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آمار مشت��ان حساب رایان

۱۶ مرکز استان (٥ کالن شهر)دفاتر حساب رایان ی دولتی و بانکی ۳۰ مشت�

ی ی و پایگاه شه� ی خصوصی۷۵۰ شهردا� بیش از ۲۰۰۰ مشت� ی ۱۲۰۰  دهیا�

۱۳۷۶۱۳۸۲

ثبت برند محاسبان



وش ی ف� وش و حسابدا� ف�

(Ticketing) مدی��ت درخواستها

(CRM) ی مدی��ت ارتباط با مشت�

ی تعهدی حسابدا�

د��افت و پرداخت دولتی

اموال دولتی 

اعتبارات دولتی

خدمات اصالح کدینگ

وده زش اف� خدمات ا�

ی دستورالعمل پیاده سا�

خزانه، بودجه و....

حـــوزه هــای تخصصی

سیستم های حساب رایان

ی های کشور ی هاو دهیا� شرکت برگ��ده سازمان شـهردا�

ی از  وزارت صنعت، معدن و تجارت وانه بهره بردا� د��افت پ�
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۱۳۸۴۱۳۸۶

ثبت برند محاسبان .نت

تولید و ارائه نسل دوم نرم افزارهای جامع 

ی محاسبان .نت مالی و ادا�

حـوزه مـشت��ان حـوزه  اختصاصی دولـتیحـوزه خدمات مالی

ی انبار انبار و حسابدا�

مدی��ت قراردادها و امور پیما نها

مناقصات

مدی��ت امالک و مستغالت (تحت وب)

خ��د و تدارکات

مدی��ت اموال و دارای یهای ثابت

کارتابل گردانی

مدی��ت جلسات

مدی��ت بخشنام هها

گردش مکاتبات و بایگانی اسناد

اپلیکیشن موبایل

ی درآمد درآمد و حسابدا�

و عوارض خود�

کمیسیون ماده ۷۷

ی امالک  امالک و حسابدا�

 ذیحسابی

حـوزه پشـتی�انی ونیک ی و سازمان الکت� ی هـاحوزه ادا� حوزه  اختصاص یشهـردا�

پرسنلی و کارگ��نی

آرشیو اطالعات پرسنلی

تشکیالت سازمانی

حقوق و دستمزد

وام و تسهیالت

ی مالی حسابدا�

ی) د��افت و پرداخت (خزانه دا�

بودجه و اعتبارات

صور تهای مالی 

تولید و بهای تمام شده

ی تجمیعی حسابدا�

  BI ی داشبورد مدی��تی و هوش تجا�

وژه ل پ� کنت�

بودجه تجمیعی

گزارش ساز

حـوزه مـنابع انسانیحـوزه مـدی��ت حـوزه مــالی



ساختار کلی شرکت حساب رایان

استقرار تولید و توسعه

ی محاسبان  مجموعه نرم افزارهای یکپارچه مالی و ادا�

با تکیه بر  دو دهه دانش از حوزه مشـت��ان و بر اساس 

مطالعه و نیازسنجی سازمان ها و کســــــــــب و کارهای 

گوناگون داخل کشـــور، توسط بهت��ن متخصـــصـــان 

ی تولید و به  تولید نرم افزا� و مشــاوران امور مالی و ادا�

و� زمان توسعه یافته است. م�

آمــوزش

مهمت��ن قدم برای اســــــــــــتفاده موثر از نرم افزارها، 

آموزش بهینه کا��ران محســـــــــــوب می شود. شرکت 

حســــــاب رایان پارس با استفاده از تیم متخصـــــــص و 

سرفصـــل های آموزشی مناسب، دانش مورد نیا� برای 

ی هرچه بهتر از نرم افزا� را منتقل می نماید. بهره بردا�

  آموزش همراه با استقرا� و تحویل نرم افزار

(LMS ،ی   آموزش دوره ای (حضو�

پشتیبانی

پل ارتباطی مخاطب برای بیان درخواســــــــــــــــــت ها و 

پیشـــــــنهادات به شرکت، واحد پشـــــــتیبانی است. در 

شرکت حســــاب رایان سه بخش مجزا برای پشـــــتیبانی 

ی»، «بانکی-دولتی» و  حوزه های «شـــــــــــــــــــــــهردا�

«خصـــوصی» تشـــکیل شده اند تا خدمات هدفمند و 

تخصــــصــــی تر  ارائه شوند، همــــچنین از طـــ��ق تیم 

ی ارتباط دائم جهت کمک به  نظرسنجی و صدای مشت�

ی مشت��ان صورت می پذیرد. پیشبرد اهداف نرم افزا�

ی درخواست های مشت��ان،  جهت  نگهداشت و پیگی�

کا��ـــران قادر خواهند بود تا با ثبت تیکت بــــرای واحد 

ســــــــــــــازمانی مورد نظر خود، ارتباط الزم جهت ثبت و 

ی مساله مورد نظر خود را ایجاد نمایند.  پیگی�

مشاوره

مشــــــــــــــــــاوره قبل از خ��د، بهت��ن راه برای شناخت نیاز 

شماست. با مشـاوره قبل از خ��د می توان مشـخص نمود 

که به کدام محصـــــــول یا خدمت نیاز دا��د و یا اصال دلیل 

توجیه پذی� برای خ��د محصول وجود دارد یا خیر.

مــا مشاور شما خواهیم بود.

·
            مشاوره خ��د نرم افزار

ی ها            خدمات و مشاوره مالی در حوزه شهردا�

ی نرم افزار جدید در هر ســـازمان،  اســتقرا� و پیاده ســا�

یکی از دشـــــوارت��ن مراحل خ��د نرم افزار اســــــت؛ به 

همین دلیل شرکت حســاب رایان با تشــکیل تیم های 

وژه سـعی در  ل پ� ی و اسـتقرار، با کمک تیم کنت� راه اندا�

هدایت هرچه بهت� و دقیق تر خدمات استقرار دارد.
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و ۹۰۰۱ د��افت گواهی ای�

ود به بازار نرم افزارهای مالی  و�

ی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتبا�

تندیس اولین کنگره چهره های ماندگار صنعت و تجارت ایران



۱۳۸۹۱۳۹۰
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نسل سوم، محاسبان.وب

سیست مهای تحت وب

گجت ها

\\192.168...

ی شرکت حســــــــــاب رایان، محاسبان.وب، که از سال ۱۳۹۳ با  نســـــــــل سوم نرم افزارهای مالی و ادا�

ی چند الیه بوده و مشتمل ب� بیش از ۲۰ ما�ول می باشد. ویکردERP  طراحی شده ، ب� پایه معما� �

 ASP.NET  MVC

SQL و پایگاه داده

.NET ان برنامه نویسی�� 

SQL و پایگاه داده

مستقل ا� بستر لپ تاپ

تبلت و موبایل
WORKFLOWورگر گزارشاتمستقل از م�

۱۲

۲۵ ۳۹

۶Monday

يادداشت

THEMES

WIDGETS

ی۱۰۰۰+ ز ۱۰۰۰ مشت� گذشتن از م�

کســـب رتبه ۲ شورای عالی  

انفورماتیک

د��افت تقدیرنامه و تندیس 

ی اولین همایش ملی مدی��ت شه�

و مدی��ت عملکرد

ویکرد  E RP طراحی  ی شرکت حسـاب رایان، محاسبان.نت، که از سال ۱۳۸۳ و با � نسـل دوم نرم افزارهای مالی و ادا�

ی چند الیه و بانک اطالعاتی SQL Server و با طراحی ویژه و تکامل یافته نســـــــــــــــــل قبلی نرم  شده، ب� پایه معما�

افزارهای شرکت می باشد که هم از جهت طراحی و هم در فرآیند های عملیاتی دارای ویژگی های منحصــــ� بفرد و 

جامعی می باشد.

نسل دوم، محاسبان.نت

شرکت های متوسط و سازما نها

یکپارچگی سیستم ها
دارای ۲۴ ��ر سیستم C# .NET

SQL و پایگاه داده
اپلیکیشن موبایلگزارشات

۱۳۹۱

د��افت تندیس بــرگــ��ده اولین 

جشنواره تجلیل از ۱۰۰ مدیر خالق 

ی برتر سرمایه گذا�



گ��ده ای از افتخارات

شــــــرکت برگ��ده در صـــــــنعت نرم افزا� به انتخاب 

وزارت صنعت، معدن  و تجارت در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶

مدی� برگ��ده  سال در

انجمن مدیران اجرایی

اردیبهشـت ماه ۱۳۹۷

بــرگــ��ده کنگــره ملـــی

حماسه سازان اقتصادی

خــــــــــــــــرداد ماه ۱۳۹۳

برگ��ده همایش برت�� نهای

انفورماتیک ایــــــــــــــــــــــــران

مـــــــــــــــــــــــــــرداد ماه ۱۳۸۹

بـــرگــــ��ده اولین همایش

رگان کارآف��ن کشور ملی ب�

دی مـــــــــــــــــــــــــــاه ۱۳۸۹

بـرگــ��ده کنگــره چهــر ههای

ماندگار صنعت و تجارت ایران

اســـــــــــــــــــــــــفند ماه ۱۳۸۷
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۱۳۹۳۱۳۹۴

کسب رتبه ۱ شورای عالی انفورماتیک

برگ��ده وزارت صــــــــــــــنعت، معدن

و تجارت به عنوان شـــرکت برتر تولید 

کننده نرم افزار

ی ز ۳۰۰۰ مشت� ا ز م� عبور

تمدید رتبه ۱ شورای عالی 

انفورماتیک

+۳۰۰۰

ی ا� پارك علم و د��افت مجوز فناو�

ی دانشــــــــگاه ت��یت مدرس فناو�

کسب تندیس طالیی  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۹
کسب تندیس نقـــره در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷، کسب تندیس بــــــرنــز  در سال ۱۳۹۶  

ود��افت گواهینامه  در سال ۱۳۹۵

۱۳۹۲

کسب عنوان دانش بنیان 

تندیس اولین همایش صنعت و 

ی اطالعات صادرات فناو�

عضویت در سازمان نظام صنفی 

رایانه ای



گ��ده ای از افتخارات

گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت

شـــــــــــــــــرکت های انفورماتیکی

تاییدیه اموال ا� وزارت

امور اقتصادی و دارایی

کســـــــــــــــــب ســـه رتبــــــه یـــك 

از سوی شورای عالی انفورماتیك 

گواهینامه دانش بـنـیان 

شرکت حساب رایان پارس
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۱۳۹۵۱۳۹۶

ی دانشگاه تهران عضویت د� پارک علم و فناو�

د��افت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

د��افت گواهی نامه اموال منقول ذیحسابی

کسب دومین رتبه ۱ از شورای عالی انفورماتیک

افزایش تعداد پرسنل به بیش از ۱۵۰ نفر

د��افت تایید دیوان محاسبات

کسب دومین گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

د��افت لوح سپاس کانون صنفی حسابداران استان 

آذ��ایجان غ��ی به عنوان محصول نوآور

ی ها مجوز سازمان شهردا�

ی های کشــــــــــور و دهیا�

تایــــیدیه دیوان

محاسبات کشور

و ۹۰۰۱   اخذ ایــــــــــــــــــــــــ�

سیستم مدی��ت کیفیت 

و۱۰۰۰۴ اخذ ایــــــــــــــــــــ�

ی  سنجش رضایت مشت�

و ۱۰۰۰۲  اخذ ایـــــــــــــــــــــــ�

مدی��ت رضایت مشت��ان

گواهی اهتمام به کیفیت
گواهی تایید فنی نر مافزار

شـــورای عالی انفورماتیک

گواهی تایید فنی نر مافزار

وزارت اطالعات و ارتـباطات

ی وزارت وانه بهره بردا� پ�

صنعت، معدن و تجارت

مجوز سازمان نظام صنفی

رایانه ای اســـــــــــتان تهران
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۰ ۲۰ ۴۰

۴۰٪

۹۶

۶۲٪

۵۱٪

۶۰ ۸۰ ۱۰۰

میزان پوشش صنایع مختلف

میزان رضایتمندی مشت��ان

میزان متوســــــــــط
رشد سالیانه شرکت

ی های مرکز میزان شهردا�

اســـــتان تحت پوشــــــش

ک
تی
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ور
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ان

ی 
عال

ی 
ورا

ش
ی 

د
بن

ه 
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ت 
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ش
ه 
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ر

ی حامــل محتـوا ی یا بستـ ههای نرم افــزا� ارائه و پشتیبانی بستـ ههای نر مافزا�

ی تولید و پشتیبانی نر مافزارهای سفارش مشت� خدمات پشـتیبانی۱ ۱

۱
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یا

 را
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۴۸

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶ ۱۳۹۸ ۱۴۰۰

۱۳۹۷۱۳۹۷ ۱۳۹۹

۵۸

۷۵

۸۹
۹۶ ۱۰۵ ۱۱۳

۱۴۱

۱۵۲
۱۶۰ ۱۶۴

۱۶۹
۱۷۵

قام حساب رایان در آینه ار

ی رسمی در سطح کشور مشت�

سال سابقه فعالیت

ی محصول نرم افزا�

ی متر م��ع ����نا و فضای کا�

تندیس  و گواهینامه

(partner) شرکت همکار

کالینت در سطح کشور

+۴۰۰۰

+۱۵۰۰

+۳۰

+۱۵

+۳۸۵۰۰۰

ی ز ۴۰۰۰ مشت� عبور از م�

انتخاب مجدد به عنوان تولید کننده برتر صنعت نرم افزار

کسب سومین رتبه ۱ از شورای عالی انفورماتیک

ی کسب گواه ینامه صالحیت ارائه خدمات درحوزه پدافند سایب�

ی رعایت حقوق مصرف کنندگان د��افت تندیس برن�

 گواهینامه اهتمام به کیفیت 

ی رعایت حقوق مصرف کنندگان  تندیس برن�

گواهی تایید فنی نرم افزار تحت وب

۱۱۱۱۱

۲

۳۳

۴

۲

۱

۱۱۱

۱ ۱ ۱

۱ ۱ ۱

۱ ۱ ۱

+۲۰

+۴۰
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برخی از مشت��ان شاخص

همراهان خصوصی

ی همراهان شهردا�

همراهان بانکی و دولتی

+۳۰

+۷۵۰

+۲۰۰۰

۱۴۰۰

 

ی  وانه بهره بردا� تمدید پ�

و سیستم مدی��ت کیفیت ۹۰۰۱ نسخه ۲۰۱۵ اخذ ای�

ی  و۱۰۰۰۴ سنجش رضایت مشت� اخذ ای�

و ۱۰۰۰۲ مدی��ت رضایت مشت��ان اخذ ای�

د��افت تندیس نقره سازمان حمایت از مصرف کنندگان 

ی غیر عامل کشور  د��افت گواهینامه صالحیت ارائه خدمات در حوزه پدافند سایب�

 

 د��افت گواهینامه امنیتی برنامه های

ا ستاندارد کا��ردی تحت وب مبتنی بر

زمایشگاه ای��انا آ    OWASPاز

ا فتا  ��ابی مجوز  د��افت تایید ا�

ی ی ا� پارك علم و فناو� د��افت مجوز فناو�

 دانشگاه ت��یت مدرس 
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ظ��ف مصور
Zarif Mosavar

سَنــــی پالستیک

شـرکت توسـعه
رگانی پرتو نور با�
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