــت  ــرم اف ــن ن ــاالی ای ب
ــران  ــرای مدی ــه صــورت لحظــه ای را ب اطالعــات ب

ــت.  ــرده اس ــم ک فراه
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مدیریت فرآیند کسب و کار
On-premises استفاده به صورت ابری و

سیســتم BPMS آریــن سیســتم بــا قابلیــت تعامــل بــا واحدهــای منابــع ســازمانی ماننــد اتوماســیون اداری، 
انبــارداری، فــروش، منابــع انســانی، خزانــه داری و… ، در زمــان انجــام تصمیمــات مدیریتــی صرفــه جویــی 
ــه  ــود. ب ــد نم ــت خواه ــری و روی ــل پیگی ــازمان را قاب ــا در س ــردش فعالیت ه ــت گ ــن وضعی ــرده و همچنی ک
ــودن  ــل سیســتماتیک ب ــه دلی ــد، چــون ب ــز کاهــش می یاب ــد کســب و کار نی ــت فرآین ــه مدیری عــالوه هزین
کلیــه فرآیندهــا در حــوزه کســب و کار نیــازی بــه صــرف هزینه هــای هنگفــت نیســت و حتــی بــه ســودآوری 

شــرکت نیــز کمــک خواهــد شــد. 

ــع ســازمانی مســتقل از  ــت یکپارچــه مناب ــا ERP Cloud سیســتم جامــع مدیری ــری ی ــزار ERP اب ــرم اف ن
بســتر ســخت افــزاری اســت. در واقــع در ایــن سیســتم، کلیــه منابــع تحــت کنتــرل، بــدون نیــاز بــه ســرور و 
 ERP تجهیــزات ســخت افــزاری و تنهــا از طریــق بســتر اینترنــت قابــل مدیریــت هســتند. در مقایســه بیــن
ــر  ــری پایین ت ــزان ســرمایه گذاری و هزینه هــای نگهــداری در ERP اب ــد گفــت کــه می و ERP Cloud بای

و در نقطــه مقابــل، میــزان مقیــاس  پذیــری و قابلیــت اطمینــان نســبت بــه ERP باالتــر اســت.
بــه ایــن ترتیــب کلیــه مــاژول هــا نظیــر حســابداری، خریــد و فــروش و بازرگانــی و حتــی حــوزه نگهــداری 

و تعمیــرات در واحــد تولیــد، بــه صــورت ابــری و فــارغ از تجهیــزات فیزیکــی مدیریــت مــی شــوند.

VS

On-Premise Cloud

نرم افزار مدیریت تولید تحت وب آرین سیستمنرم افزار مدیریت تولید تحت وب آرین سیستم 56

https://www.ariansystem.net/software/bpms/
https://www.ariansystem.net/software/cloud-erp/
https://www.ariansystem.net/software/erp/
https://www.ariansystem.net/software/erp/
https://www.ariansystem.net/software/cloud-erp
https://www.ariansystem.net/software/cloud-erp
https://www.ariansystem.net/software/industrial/
https://www.ariansystem.net/software/industrial/


حوزه مالی آرین سیستم

حوزه  بازرگانی 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 و گزارشــات تجمیعــی از  ــر قانون مقایســه ای، دفات
دیگــر امکانــات نــرم افــزار مالــی آرین سیســتم اســت.

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 ــی تســهیل م ــازار رقابت ب
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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.
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ــق از  ــزی دقی ــه ری ــد، برنام ــد تولی ــدی فرآین پیکربن
مرحلــه ثبــت قــرارداد ســفارش محصــول تــا تامیــن 
ــل  کاال  ــاخت و تحوی ــر س ــارت ب ــه و نظ ــواد اولی م
جــز نیازهــای اساســی واحــد مدیریــت تولیــد اســت. 
راهــکار برنامــه ریــزی تولیــد، اســتفاده از نــرم 
ــا اســت کــه  ــوژی روزدنی ــا تکنول افــزاری منطبــق ب
جریــان گــردش مــواد در فرآینــد تولیــد را مدیریــت 
کــرده و بــر روش هــای ســاخت، کنتــرل و تضمیــن 
کیفیــت محصــول نظــارت داشــته باشــد. نــرم افــزار 
ــا دو دهــه ســابقه  ــن سیســتم ب ــد آری مدیریــت تولی
ــزی و  ــه ری ــرعت برنام ــت س ــته اس ــت، توانس فعالی
کنتــرل فرآیندهــای دخیــل در تولیــد  محصــوالت را 
ــزی،  ــه گزارشــات برنامــه ری ــا ارائ افزایــش داده و ب
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 سیستم
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حوزه اداری آرین سیستم

هزینــه و زمــان زیــاد در مکاتبــات اداری و نامــه 
نگاری هــای ســازمانی از یکســو و نارضایتی مشــتریان 
ــزان  ــواری را در می ــای دش ــر چالش ه ــوی دیگ از س
ســودآوری ســازمان ها بــه وجــود آورده اســت. اســتفاده 
از سیســتم های حــوزه اداری راهــکاری موثــر در جهت 
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 بــا 
قابلیــت ارســال و دریافــت پیام هــا و نامه هــای اداری 
بــه صــورت سیســتمی ســبب کاهــش هزینــه مکاتبات 
ــل  ــکان تعام ــه نگاری هــای ســازمانی شــده، ام و نام
ــق  ــم، از طری ــازمانی را فراه ــرون س ــک ب الکترونی
ــکایت و  ــات ش ــتریان گزارش ــت از مش ــتاد مراقب س
نظــرات مشــتریان را ارائــه داده و مدیــران را در جهــت 
افزایــش رضایــت مشــتریان همراهــی می کنــد. 
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تهـــران، خیابـان خرمشهـــر )آپادانـا( 
ــم  ــان شش ــی، خیاب ــان عربعل خیاب
پــالک 66 ، ســاختمان آرین سیســتم
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