
شرکت حساب رایان پارسارائه شده توسط 
تولید کننده نـــــــرم افزارهای مالی و اداری

نیروی برقتوزیع شرکت 

1401پایــیز  



تاريخچه شرکت حساب رایان پارس



حساب رایان در آینه ارقام

ماتیکرتبه شرکت در رتبه بندی شورای عالی انفور



شهرداری و پایگاه شهری700 (کالنشهر5)مرکز استان 16پوشش دهی 

مشتری خصوصی1800

دهیـــــاری1200 مشتری دولتی و بانکی30



طیکنندگانمصرفازحمایتهاینامهگواهیکسبوتندیسدريافت
تولیدکنندگانازحمایتسازماناز1400الی1395سالازمتوالیسالشش

کنندگانمصرفو

وصنعتوزارتسویاز1396و1393سالدرافزارینـــــــــــــــــــرمبرترشرکت
تجارتومعدن

کشورانفورماتیكعالیشوراییكرتبهسهکسب

کتشرمالیعملیاتفرآیندباافزارهانرمفنیامـــــــکاناتکاملانطباق
ارداستاندتغییراتدرخواستقبولوسازیبومیطريقازبرقتوزيعهای

برقتوزيعهایشرکتطرفاز

پیادهوجاریهایروالاصالحخصوصدرمجموعهبهراهــــــــــکارارائه
مختلفدستورکارهایسازی

پارس ویژگی های خاص شرکت حساب رایان



پارس ویژگی های خاص شرکت حساب رایان

رآیندفبهبودجهتمدیريتیداشبوردتحلیلیافزارهاینـــــــرمارائهآمادگی
مدیرانگیریتصمیم

کشوربرقتوزيعهایشرکتمالیجامعنظامباانطباق

عهتابهایشرکتتمامیوبرقتوزيعشرکتفرایندهایتمامیپوشـــش

پایگاه23واصفهاناستانبرقتــوزيعشرکتفرآیندهایوحـــــوزهپوشش
آنشهری

سازیبومیوسازیسفارش

اطالعاتکانورت

سرویسوب



افتخارات و مجوزهای حساب رایان



گواهینامه امنیت محصول حساب رایانان گواهینامه پدافند غیر عامل حساب رای

افتخارات و مجوزهای حساب رایان



سیستماینکهایگونهبهاست،یکپارچهسیستمیکداخلدرسازمانیکمختلفهایحوزهوهابخشگردآوریERPاولیهواصلیهدف
.باشدبرقتوزيعهایشرکتمتفاوتهایبخشنیازهایتمامیگویجواببتواند

ERP (Enterprise Resource Planning)



محصوالت حساب رایان در سه نسل

ارهایافزنرماولنسلحقیقتدرکهمحاسباناداریومالییکپارچهسیستم
تکنولوژيكمقتضیاتاساسبرو1378سالاز،باشدمیرايانحسابشركت

ماژول10برمشتملوشدهطراحیAccessاطالعاتیبانكپایهبرودورهآن
.باشدمیمالی

ازکه،نت.محاسبان،رايانحسابشركتاداریومالیافزارهاینرمدومنسل
بانکوالیهچندمعماریپایهبرشده،طراحیERPرویکردباو1383سال

SQLاطالعاتی Serverایافزارهنرمقبلینسلیافتهتکاملوویژهطراحیباو
دارایعملیاتیهایفرآینددرهموطراحیجهتازهمکهباشدمیشرکت
.باشدمیجامعیوبفردمنحصرهایویژگی

زاکهوب،.،محاسبانرايانحسابشركتاداریومالیافزارهاینرمسومنسل
بانکالیه،چندمعماریپایهبرشده،طراحیERPرویکردباو1393سال

MS-SQLاطالعاتی Server VS.NETسازیپیادهمحیطو2016 2012
C#.NET, VS.NET 2012 ASP.NET & MVCماژول20ازبیشبرمتشکلو

.باشدمی



شمای کلی نرم افزارهای حساب رایان

حسابداری مالی-
اموال و دارائی های -

ثابت
بودجه و اعتبارات-
بودجه تجمیعی جهت -

مناطق
خزانه داری-
حسابداری تجمیعی-
جهت ستاد و شركت -

های تابعه
تولید و بهای تمام شده-

حوزه 
مـالی

حوزه
پشتیبانی

انبارداری-
خرید و تداركات-
مديریت قراردادها و -

امور پیمان ها
كنترل پروژه-

حوزه
منابع انسانی

پرسنلی و كارگزینی-
حقوق و دستمزد-
تشکیالت سازمانی-
حضور و غیاب-
آرشیو اطالعات پرسنلی-
گزارش پويا ساز-

حوزه
اداری

اتوماسیون اداری تحت -
وب
مديریت درخواست ها-
پورتال سازمانی-

حوزه
مدیريت

هوش تجاری-
داشبورد مديریتی-

حوزه
امالک و ساختمان

مديریت تحت وب-
امالک و مستغالت-



برخی از همــــــراهان مــــــا



ویژهراهكارهای
هایشـــــــــرکت

بـــــــرقتـــــوزیع



بــــــرخـــــی از مشـكالت
توزیع برقشرکت های



پراکندگی اطالعات در سامانه های مختلف 
عدم برقراری سامانه های عملیاتی یکپارچه در سطح ستاد و شرکت های تابعه

عدم تحلیل اطالعات ارزشمند ثبت شده در تمامی حوزه ها با استفاده از داشبوردهای مدیريتی 
متحدالشکل نبودن ساختار های مالی در سطح ستاد و شرکت های تابعه

..(تام و ) عدم اتصال آنالین نرم افزار های مالی به سامانه های تخصصی شرکت های توزيع برق
عدم وجود فرآیند های یکپارچه جهت ثبت عملیات و گزارشات

عدم مدیريت صحیح فرآیند دستور کار تا اجرای قرارداد
عدم امکان ثبت فهرست بها بر اساس فرآیند های سیستمی

مشکالت



امكــانـــــــات و قـــــــــابلیت های
ای بیزینسی شرکت ه

توزیع برق



ازطريق وب سرویس ( سامانه تام)قابلیت ارسال اسناد حسابداری به توانیر

بستانکاری /قابلیت ثبت سند ستاد و ناحیه و ارسال اعالمیه بدهکاری 

ها به صورت اتوماتیکامکان ارسال اسناد از سایر زير سیستم

امکان ثبت اسناد از طريق سرویس جهت ارتباط با سایر سامانه ها

امکان ثبت اسناد مشترکین بصورت اتوماتیک 

سیستم حسابداری



سیستم تشکیالت

وب سرویس دريافت چارت سازمانی 
درج چارت سازمانی

ویرایش چارت سازمانی 
حذف چارت سازمانی



نمایش اقالم دستورکار های قرار داد منتخب 
پشتیبانی از  فرآیند انواع تعدیل در قراردادها

(آحاد بها پیمان )، تعدیل فلزات ، تعدیل سازمان مدیريت تعدیل ارز
ثبت اقالم قرارداد بصورت اتوماتیک 

امکان ثبت قرارداد مادر
خصوصی سازی چاپ های قرارداد براساس نوع قرارداد 

امکان ثبت صورت وضعیت دستورکار بر اساس اقالم ثبت شده
.  قابلیت پشتیبانی از قراردادهای منعقد شده در ستاد که درناحیه ثبت هزينه خواهد شد 

عدم امکان خاتمه یا اتمام قراردادی دارای دستورکار باز 
قابلیت چاپ گزارش تحلیلي قرارداد و دستورکارهای مرتبط با آن 

امکان ارائه گزارش تحویل اجناس به صورت درصد
پیش فاکتور / محاسبه جريمه تاخیرتحویل کاال برمبنای زمانبندی سفارش خريد 

سیستم کنترل قرارداد



سیستم انبار

(مانند شماره فابريك کنتور)جهت کاال های انبار Assetidامکان درج 
قابلیت صدور گروهی پالك اموال از رسید یا حواله های انبار 

امکان رزرو اجناس در انبار
صدور اسناد حسابداری بر اساس رسید و حواله

امکان ثبت انتقال بین انباری در شهرستان های مختلف
امکان ثبت درخواست بازگشت کاال



امکان دريافت و ثبت تضامین
امکان دريافت و ثبت سپرده ها

امکان مغایرت گیری بانکی بصورت اتوماتیک

سیستم خزانه داری



امکان بودجه ريزی به تفکیك انواع قرارداد و شرح دستورکار 
امکان تخصیص بودجه نواحی به صورت ماهیانه

امکان تامین اعتبار اتوماتیک به ازای هر دستور کار
امکان ثبت پیش بینی بودجه ، متمم و امکان تصویب در مرکز

سیستم بودجه



قابلیت پشتیبانی از انواع اجرای دستورکار 
امکان دريافت دستورکارهای عادی و متمم از طريق وب سرویس 

امکان برقراری ارتباط دستورکار با سیستم بودجه
از طريق وب سرویس " دستورکار" امکان دريافت دستورابطال ،

مدیريت فرآیند گردش دستورکار براساس نوع اجرای قرارداد
امکان تعريف دوره های شاخص تعدیل احاد بهاد به ازای درختواره فهرست بها 

قابلیت زمانبندی تحویل کاال در فرآیند پیش فاکتور 
کنترل حدنصاب معامالت براساس روش خريد و سال مالی 

گزارش کامل استعالم های یك سفارش خريد 
امکان جاری شدن فرآیند خريد تدارکات جهت شارژ  انبار 

سیستم بودجه



فرآیند اموال گردانی



فرآیند برگشت کاال از دستور کار برکناری



فرآیند تطبیق حساب



فرآیند محاسبه استهالک اموال
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