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سیستم جامع 
فرآیندسازان

مدیریت AGEING )طول عمر( محصوالت

مدیریت نقطه سفارش کاال و سفارشات مشتری
سیستم های کارتابل محور

پشتیبانی از فروش شرکت ها در مدل بازرگانی و تولیدی
امکان ایجاد شعب مختلف

مدیریت مکانیزه انبارها مبتنی بر ردیابی

پشتیبانی از تاریخ میالدی و شمسی

داشبورد مدیریت )گزارشات مدیریتی(

مدیریت فرم ها با سیستم فرم ساز

مدیریت در تولید

مدیریت در کیفیت

ویژگی های
نرم افزار
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ویژگی های سیستم حسابداری

+ امکان تفکیک درآمدها و هزینه های مختلف به تفکیک پروژه ها و مراکزهزینه 
+ امکان تفکیک سطوح حسابدری در 6 سطح مختلف به صورت درخت واره

+ امکان آنالیز و پیگیری حساب مشتریان در مدل دستی و اتوماتیک
+ امکان تفکیک حساب تفصیل در 9 حالت مختلف

+ امکان پشتیبانی از فرآیند اعتبارات اسنادی در روند خریدهای خارجی
+ امکان بستن حساب های سود و زیانی،اختتامیه وافتتاحیه بصورت اتوماتیک

+ امکان ایجاد حساب های بانکی و صندوق های مختلف ریالی و ارزی به تفکیک شعب
EXCEL امکان کپی در اسناد حسابداری به همراه استخراج به +



سیستم جامع 
فرآیندسازان

سیستم خزانه داری
+  مدیریت کلیه گردش اسناد شامل چک  و سفته در سیستم

+  مدیریت کلیه گردش های وجوه نقد
+  مدیریت اسناد تضمینی

+  مدیریت تنخواه و تنخواه داران
+  دریافت و پرداخت و اسناد بین بانکی

دارایی ثابت
+  مدیریت  ورود و خروج اموال 

+  مدیریت محاسبات استهالک سازمان
+  جابجایی اموال درون و برون سازمانی

+  مدیریت صورتبرداری و ایجاد کسری و اضافی
+  مدیریت ردیابی اموال و مراکز سازمان
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سیستم انبار
+  مدیریت انبارها و محل فیزیکی

سنجش  انبار،واحد  تفکیک  به  کاال  کاردکس  مدیریت    +
،عوامل ردیابی در محدوده زمانی مورد نظر

+  پیش بینی انواع گردش اسناد در بیش از 40 نوع مانند 
خریدها و امانی – تولید – انتقال انبارها و ...

+  مدیریت  پروژه ها و تولیدات پروژه محور)تولید سفارشی(

سیستم فروش
+  تفکیک فروش با توجه به مکان،مراکزومدل های مختلف 

+  توزیع فروش نسبت به شرایط جغرافیایی
+  فروش به صورت سبد محصول و لیست دلخواه

+  مدیریت فروش و محصوالت در بیشتر از 8 حالت مختلف
+  مدیریت عوامل مختلف به همراه ارزش افزوده

+  مدیریت فروش های پروژه های

لینک  و  انبارها  داخل  در  تولید  چرخه  کنترل  و  ثبت    +
مستقیم و غیر مستقیم با سیستم کنترل تولید

+  امکان ثبت اسناد با تفکیک عوامل ردیابی
+  پشتیبانی از واحد سنجش های فرعی و اصلی



سیستم جامع 
فرآیندسازان

سیستم حقوق و دستمزد
+  تهیه کاردکس شامل حقوق ، اضافه کاری،سنوات و......

+  تهیه دیسکت بیمه
+  تهیه پرداخت و باز پرداخت وام

+  مدیریت هزینه های حقوق به تفکیک مراکز هزینه
+  ایجاد عوامل حقوقی نا محدود

+  امکان محاسبه حقوق بصورت گروهی
+  امکان محاسبه بازپرداخت وام بصورت گروهی

+  امکان تهیه گزارشات انواع پرداخت ها در سیستم به تفکیک عوامل
+  امکان معرفی انواع استخدام وثبت نا محدود حکم برای افراد

+  امکان ارتباط با حسابداری و صدور سند اتوماتیک از سیستم حقوق
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انتقال اطالعات
+  امکان جابجایی اطالعات سیستم های مختلف نسبت به محل جغرافیایی مختلف

+  سرعت باالی جابجایی با یک خط تلفن
+  مختص سازمان هایی که دفاتر فروش با انبار فاصله فیزیکی زیادی دارند

+  جابجایی اطالعات سیستم های مختلف طبق درخواست سازمان
+  امکان انتقال اطالعات بین دو مرکز یا بیشتر



سیستم جامع 
فرآیندسازان

سیستم اتوماسیون
+  ایجاد کارتابل برای کاربران سازمان

+  امکان ارسال پیغام به همراه فایل های مورد نیاز با هر فرمتی به 
تعداد دلخواه

+  امکان اطالع رسانی تعداد پیغام رسیده به هر کاربر بصورت اتوماتیک
+  نمایش پیغام جدید رسیده به شکل بالن بدون نیاز به بستن فرم ها

+  امکان دسته بندی پیغام ها جهت رسیدگی
+  امکان تفکیک پیغام هایی که کارشان به اتمام رسیده

+  امکان گردش اسناد بین کاربران سیستم
+  امکان استفاده یکپارچه اتوماسیون در سیستم های انبار ، کنترل 

تولید و کنترل کیفیت 
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سیستم کنترل کیفیت
+  امکان معرفی پارامترهای کیفی محصول

+  امکان ثبت عدم انطباق محصوالت نامنطبق به ازای هر واحد
+  امکان  ثبت اطالعات بازرسی محصوالت

+  امکان ثبت اصالحات محصوالت
+  امکان ثبت اقدامات اصالحی

+  امکان ثبت اقدامات پیشگیرانه
+  امکان ثبت توقفات تولید در مراحل مختلف : ثبت سفارش،شارژ خط تولید،صدور 

شناسنامه،تولید محصول و ارسال محصول
+  امکان توقف تولید شناسنامه بصورت تکی و گروهی



سیستم جامع 
فرآیندسازان

سیستم کنترل تولید
+  امکان وضعیت سفارش گیری محصوالت )نمونه / انبوه /عدم تولید(

)OPC( امکان معرفی مراحل تولید محصوالت  +
+  امکان برنامه ریزی و شارژ خط تولید بر مبنای توان خط تولید

+  امکان برنامه ریزی و تامین مواد اولیه محصوالت
+  امکان صدور شناسنامه محصول

+  امکان ثبت برگ آمار تولید

+  امکان ثبت و تفکیک مرجوعی در سیستم تولید
+  امکان تهیه مقدار ضایعات خط به تفکیک نوع ضایعات و ماشین آالت در محدوده زمانی مشخص 

 OEE  امکان تهیه گزارش تولید ماشین آالت به همراه انحرافات و تهیه گزارشات خاص  +
+  امکان پشتیبانی از تولید انحصاری و تولیدات سفارشی

+  امکان اضافه کردن فیلدهای دلخواه جهت اطالعات تکمیلی محصول بدون محدودیت
+  امکان اضافه کردن نقشه محصوالت به ازای ورژن های مختلف نقشه محصول

+  امکان اضافه کردن فیلم و کلیشه های مختلف به هر ورژن محصول
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ویژگی های سیستم فرم ساز

+  امکان ایجاد فرم های ساده یا چند بخشی
+  امکان تعریف انواع فیلد های عددی، رشته ای، منطقی، محاسباتی و غیره

+  امکان مرتبط کردن فرم های ساخته شده با فرم های اصلی سیستم ها
+  امکان تعریف عملیات و پیغام های هشداری و بازدارنده

+  امکان تعریف موجودیت های ثابت و استفاده از آن ها در فرم های دیگر
+  امکان تعریف ایندکس های مختلف برای فرم ها

+  امکان متناسب سازی نحوه نمایش فرم ها
+  امکان تعریف عملیات گردش کار برای فرم های ساخته شده 

+  امکان استفاده از کارتابل برای مشاهده و انجام عملیات روی فرم های مرتبط 
+  امکان تعیین حقوق دسترسی برای فرم های ساخته شده

ویژگی های سیستم ردیابی

+  پشتیبانی از ورود و خروج کاال در سیستم انبار با شناسه ردیابی
+  پشتیبانی از خروج کاال در سیستم فروش با شناسه ردیابی

+  پشتیبانی از گردش کاال در فرایند تولید با شناسه ردیابی در سیستم کنترل تولید
+  پشتیبانی از سیستم کیفیت در ردیابی محصوالت کیفی خط تولید

+  پشتیبانی از سیستم انبار و تولید در ورود محصوالت و نیمه ساخته های خط تولید
+  پشتیبانی از دو سطح ردیابی به صورت همزمان در کلیه سیستم ها



سیستم جامع 
فرآیندسازان

ویژگی های سیستم گزارش ساز

QUERY ایجاد گزارشات بر مبنای +
+ امکان گروه بندی گزارشات بصورت دلخواه

+ امکان ارسال به EXCEL وفرمت های دیگر
+ امکان فیلتر کردن گزارش بدون محدودیت

+ امکان انتخاب خروجی ستون های مورد نظر کاربر به دلخواه
+ امکان دریافت و استخراج گزارش بصورت دلخواه

+ امکان اعمال محدودیت گزارشات درنمایش و ویرایش وارسال به EXCEL  و ...  

ویژگی های سیستم گزارشات مدیریتی

+ امکان ایجاد گزارشات نامحدود
+ ایجاد گزارش به دلخواه کاربر و ذخیره آخرین وضعیت به دلخواه کاربر

+ آنالیز اطالعات بصورت ماتریسی با سرعت باال  
+ امکان ترکیب اطالعات چندین سیستم جهت آنالیز و برنامه ریزی



شرکت فرآیندسازان 
صنعت محور سیستم جامع فرآیندسازان



You  Imagin
We Create



رضایی  کوچه  جنوبی،  کرمان  خیابان  رسالت،  اتوبان 
5 واحد  اول:  طبقه   ،51 پالک  حدیث،  ساختمان 

تلفکس : 22528405
WebSite:www.fssm.ir              E-mail:info@fssm.ir
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شرکت فرآیندسازان 
صنعت محور


