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)QC( نرم افزار کنترل کیفیت

ــرف  ــده و مص ــد کنن ــر تولی ــه از نظ ــی ک ــه محصول ارائ

کننــده بهتریــن باشــد، همیشــه از دغدغــه هــای ســازمانی 

اســت. اطمینــان از کیفیــت محصــول از لحظــه تولیــد تــا 

ــرل  ــزار کنت ــرم اف ــی ن ــتری، ویژگ ــط مش ــت توس دریاف

ــاز  ــی از نی ــا آگاه ــه ب ــت ک ــتم اس ــن سیس ــت آری کیفی

ــد  ــی، فرآین ــن الملل ــتانداردهای بی ــت اس مشــتری و رعای

تولیــد را بهینــه می کنــد. همچنیــن بــا شبیه ســازی 

عوامــل شکســت درتولیــد، گزارشــات تحلیلــی و اصالحــی 

ــه مــی دهــد.  ــد را ارائ در بخــش تولی
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)QC( ویژگیهای نرم افزار کنترل کیفیت
• تعریف و گروه بندی فرآیندها و کنترل های مختلف

• صدور درخواست برای آزمایش کاال و صدور برگه کنترل کیفیت به درخواست مدیریت کنترل کیفیت
•  معرفی معیارهای کنترل وصفی و کمی برای کلیه قطعات

• تعریف و الویت بندی استانداردهای برنامه ریزی و کنترل تولید
• قابلیت برنامه ریزی نمونه گیری به صورت دوره ای و اتوماتیک

• ثبت انواع مکان های بازرسی و کنترل کیفیت با توجه به آزمایشگاه های سازمان
• تعیین روش های نمونه برداری بر اساس جداول

•  ثبت مستندات و مدارک مربوط به معیارهای برنامه ریزی و کنترل تولید
• تعیین مقادیر و محدوده قابل پذیرش برای پارامترهای بازرسی

• اعالم ورود کاال به انبار برای بازرسی و تست
• اندازه گیری و ثبت پارامترهای مهم تولید مانند رطوبت و درجه حرارت

• گزارش کنترل کیفیت فرآیند ها و عملیات حین تولید
• آنالیز داده های آماری و غیر پارامتری در زمینه مدیریت کنترل کیفیت

• تعریف انواع روش های بازرسی سیستم کنترل کیفیت و ...

مشخصات فنی نرم افزار 
)QC( کنترل کیفیت

C#.NET زبان برنامه نویسی •
Object Oriented روش برنامه نویسی •

SQL Server 2017 پایگاه داده •
Windows Server 2019 محیط اجرایی سرور •

win7 / win10 محیط اجرایی کاربران •
Microsoft IIS 10  وب سرور •

https , api پروتکل •
  CRYSTAL REPORT اســتفاده از نــرم افزارهــای •
Stimulsoft ، Fast report جهت تهیه گزارشــات
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مزایای مجموعه نرم افزارهای 
آریـن سیستم

• قابلیــت اســتفاده بــه صــورت ســینگل و شــبکه بــدون 
ــداد کاربران ــت تع محدودی

ــه صــورت  • قابلیــت پشــتیبانی از طریــق مــودم ب
برخــط )آنالیــن(

ــزار  ــرم اف ــات ن ــه امکان ــی ب ــطوح دسترس ــن س • تعیی
ــتم ــر سیس ــط مدی ــران توس ــرای کارب ب

ــت و  ــط ســاده جهــت تســریع در ثب • اســتفاده از محی
ــات ــگیری از اطالع گزارش

• امکان استفاده نرم افزارها از راه دور
• امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان

)HOLDING  BASE( امکان استفاده به صورت •
• Convert اطالعات از سایر نرم افزارها

• یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها
• پشــتیبانی رایــگان تــا 6 مــاه پــس از فــروش و نصــب
• نصــب و آمــورش نــرم افزارهــای آریــن سیســتم بــه 

صــورت رایــگان

• خدمات و پشتیبانی تا 10 سال پس از فروش و نصب

سازمان فروش آرین سیستم
 43027-021

چارت مجموعه نرم افزارهای یکپارچه
آرین سیستم

خزانه داری
)دریافت و پرداخت(

ردیابی کاال 
و محصول

فروش و
حسابداری فروش

برنامه ریزی
تولید و مواد

بودجه و
گزارشات

بهای تمام شده

حسابداری مالی

حقوق و دستمزد

انبار و
حسابداری انبار

امـوال و
دارایی ثابت

خرید و تدارکات

اطالعات خرید کاال
جهت تسویه بدهی

ارسال اسناد حسابداری انبار 
و اطالعات مصرف مواد

ارسال اسناد
حسابداری فروش

اطالعات نرخ 
استاندارد مواد، 
دستمزد و سرباز

اطالعات پرداخت های 
ماهیانه حقوق پرسنل

ارسال اسناد حسابداری 
حقوق و دستمزد

اطالعات هزینه های 
سربار، دستمزد و مواد

اسناد حسابداری 
بهای تمام شده

ارسال اسناد استهالک و 
هزینه استهالک دارایی ها

اطالعات ردیابی و مشخصه های 
شناسایی محصول

ارسال اطالعات دستور 
تحویل و حواله فروش

Bom اطالعات
و تولید و تحویل 

ایستگاه های کاری

اطالعات خرید کاال

درخواست خرید کاال

اطالعات قراردادهای پیمانکاران

ارسال اسناد حسابداری

اطالعات واقعی
نرخ و مصرف مواد
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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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