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نرم افزار مدیریت سهام
با مدیریت سهام ، مدیران دور اندیش امروز تصمیم می گیرند!
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 نرم افزار امور سهام

بـا پیشـرفت دانش و آگاهی از سـرمایه گذاری های بورسـی، 

سـاماندهی امـور سـهامداران، تعریـف مجامع و نقـل و انتقال 

سـود سـهام بـه یکـی از دغدغـه هـای مدیـران سـازمان ها 

تبدیل شـده اسـت. برای شناسایی رفتار سـهامدار و اثرگذاری 

متغیـر هـا بر سـودهی سـهام، اسـتفاده از نـرم افـزار مدیریت 

امـور سـهام امـری اجتنـاب ناپذیر اسـت. نـرم افـزار مدیریت 

امـور سـهام آرین سیسـتم با امکانـت ویژه ای نظیـر عملیات 

کنتـرل  ای،  مقایسـه  هـای  نمـودار  تهیـه  تغییـر سـرمایه، 

کدهـای تکـراری بورسـی و نـرخ گـذاری حـق تقدم هـا، بر 

جزئیـات دقیـق هـر سـهم، محاسـبه سـود، گـزارش دهـی 

افزایـش سـرمایه و رونـد جابجایـی سـهام نظـارت مـی کند. 

دسترسـی بـه اطالعات سـهامداران، تعریف مجامـع عمومی، 

نقـل و انتقـال سـهام و ایجاد پذیره نویسـی از دیگـر امکانات 

نرم افـزار امـور سـهام آرین سیسـتم اسـت. 

12 نرم افزار مدیریت سهام آرین سیستمنرم افزار مدیریت سهام  آرین سیستم

https://www.ariansystem.net/software/stocks/
https://www.ariansystem.net/software/stocks/
https://www.ariansystem.net/software/stocks/


ویژگیهای نرم افزار مدیریت سهام
• تعریف اطالعات پایه سهام

• تعریف کارگزاران بورس
• تعریف مجامع عمومی و دوره های عملیاتی

• تعریف سهامداران و استقرار سهام داران و برگه سهام
• انجام نقل و انتقاالت سهام به صورت عادی، وکالتی و قهری

• ایجاد و چاپ و تایید پذیره نویسی سهام
• تعریف عوامل محاسباتی سود

• محاسبه سود سهام و پرداخت سود سهام و صدور فیش پرداخت سود
• ثبت و تایید افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهام ، سود انباشته )صدور سند حسابداری عملیات سهام از قبیل 

سود سهام محاسبه شده(
• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای Office و قابلیت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت

Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab-Separated text

• گزارشات مرور سهام بر اساس سهامداران و سایر پارامترهای نرم افزار محاسبه سهام
• گزارشات نقل و انتقال سهامداران

• گزارش آراء سهامداران در مجامع عمومی بر اساس مصوبات هیئت مدیره
• گزارشات تعداد سهام انتشار یافته و چاپ شده

• گزارشات سود سهام محاسبه شده و پرداخت شده

مشخصات فنی نرم افزار 
مدیریت سهام

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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