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چشـم انـداز
قدرت برتر نرم افزارهای کسب وکار در ایران

مامـوریت
کمک به توسعه هوشمندی در مدیریت کسب وکار

ارزش هـای سـازمانی
پایبندی به هفت ارزش کلیدی:

پویایــی فرهنــگ ســازمانی، مشــتری محــوری، نیــروی انســانی خالق،نــوآوری و دانــش، رضایــت 
سهـــامداران، احتـــرام به رقبا و پایبندی به مسوولیت هـــای اجتمـــاعی، فرهنگ ســازمانی پگـــاه 

سیســتم را شــکل داده اســت. 

سبـد محـصول
دارای بزرگترین سبد محصول نرم افزاری کشور

طیف مشتـریان
از فروشگاهی کوچک تا بزرگترین سازمان ها و کارخانه ها

مسوولیت اجتـماعی
ــد، بخشــی از بودجــه خــود را صــرف امــور اجتماعــی و  پــگاه سیســتم، خــود را ملــزم مــی دان

ــد. ــه  جامعــه خویــش ادا نمای فرهنگــی  نمــوده و تــالش دارد دیــن خــود را ب

پـایـان
با رضایت مشتریان، اعتماد بازار و خالقیت پرسنل سخت  کوشمان پایانی نمی شناسیم...

آغـــاز
  1382
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سازیار:  ویژه شرکت های نوپا
این بــرند برای شـرکت هـای کوچـک و نوپا، اصولی، کاربر محور و ساده 

با گزارشات جامع و متنوع طراحی شده است.

ساختار: ویژه هلدینگ ها
این برند برای هلدینگ ها طـراحی شده و امکـان استفاده همزمان از 
یک یاپگاه داده برای شرکت های عضو گروه و تهیه گزارشات تفکیکی 

و تجمیعی از ویژگی های آن است.

شاهکار:  ویژه اصناف و فروشگاه ها
این برند برای فروشگاه ها، ساده سـازی فرایند پیچـیده و                               

دسته بندی هـوشمند داده ها را به ارمغان آورده است.

راهکار: ویژه فروشگاه های زنجیره ای
این برند با محصوالت ویژه برای دفتر مرکزی، فروشگاه ها، 
انبارها و ارتباط آن ها با یکدیگر یکپارچگی اطالعات را در 

فروشگاه های زنجیره ای به ارمغان می آورد.

همیار: نرم افزار حسابداری همراه
برند ویژه تلفن همراه که امکان ثبت چک ها، صدور فاکتور و 

یادآوری برنامه های روزمره از ویژگی های آن است.
این برنامه رایگان است و می توانید از سایت پگاه سیستم آنرا 

دریافت نمایید.

سازگار: ویژه شرکت های بزرگ و متوسط
این برند برای سـازمان ها و شرکت های بزرگ تولیدی، خدماتی، 

بازرگانی و پیمانکاری طراحی شده است.

معرفی برند های
پگاه سیستم 
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ــای  ــت در دنی ــترش رقاب ــق و گس ــه عم ــه ب ــا توج ب
ــاس  ــر اس ــت ب ــرای مدیری ــا ب ــروز، نرم افزاره ام

نیازهــای  از  به هنــگام  و  دقیــق  اطالعــات 
اساســــی شــرکت  هــای تولیــدی هســتند.
ــامل  ــی و ش ــال بوم ــتم، کام ــگاه سیس ERP پ

ــران  ــازار ای ــرد ب ــا رویک ــزار ب ــرم اف ــا ن ده ه
بررســی          بــا  ایرانــی  شــرکت های  نیــاز  و 
ERP هــای مطــرح جهانــی تهیــه شــده اســت 
و عــالوه بــر تطبیــق بــر نیــاز شــرکت ها و 

ــه   ــت را دارد ک ــن  مزی ــی ای ــازمان های ایران س
ــگاه  ــط پ ــال 1382 توس ــز از س ــورس آن نی س

ــت و  ــه اس ــرورش یافت ــده و پ ــد ش ــتم تولی سیس
ــا سفارشی ســازی  ــر ی ــد توســعه، تغیی چنانچــه نیازمن

ویـــــژه یــک سـازمـــــان خـــــاص باشــد بــه سهــــولت                                                                                           
می تــوان بــه آن دســت یافــت.

پــگاه سیســتم بــا یکپارچگــی بــاالی نرم افزارهــای خــود وگســتردگی بی نظیــر ســبد محصــول توانســته اســت بــه راهــکار جامــع 
ERP ایرانــی بــرای شــرکت های تولیــدی دســت یابــد.

این راهکار با توجه به نیاز شرکت های تولیدی از سیستم های ستادی مانند: 
• نرم افزار حسابداری • نرم افزار انبار • نرم افزار دارایی ثابت • نرم افزار حقوق و دستمزد • نرم افزار بهای تمام شده 

• نرم افزار تایم شیت 
سیستم های خط تولید مانند: 

ــرات(                                          ــداری و تعمی ــزار نگه ــرم اف ــزار PM )ن ــرم اف ــت • ن ــرل کیفی ــزار کنت ــرم اف ــد • ن ــزی تولی ــه ری ــزار برنام ــرم اف • ن
ــواد  ــات م ــزی احتیاج ــه ری ــزار برنام ــرم اف ــیون • ن ــزار کالیبراس ــرم اف • ن

سیستم های زنجیره تامین مانند:
• نرم افزار انبار • نرم افزار تدارکات داخلی • نرم افزار تدارکات خارجی • نرم افزار ارزیابی تامین کنندگان 

سیستم های Front Office مانند:
                                                      )CRM( نرم افزار فروش • نرم افزار خدمات پس ازفروش • نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری •

افــزار رضایــت ســنجی مشــتریان  افــزار پخــش • نــرم  • نــرم  
سیستم های اداری مانند:

BPMS نرم افزار اتوماسیون اداری • نرم افزار •
سیستم های مدیریتی مانند: 

• نرم افزارهوش تجاری)BI(  •  نرم افزار داشبورد مدیریت 
در عملکردی کامال یکپارچه با یکدیگر نیاز مشتری را برآورده می سازد.

مشتری می تواند بر اساس نیاز خود، تمام یا قسمتی از نرم افزارها را در یک یا چند مرحله تهیه نماید.
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)IMS( نرم افزار استانداردهای ایزو        

نــرم افــزار مدیریــت اســتانداردهای ایــزو)Iso Management Software(، یــک سیســتم هوشــمند اســت کــه مزیــت شناســایی 
فـــرصت های پیشــرفت در ســـازمان، شناســایی مشــکالت ریشـــه ای، ایجاد عملیات اصالحی مؤثر و جلوگیری از رخـــداد مشــکالت 

بالقــوه را بــرای ســازمان بــه ارمغــان مــی آورد.
ایــن نــرم افــزار در حقیقــت، یــک سیســتم مدیریــت اطالعــات بــا ســطح عملکــرد بــاال در کلیــه حوزه هــای اســتاندارد ISO9001 و 
دیگــر استـــانداردهای همخـــوان بــا ISO9001 اســت کــه بــا اســتفاده از منابــع مختلــف موجــود در ســازمان، نمایــی منحصــر بفــرد 

از وضعیــت پردازش هــا، محصــوالت، کیفیــت و محیــط ارائــه می دهــد.

        قابلیت هاي نرم افزار مدیریت استانداردهاي ایزو

• وجود کارتابل شخصی جهت اطالع از کارهای ارجاع شده و نیز امکان اولویت بندی امور محوله
• یادآوري امور عملیاتي سیستم هاي مدیــریت کیفیت به کاربران به وسیله کارتابل و آالرم

• امــکان تهیــه و تولیــد گزارشــات متنــوع و پیچیــده از اطالعـــات، در کمتریــن زمـــان ممکــن، بــه ســادگي و در اشــکال مختــــلف 
و مقایســه وضعیت ســـازمان از گذشتـــــه تا کنـــون

• ایجاد یکپارچگی اطالعات در بین حوزه های تولید، مالی، بازرگانی و مدیریت کیفیت سازمان
• صدور اقــدام اصالحي مکانیــزه در زیــر سیستـــم هاي مختـلف

• انجام مکانیزه ارسال درخواست، بررسي، تایید و تصویــب درخواست                                  
• مدیریت و به روز رساني اسنـاد و مدارك سازمان به صـورت مکانیـزه

• تسهیل پایش اهداف و شاخص های عملیاتی و کیفی سازمان
• شناسایی فرصت های بهبود در کلیه حوزه های سازمان                                                                  

• تسهیل مدیریت هزینه های کیفیت

 حرکت در مسیر رشد و تعالی با ابزار نوین    

ISO 10002

ISO 10004

ISO 22000 
ایمنی مواد غذایی

 ISO/TS16949
سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت

 HACCP
مدیریت بهداشت مواد غذایی

ISO 10015
مدیریت آموزش

الزامات سازه گستر

الزامات ساپکو

ISO 14000 
سیستم زیست محیطی

ISO 9001
 سیستم مدیریت کیفیت

OHSAS 18000

نرم افزار مدیریت 
استانداردهای ایزو
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IMS نرم افزارهای مدیریت

• ایمنی و بهداشت
• مدیریت مانور و بازدید

• مدیریت ریسک

HSE

• ارزیابی تامین کنندگان 
• رضایت سنجی مشتریان و مدیریت 

• شکایت مشتریان 

)EFQMو BSC( مدیریت عملکرد با رویکرد •

ارزیابی و پایش

• مدیریت مدارك

• مدیریت سوابق 

• مدیریت جلسات و بازنگری مدیریت 

• اقدام اصالحی و پیشگیرانه 
• مدیریت آموزش

• ممیزی داخلی 

• مدیریت فرایندها و اهداف 

تضمین کیفیت

عملیاتی - تولیدی

• تکوین محصول
• کالیبراسیون

• کنترل کیفیت 

• نگهداری و تعمیرات 
• مدیریت آزمایشگاه 

• برنامه ریزی و کنترل تولید 

فواید پیاده سازي نرم افزار مدیریت استانداردهاي ایزو

• ایجــاد انعطــاف بیشــتر در ســازمان از طریــق ســهولت در انجــام تغییرات 
و نیــز ایجــاد چاالکــي در ســازمان بــه واســطه دسترســي ســریع و ســاده 

بــه منابــع اطالعاتــي تصمیــم ســاز
• ایجاد زمینه افزایش رضایت ذینفعان سازمان

• ایجـاد زمینه تصمیم سازی دقیق و مناسب در سازمان
• کوتــاه بــودن دوره بازگشــت ســرمایه کــه بیــن یــک ســال تــا                                

دو ســال اســت
• کاهــش ســیکل انجــام کار از طریــق کاهــش زمــان انجــام کار و                     

ــات ــع اطالعــ ــردش و توزیـ ــه گ ــرعت دهي بـ س
• برقـــراري امنیــت بیشــتر بـــراي حفظ و نگهـــداري اطالعات و کنتـــرل 

سطح دستـــرسي افـــراد مختلف بـــه اطالعــات
ــروز خطــا در کنتــرل مــدارك و اجــراي  • کاهــش چشــمگیر احتمــال ب

اصالحــات و تغییــرات در مســتندات مرتبــط بــا ســازمان و حفــظ 
یکپارچگــي سیستـــم
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• اطالعــات مبانــی تســهیم هزینه هــا، مقادیــر تســهیم 
ــهم دهنده و  ــز س ــه مراک ــودن رابط ــخص نم ــه و مش هزین

نده ســهم گیر
• قابلیــت محاســبه بهــای تمــام شــده بــر مبنــای فرمول های 

متفاوت ســاخت
ــدا و  ــودی ابت ــات موج ــه ورود اطالع ــوط ب ــات مرب • عملی

پایــان دوره مــواد، نیــم ســاخته های مصرفــی و تولیــدات مراکــز
• عملیــات مربــوط بــه دریافــت اطالعــات هزینه هــای واقعــی به 

تفکیــک مراکز هزینه از سیســتم حســابداری
• عملیــات مربــوط بــه دریافــت اطالعــات مــواد مصرفــی در 

هــر یــک از مراکــز هزینــه از سیســتم انبــار
ــن  ــدات بی ــاالت تولی ــل و انتق ــه نق ــوط ب ــات مرب • عملی

کاری ایســتگاه های  مراکــز/ 
ــر  ــرد در ه ــی کارک ــای واقع ــه زمان ه ــوط ب ــات مرب • عملی

یــک از ایســتگاه های کاری
ــن شــده  ــای معی ــرای دوره ه • صــدور اســناد حســابداری ب

ــی ــتاندارد و واقع اس

ابزار اندازه گیری        افق تصمیم گیری

محـاسبه بهـای تمـام شده به روش های

سفارش کار
مرحــله ای

ABC

  بهــای تمــام شـده

دیــر زمانــی نیســت کــه در نتیجــه تحــوالت اقتصادی وگســترش 
ــژه پــس از حــذف یارانه هــا،  ــه وی ــع کشــور و ب ــت در صنای رقاب
مطــرح شــدن مســاله ی کنتــرل هزینــه و کاهــش بهــای                    
تمام شــده کاالی ســاخته شــده اهمیــت اســتراتژیکی در تولیــد 
ــوغ صنعتــی کــه یکــی از  ــه بل پیــدا کــرده اســت و دســتیابی ب
الزامــات مهــم آن درگیــر شــدن حســابداری بهــای  تمــام شــده 
در صنایــع و ســازمان های مختلــف اســت، اســتفاده از روش هــای 
محاســبه بهــای  تمــام شــده را مــورد توجــه ویــژه دســتگاه ها و 

شــرکتهای صنعتــی کشــور قــرار داده اســت.
ایجــاد زمینــه تصمیــم ســازی در ســازمان، ســنجش مســوولیت و 
کنتــرل فراینــد تولیــد، کنتــرل انحرافــات عملکــرد تولیــد، امکان 
ــن  ــه و همچنی ــان، هزین ــر زم ــت ب ــت  و مدیری ــرل فعالی کنت
کیفیــت را می تــوان در زمــره ی مهمتریــن ضرورتهــای اســتفاده 
و شــرکت های                 در صنایــع  بهــای  تمــام شــده  از سیســتم 

ــف برشــمرد. مختل

  مهمتـرین ویژگـی ها  و امکـانات

• تنظیــم دوره هــای بودجــه، واقعــی و بــرآورد و قابلیــت انتقــال 
اطالعــات بیــن آن هــا

• دریافــت اطالعــات حســاب معین هــای هزینــه و بهــای  تمــام 

شــده از سیســتم حســابداری
• اطالعات مهندسی شامل تعریف ایستگاه های کاری در هر مرکز 
هزینه، اطالعات استاندارد مصرف مواد )BOM(، تولیدات هر یک 

از ایستگاه های کاری و ظرفیت ایستگاه های کاری
ــای  ــبات به ــت محاس ــرآورد جه ــای ب ــف دوره ه ــت تعری • قابلی
ــور  ــه منظ ــی ب ــه و واقع ــای بودج ــارج از دوره ه ــده خ ــام ش تم
تجزیــه و تحلیــل حساســیت ها و گزارشــات توجیهــی اقتصــادی 
مبلــغ  و  هزینه هــا  رفتــار  هزینه هــا،  ماهیــت  معرفــی   •

ــک از                            ــر ی ــه در ه ــای هزین ــک ازمعین ه ــر ی ــده ه ــه ش بودج
ــه ــز هزین مراک
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   محاسبات
• کنترل قبل از محاسبات از قبیل ارتباط صحیح اطالعات هزینه و مصارف با مراکز هزینه

• تعریف درصد و مقدار ضایعات و تاثیر ضایعات عادی و غیرعادی بر بهای تمام شده هر کاال
• محاسبات معادل آحاد تولید هر یک از تولیدات در ایستگاه های کاری، محاسبات تسهیم هزینه ها   

• محاسبات مربوط به جذب هزینه ها، فروش و بازیافت ضایعات

• تعریف و محاسبه بهای تمام شده کاالهای مشترك و فرعی    
• تجمیع کاالهای مصرفی

• محاسبات بهای تمام شده استاندارد و واقعی  

• فروش و خرید خدمات برون سازمانی

  گزارش 
• گزارشات مربوط به هزینه های تبدیل

• انحراف هزینه های تبدیل                                   
• نرخ های جذب دستمزد و سربار

• هزینه های مراکز به تفکیک دستمزد و سربار متغیر و ثابت                  

• هزینه های جذب شده مراکز

  گزارشات مواد و نیمه ساخته  مصرفی
• انحراف مواد مصرفی      

• مواد وارده به تولید

• انحراف نرخ مواد تولیدی                       
• گردش مواد مصرفی

• تفاوت ارسال/ دریافت از انبار نیمه ساخته 

  گزارشات بهای تمام شده
• بهای تمام شده واحد محصول      

• گردش تولیدات در ایستگاه های کاری

• گزارش حساب کار در جریان ساخت         

• بهای تمام شده استاندارد- واقعی
• گزارش  انحراف نرخ و مصرف مواد

• گزارش انحراف نرخ و کارایی دستمزد

  گزارش انحراف ظرفیت، کارایی و  هزینه )ثابت و      
متغیر( سربار

• بهای تمام شده کاالی ساخته شده 
• بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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سریع آن را بخواند.قسمتیکه به وین بیس و داینامیک وب بیس اشاره شده با یک طرحی متمایز گردد تا چشم 

)CRM( نرم  افزار مدیریت  ارتباط با مشتری    

ایجــاد و حفــظ ارتبــاط بــا مشــتریان مقدمــه ایجاد وفــاداری در مشــتریان 
در راســتای افزایــش ســود سازمان هاســت. گســترش مشــتریان و 
ــه  ماننــد  ــان را ب ــا آن فعالیــت ســازمان ها، ســادگی ســهولت ارتبــاط ب
ــرفته را  ــای پیش ــتفاده از ابزاره ــزوم اس ــرده و ل ــل ک ــته مخت گذش
بیش ازپیــش افـــــزایش داده اســت. نــرم افـــزار مدیریــت ارتبــاط بــا 
مشتــــری)CRM( پــگاه سیســتم ابــزاری مطمئــن در ایــن مســیر 
بــرای ســازمان ها فراهــم ســاخته و آنــان را قــادر می ســازد بــا 

مدیریــت ارتباطــات خــود بــا مشــتریان، ســهم بــازار و ســود خــود را 
افزایــش دهنــد. ایــن نــرم افــزار بــا ســاخت پایــگاه اطالعاتــی مشــتریان، 

ــه  ــک  ب ــی ت ــادر باشــد بازاریاب بســتری فراهــم خواهــد آورد کــه ســازمان ق
 تــک فراگیــر را اجرایــی کــرده و ســازمان را در ارتبــاط هرچــه بهتــر بــا مشتــــریان، 

هدایت کند و بستــری است تا نه تنها هیــچ مشتـــری فـرامــوش نشــود، بلـــکه 
  )CRM( تمــــام اطالعــــات و ارتبــــاطات بــا او نیــز درســازمان حفــظ شــود. مزیــت مهــم نــرم افــزار مدیریــت ارتباط بــا مشــتری
پــگاه سیســتم  یکپارچــه بــودن کامــل آن بــا: نــرم افــزار حســابداری، نــرم افــزار خدمــات پــس از فــروش، نــرم افــزار فــروش و... 

بــه عنــوان بخشــی از نــرم افــزارERP پــگاه سیســتم  اســت.
Crm پــگاه سیســتم در چندیــن نســخه مختلــف از نســخه داینامیــک Web Base تــا مدلهــای Win Base پاســخگوی نیــاز 

مشــتریان اســت کــه بــه صــورت منفــرد و جداگانــه نیــز می تــوان از آنهــا اســتفاده کــرد. 

   ویژگی ها و امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری )CRM( پگاه سیستم
• تشکیل بانک اطالعاتی و پشتیبانی کامل از فرایندهای مربوط به مشتریان بالقوه و بالفعل)سرنخ)lead(، فرصت، مشتری(

• تعریف انواع ارتباط، نتایج ارتباط و درجۀ اهمیت هر ارتباط براساس فرایند های کاری شرکت
• تعریف فرایند های فروش و تهیۀ گزارش  های مربوط

• تعریف تاریخ مؤثر برای هر مشتری برای ارتباط گیری با وی در زمان  های مشخص
• بررسی نتایج تبلیغات صورت گرفته

• شناسایی میزان تأثیرگذاری راه های ارتباطی براساس نحوۀ آشنایی
• ارتباط  گیری گروهی، از طریق فرستادن نامه، دورنگار، پیامک و رایانامه، براساس تقسیم بندی  های گوناگون

• پیگیری و ثبت جلسه ها و تماس  های روزانه با مشتریان
• نگهداری سوابق ارتباط پرسنل با مشتریان، براساس موضوع، تاریخ و...

• یادآوری جلسه ها و پیگیری تماس با مشتریان
• کنترل پرسنل و ارجاع مسوولیت و پیگیری به آن ها

• تشکیل بانک اطالعات صدای مشتریان: پیشنهاد، انتقاد، شکایت، نظر و...
• انتساب مشتریان به کاربران

• یادآور )کارتابل(
)Caller ID( استفاده از شناسۀ تماس گیرنده •

• رقبا
• مدیریت دانش
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   باشگاه مشتریان پگاه سیستم
باشــگاه مشــتریان پــگاه سیســتم بــه عنــوان یــک رویکــرد نویــن در راســتای نگهــداری و توســعه ارتبــاط بــا مشــتری 
کــه منجــر بــه فــروش رو بــه بــاال، فــروش جنبــی و از همــه مهمتــر اجــرای صحیــح طــرح هــای وفادارســازی مــی شــود           
راه انــدازی شــده اســت. در واقــع باشــگاه مشــتریان پــگاه سیســتم، باشــگاهي ســازمان یافتــه بــراي مشــتریان محتــرم 

ایــن شــرکت در جهــت افزایــش وفــاداري و جلــب رضایــت مشــتریان اســت.

   برخی از امکانات باشگاه مشتریان پگاه سیستم

• امکان ثبت نام مشتریان
• امکان ثبت مشتریان و نمایندگان توسط کارمندان

• امکان ورود کارمندان، مشتریان و نمایندگان بر اساس نام کاربری و رمز عبور به باشگاه و استفاده از خدمات آن
• ثبت کارمندان

• ارسال تیکت توسط مشتریان و پاسخگویی از سوی کارمندان
• امکان ارسال مدارك و فایل توسط مشتریان و ترتیب اثر از سوی کارمندان

• امکان ارسال پیام به مشتریان و کارمندان
• مشاهده لیست اخبار توسط مشتریان

• ثبت قفل ها به صورت تکی و گروهی )فایل اکسل(
• امکان فعال سازی قفل توسط مشتریان

• امکان مشاهده قفل های فعال شده
• امکان معرفی مشتری توسط نماینده و پیگیری توسط کارمندان

• امکان تعریف سیستم امتیازگیری )دریافت امتیاز به ازای ثبت نام، خرید در بازه های زمانی مختلف(
• امکان تنظیم معادل ریالی امتیاز

• امکان مشاهده امتیازات کسب شده و مصرف شده
• امکان تعریف الگوی پیامک و ارسال در هنگام ثبت نام مشتری
• امکان تعریف الگوی ایمیل و ارسال در هنگام ثبت نام مشتری

• امکان ثبت گروه های کاربری و تعیین مجوزهای دسترسی به هر گروه
)Gamification( باشگاه مبتنی بر بازی کاری •

• امکان استفاده از کارت بر اساس سوابق مشتری
                      )Online( ــان ــورت همزم ــه ص ــریع ب ــاط س ــکان ارتب ــا ام ــوژی وب )Web Base( و ب ــر تکنول ــی ب ــزار مبتن ــرم اف • ن

ــر ســرعت ارتباطــی ــتفاده از خطــوط پ ــا اس ب
• امکان استفاده از نرم افزار بر روی موبایل و تبلت

• امکان پیگیری مراحل حل مشکل کاربر توسط کد پیگیری که در اختیار کاربر قرار می گیرد
• اطالع رسانی لحظه ای به پرسنل فنی در جهت رفع مشکل کاربر

•  امــکان ارســال پیــام کوتــاه )SMS( بــه کاربــر، بــرای  اطــالع از آخریــن اخبــار مربــوط بــه باشــگاه از قبیــل : قرعــه کشــی ها، 
تخفیف هــا  و جشــنواره های ویــژه بــه مناســبت های مختلــف و...



BPMS •
• اتومـاسیون اداری

BI •
• داشـبورد مدیریت
Dynamic CRM •
• باشگـاه مشتـریان

ISO 9001 •
ISO 14001 •
ISO 10002 •
ISO 10004 •
ISO 10015 •

OHSAS 18000 •
ISO/TS 16949 •

• الـزامـات ســاپـکو
• الزامـات سازه گستر

• حوزه حسابداری
• حـوزه بازرگــانی 

)SCM( زنجـیره تامیــن •
• حوزه حسـابداری مدیریت 
)بهای تمـام شده و بودجه(

)MRP( حـوزه تـولید •
CRM •

IMS راهکارهای نوینمدیریت استانداردهای ایزوERP

سـازمـان راهکارهای 
نوین

ERP

IMS



www.pegahsystem.com

تفاوت در کیفیت است
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BPMS   

ســازمان ها در گذشــته بــرای تــک تــک  فرایندهــا، نــرم افزارهــای جداگانــه ای در محــدوده آن فراینــد تهیــه می کردنــد کــه بــه 
ــز طراحــی  ــا یکدیگــر و نی ــن سیســتم ها ب ــن ای ــاط بی ــکان ارتب ــدم ام ــل ع ــه دلی ــه ب ــد ک ــروف بودن ــره ای مع سیســتم های جزی
سیســتم ها بــه صــورت مســتقل و بــدون توجــه بــه اهــداف و نیازهــای دیگــر سیســتم ها، اهــداف کلــی ســازمان بــه نحــو مطلــوب 

بــرآورده نمــی شــد و بــرای حــل ایــن مشــکل سیســتم های یکپارچــه ســازمانی شــکل گرفــت.
درایــن رویکــرد، یــک راهــکار جامــع)Total Solutoin( از تعــدادی نــرم افــزار تشــکیل شــده کــه بــه صــورت یکپارچــه بــا یکدیگــر 
ــاد کار طراحــی و  ــد:  حجــم زی ــی مشــکالتی مانن ــد. ول ــازمان را حــل نماین ــودن س ــره ای ب ــا مشــکل جزی ــوند ت طراحــی  می ش
ــازی  ــدم پیاده س ــط و ع ــک و متوس ــازمان های کوچ ــرای س ــادی ب ــه اقتص ــدم صرف ــاال و ع ــه ب ــتم ها، هزین ــازی سیس پیاده س

ــد.  ــا می مان ــر پابرج ــازمان های بزرگ ت ــژه س ــه وی ــازمان ها ب ــرای س ــاص ب ــای خ فراینده
ــری از  ــره گی ــا به ــا ب ــت ت ــد کســب وکار شــکل گرف ــت فراین ــوم مدیری ــه ســرانجام مفه ــود ک ــن مشــکالت ب ــر ای ــه ب ــرای غلب ب
ــب وکار  ــای کس ــت فراینده ــی و مدیری ــرا، بازبین ــف، اج ــرای تعری ــه ب ــی یکپارچ ــازمان ها، روش ــاز س ــورد نی ــدد م ــای متع الگوه
ســازمان ها ارائــه  کنــد و بــا اســتفاده از روش هــا و ابزارهــای مربوطــه حجــم کار را بــه حداقــل رســانده ، مدیریــت امــور را ســهل 

ــد. و کارآمــد نمای
ــا دارا بــودن یــک زیرســاخت بــرای مدل ســازی، طراحــی، پــردازش و اجــرای فراینــد، ســازمان ها در هــر ابعــادی  در ایــن روش ب
کــه باشــند، قــادر خواهنــد بــود انــواع مختلــف نیازهــای خــود را بــدون نیــاز بــه یــک بســته بــزرگ نــرم افــزاری و یــا نــرم افزارهــای 

پردردســر جزیــره ای، تامیــن نماینــد.
ایــن زیرســاخت نــرم افــزاری بــا نــام BPMS شــناخته می شــود و مــا در پــگاه سیســتم بــا بهــره گیــری از تجربه هــای موفــق نــرم 
افــزاری انجــام شــده در دنیــا، راهــکاری مناســب بــرای ســازمان های داخلــی در ابعــاد کوچــک تــا بســیار بــزرگ طراحــی نموده ایــم.

نرم افزارBPMS پگاه سیستم تحت وب است و امکانات گوناگون شخصی سازی را برای شما فراهم می نماید.

   بخشی از امکانات نرم افزار BPMS پگاه سیستم 
•  محیط طراحی و مدیریت و کارتابل تحت وب

BPMN2.0مدل سازی و طراحی فرایندهای سازمان در قالب استاندارد •

• تعریف فرم ها در مراحل مختلف فرایند برای ورود اطالعات توسط کاربر
• تعریف قوانین مختلف در سطوح مختلف برای ورود و کنترل اطالعات

• اجرای فرایندهای تعریف شده توسط موتور اجرای فرایند داخلی
• ساخت خودکار کارتابل برای کاربران مطابق فرایندهای تعریف شده

• برقراری ارتباط با منابع خارجی )مانند وب سرویس، ایمیل و پیامک( به صورت دو طرفه در مراحل فرایند
• گزارشات متنوع مطابق فرایندهای تعریف شده
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   سیستم اتوماسیون اداری
 

ســازمان ها بــه منظــور حــذف کاغــذ از مکاتبــات اداری خــود و روان ســازی گــردش فراینــد از نــرم افــزار اتوماســیون اداری اســتفاده 
می نماینــد. ایــن نرم افزارهــا ســابقه طوالنــی مدتــی دارنــد و چنــد نســل از آن هــا تاکنــون تولیــد و بــه بــازار عــرض  شــده اســت. 

ــاد و  ــرای ایج ــری ب ــل تغیی ــده و غیرقاب ــف ش ــش تعری ــای از پی ــیون اداری دارای چرخه ه ــزار اتوماس ــرم اف ــل  ن ــل های قب نس
ــد. ــکان می نمای ــل ام ــر قاب ــف غی ــازمان های مختل ــای س ــرای نیازه ــا را ب ــازی آن ه ــخصی س ــه ش ــتند ک ــه هس ــت نام دریاف

نرم افــزار اتوماســیون پــگاه سیســتم بــر مبنــای روش BPMS و نــرم افــزار داشــبورد مدیریــت طراحــی شــده اســت تــا عــالوه بــر 
نامه هــای عــادی ، فرایندهــای مختلــف ســازمانی را متناســب بــا هــر ســازمان پوشــش داده و در نهایــت گــزارش متنــوع داشــبورد 

در اختیــار مدیــران و راهبــران نــرم افــزار اتوماســیون اداری قــرار دهــد. 
ــورت  ــه ص ــزار و ب ــرم اف ــد ن ــای تولی ــن روش ه ــری جدیدتری ــا بکارگی ــتم ب ــگاه سیس ــیون پ ــزار اتوماس ــد نرم اف ــل جدی نس
ــازمان ها                                                                                                                                         ــرای س ــازی را ب ــخصی س ــه ش ــکان هرگون ــت ام ــن عل ــه همی ــده و ب ــد ش ــاخت BPMN تولی ــا زیرس ــت وب و ب تح

ــی آورد. ــم م فراه
زیرســاخت فراینــد محــور نــرم افــزار اتوماســیون اداری پــگاه سیســتم بــه ســازمان ها امــکان می دهــد بنــا بــه نیازهــای خــود و بــا 

تمــام جزئیــات فرایندهــای ســازمانی و اداری خــود را تعریــف نمــوده و اجــرا نماینــد.

   برخی ازامکانات نرم افزار اتوماسیون اداری پگاه سیستم
BPMN و طراحی فرایند مبتنی بر BPM با پشتیبانی از استاندارد  BPMS مبتی برروش •

• طراحی انواع فرایندهای سازمانی با امکان دریافت و ارسال ورودی یا خروجی به وب سرویس، ایمیل، پیام کوتاه و ... 
• تعریف انواع فرم ها متشکل از فیلدهای گوناگون در هر فرم و انتساب فرم به مراحل فرایند به منظور تکمیل توسط کاربر

• تعیین دسترسی بصورت چند سطحی شامل درخت دسترسی، گروه دسترسی، گروه کاربری و کاربر
ــا امــکان تعییــن جنبــه هــای متفــاوت ماننــد درخــت سیســتم، زمــان ورود، مــکان ورود)آدرس IP(، گــروه  • گــروه دسترســی ب

فراینــد، گــروه کاربــر و ...
ــرای هــر  ــر و تعییــن شــرایط نمایــش و فیلترهــای فراینــد مــورد نمایــش ب ــه تعــداد نامحــدود توســط کارب ــل ب • تعریــف کارتاب

ــر بــه دلخــواه کارتابــل توســط کارب
• زیر سیستم نرم افزار مدیریت جلسات 

• امکان یادآور
• ورود با احراز هویت دو عاملی به سیستم

• سیستم یکپارچه گزارش سازی و داشبورد اطالعاتی به منظور ساخت انواع داشبوردهای نمایش اطالعات و گزارشات
• امکانات فراوان در ایجاد نامه های اداری مانند امکانات کامل ویرایش متن و تصویر، درج پاراف و امضا با قلم نوری

• تعریف قالب های متنوع برای چاپ اطالعات یک فرم
• فیلدهای با مقداردهی خودکار در فرم ها مانند فیلد شماره نامه با پشتیبانی از دفاتر اندیکاتور نامحدود و دبیرخانه 

• امکان تکمیل فیلدهای یک فرم در مراحل مختلف
• تعریف ساختار سازمان شامل واحدها و سمت ها و افراد و نمایش های درختی مربوطه

• درج اطالعیه به منظور نمایش به کاربران
• تعریف نسخه های متعدد برای یک فرایند و فعال سازی یک نسخه

• طراحی فرایند در محیط تمام گرافیک و ابزاری پیشرفته و امکانات کامل تعریف شده در BPMN کامال تحت وب

ECE پشتیبانی از پروتکل •
SMTP و POP3 پشتیبانی از ایمیل ها مانند جی میل یا ایمیل سازمانی مبتنی بر پروتکل •
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)BI( نرم افزار هوش تجاری   

ــازمان و  ــی س ــتم  های عملیات ــزی سیس ــه از به هم آمی ــتند ک ــی هس ــد گزارش های ــری نیازمن ــرای تصمیم گی ــد ب ــران ارش مدی
ــی آن هــا حاصــل می شــود. یکپارچه ســازی و خالصه کــردن حجــم انبــوه اطالعــات، در نظــام دســتی بســیار  توزیع  هــای زمان
زمانبــر و مســتعد اشــتباه های انســانی اســت و در دیــدگاه جامــع و اجمالــی الزم بــرای مدیــران ارشــد خدشــه وارد می کنــد.

بــرای تحلیل  هــای درســت مدیریتــی، سیســتم هــوش تجــاری ایــن امکان هــا را فراهــم مــی آورد: خالصه  هــای زمانــی، تلفیــق 
ــاخص  های  ــرل ش ــف و کنت ــی، تعری ــرات، فرمول نویس ــای تغیی ــاهدۀ رونده ــی، مش ــتم  های عملیات ــل از سیس ــای حاص داده  ه
ــی  ــت و...، طراح ــی، کیفی ــی، بازرگان ــای مال ــده در حوزه  ه ــاخص  های ازپیش تعریف ش ــری ش ــد )KPI(، به کارگی ــدی فراین کلی
داشــبورد های دلخــواه بــرای آگاهــی از وضعیــت، ســهولت مشــاهدۀ نمایشــگرهای وضعیــت و پشــتیبانی از کارت امتیازدهــی 
متــوازن، کنتــرل وضعیــت جــاری، بررســی روندهــا و بررســی از کل بــه جــزء )Drill Down( و حرکــت در میــان ابعــاد مدیریتــی 

.)Drill Through( مرتبــط

   ویژگی ها و توانمندی های نرم افزار هوش تجاری )BI( پگاه سیستم
• تعریف شاخص  های کلیدی فرایند )KPI( بر مبنای اطالعات سیستم  های عملیاتی

• به کارگیری شاخص  های پیش فرض در حوز های مالی، بازرگانی، کیفیت و...
• ارائۀ مقادیر محاسبه شدۀ شاخص ها براساس تجمیع اطالعات سیستم  های عملیاتی

• به کارگیــری مکعب  هــای متناســب بــا موضوعــات مدیریتــی و امــکان مشــاهدۀ روندهــا در ابعــاد مدیریتــی مکعب هــا، نظیــر 
محصــوالت، مشــتریان، توزیــع جغرافیایــی، نمــودار ســازمانی، عملیــات تولیــدی و... و محدودســازی و تحلیــل آن بــا ابزار هــای 

)Drill Through( و حرکــت در میــان ابعــاد مدیریتــی مرتبــط )Drill Down( فیلتــر، بررســی از کل بــه جــزء
• فرمول نویسی بر مبنای اطالعات سازمان، تعریف متغیر  های موردبررسی دلخواه

• تعریف اهداف عملکردی هر شاخص به صورت محدوده  های مطلوب، هشدار و نامطلوب
• تعریف حقوق دسترسی اطالعات سازمانی برای سیاست گذاری متناسب

• سهولت تعریف و به کارگیری شاخص ها، بررسی روندها و داشبوردها برای تحلیل  های مدیریتی

   نرم افزار داشبورد مدیریت
هــر مجموعــه و ســازمانی حتــی در ابعــاد کوچــک، حجــم نســبتا زیــادی از اطالعــات خــام را دارد کــه عمــال فایــده ای بــرای 

ــرای تولیــد و نگهــداری آنهــا صــرف می شــود. ــران نخواهــد داشــت؛ درحالیکــه هزینــه بســیار باالیــی ب مدی
ایــن موضــوع در ســازمان های متوســط و بــزرگ اهمیــت بســیار بیشــتری دارد. اگــر بتــوان بــا ابــزاری ایــن اطالعــات را تبدیــل 
ــام داده و  ــری را انج ــر و به هنگام ت ــای دقیق ت ــود تصمیم گیری ه ــد ب ــادر خواهن ــازمان ها ق ــود، س ــمی نم ــای چش ــه نموده ب

دیــد بســیار دقیق تــری نســبت بــه وضعیــت فعلــی مجموعــه خــود داشــته باشــند.
نــرم افزارداشــبورد مدیریــت پــگاه سیســتم تحــت وب اســت تــا مدیــران در هرکجــا بــه داشــبوردهای ســازمان خــود دسترســی 
داشــته باشــند و امکانــات گوناگــون شــخصی ســازی را بــرای شــما فراهــم مــی نمایــد. شــما قــادر خواهیــد بــود بــا برقــراری 
ــی ماننــد درجــه، نقشــه،  ــه های ــد. نمون ــرای اطالعــات خــود ایجــاد نمایی ــگاه داده نمادهــای چشــمی ب ــا هــر پای ارتباطــی ب

جــدول، نمودارهــای ســتونی و دایــره ای از ایــن دســته اســت.
نــرم افزارداشــبورد مدیریــت پــگاه سیســتم تحــت وب اســت تــا مدیــران در هرکجــا بــه داشــبوردهای ســازمان خــود دسترســی 

داشــته باشــند و امکانــات گوناگــون شــخصی ســازی را برایشــان فراهــم می نمایــد.
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   برخی از امکانات نرم افزار داشبورد مدیریت پگاه سیستم

• محیط مدیریت و کاربری تحت وب

• اتصال به پایگاه های داده متعدد
• داشبوردهای قابل تعریف توسط کاربر به تعداد نامحدود

• مدیریت دسترسی بر داشبوردها

• ارائه داشبوردهای اشتراکی
Responsive و Drag/Drop محیط نمایش کامال پویا با مشخصاتی مانند •

• انواع نمودارها
DrillDown حرکت از کل به جزء •

• تعریف فرمولهای دلخواه برای اطالعات با دید دو الیه

   نرم افزار گزارش ساز

ــای  ــه ای از گزارش  ه ــت و مجموع ــازمان اس ــت )Mission( س ــر مأموری ــارت ب ــرای نظ ــازوکاری ب ــاز، س ــزارش س ــزار گ ــرم اف ن
ــوش  ــتم ه ــی و سیس ــتم  های عملیات ــا از سیس ــن گزارش  ه ــی آورد. ای ــم م ــب وکار فراه ــای کس ــرای تصمیم گیری ه ــاز را ب موردنی
ــا رویکــرد مــوارد کاربــرددار در تصمیمــات ســطوح مختلــف مدیریــت، اســتخراج شــده و براســاس دوره  هــای  تجــاری ســازمان، ب
گزارش دهــی و رویداد هــای سیســتم، متناســب بــا هــر مدیــر بــرای وی ارســال می  شــوند. مجموعــۀ جامــع گزارش  هــای اســتاندارد 
ــای  ــن گزارش  ه ــتم تدوی ــن سیس ــد. همچنی ــوار می کن ــری  هم ــرای تصمیم گی ــات الزم ب ــازی اطالع ــتم، راه را در فراهم س سیس
ــات جســت وجوی محــاور ه ای،  ــزارش و امکان ــدی گ ــدی و زمان بن ــزار قالب بن ــۀ اب ــا ارائ ــران را ب خاص منظــوره، تصمیم ســازی مدی

یعنــی کاوش اطالعــات براســاس ارتباطــات معنایــی، آســان می ســازد.

   ویژگی ها و توانمندی های این نرم افزار

• کاهش زمان الزم برای تلفیق اطالعات از سیستم  های متعدد و حذف خطای انسانی محتمل در تدوین

• ســازگاری محاســبات انجام شــده در زیرسیســتم  های متفــاوت و گاه فرمول  هــای مختلــف در ارائــۀ نتایــج تجمیعــی و 

یکسان ســازی، از قبیــل اســتفاده ازفرمول  هــای متنــوع بــرای حاشــیۀ ســود
• سادگی استفاده با ارائۀ مجموع جامع گزارش  های استاندارد و جست وجوی محاوره ای

• منعطف برای ایجاد گزارش  های الزم توسط ابزار قالب بندی و زمان بندی گزارش و نیز امکانات جست وجوی محاوره ای

• پیگیری مقادیر ارائه شده در هر گزارش تا سطح سیستم  های عملیاتی و کاربران، برای کشف و بهبود گلوگاه  های کسب  وکار
• ایجاد برنامه زمان بندی برای تولید گزارش و ارسال اتوماتیک آن به افراد تعریف شده از طریق ایمیل

• ایجاد گزارشات متشکل از چندین بخش )زیر گزارش( در یک قالب
• امکان ساخت گزارشات چند زبانی
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   راهکار صنعت پخش
توزیــع، رســاندن محصــول مناســب در زمــان مناســب و مــکان مناســب، بــه مشــتریان هــدف اســت. شــاخص تریــن تفــاوت 
شــرکت هــای بازرگانــی بــا شــرکت هــای پخــش در مدیریــت توزیــع کاال اســت، توزیــع یکــی از ارکان اساســی تاکتیک هــای 
بازاریابــی بــوده کــه بــه همــراه دیگــر عوامــل همچــون کیفیــت محصــول، قیمــت بــرای متقاعــد ســاختن مشــتریان بــه کار 

ــود. ــه می ش گرفت
توزیــع مؤثــر و اســتفاده از یــک نــرم افــزار پخــش یکپارچــه، می توانــد مزیــت رقابتــی یــک بنــگاه اقتصــادی نســبت بــه رقبــای 

ــد. خودش باش
بــرای افزایــش امنیــت در توزیــع محصــوالت و کاهــش خطــای انســانی در انجــام محاســبات و تحویــل کاالهــا بــه نــرم افــزاری 
مــورد اطمینــان و یکپارچــه بــرای مدیریــت رونــد پخــش کاال نیــاز اســت، کــه نــرم افــزار پخــش پــگاه سیســتم، ایــن نیــاز را، 

بــرای مشــتریان خــود بــر طــرف نمــوده اســت.
ــه دلیــل وجــود سیاســت های خــاص در امــر فــروش و خصوصیــات خــاص ورود و خــروج کاال،  در شــرکت های پخــش کاال، ب
لــزوم وجــود نــرم افــزار ویــژه پخــش بــه وضــوح دیــده مــي شــود. در همیــن راســتا پــگاه سیســتم، نــرم افــزار انبــار و فــروش 

ویــژه پخــش را معرفــی مــی نمایــد.

   برخی از امکانات راهکار پخش پگاه سیستم
• پشتیبانی از پخش گرم و پخش سرد

• پشتیبانی کامل از انبارهای متعدد و انبار بین راهی
• پشتیبانی کامل از لیست قیمت های مختلف

• پشتیبانی کامل از فرمول های مختلف و متعدد برای تخفیف، جشنواره و ...
• پشتیبانی کامل از فرمول های مختلف برای محاسبه پورسانت 

• پشتیبانی کامل از اسمارت فون ها برای سفارش گیری و فروش ویزیتورها

پخش مویرگی

تعریف کاال

قیمت گذاری )انبار ریالی(

مدیریت تخفیف، اشانتیون و جشنواره

مدیریت لیست قیمت برای مشتریان مختلف 

منطقه و مسیربندی

اعتبارسنجی مشتری

پشتیبانی کامل از اسمارت فون ها

انبار تعدادی

 فروش و حسابداری فروش

مدیریت توزیع

خزانه داری و حسابداری خزانه داری

CRM

گزارشات جامع و متنوع

مدیریت بازاریاب ها
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باشگاه مشتریان 021-88808821

ارتباط با ماپیوستن به مااخباراستانداردهاخدماتبرندهامحصوالتپگاه سیستم

https://www.pegahsystem.com

سایت های تخصصی

نرم  افزار مدیریت کیفیت )ایزو(
)CRM نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری )نرم افزار

نرم افزار حسابداری فروشگاهی
نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های کوچک و نوپا

وب سایت شخصی مدیرعامل

گالری تصاویر
اخبار

فیلم های کوتاه کسب و کار

محصوالت پربازدید

نرم افزار حسابداری
نرم افزار بهای تمام شده

نرم افزار خدمات پس از فروش
نرم افزار نگهداری و تعمیرات

نرم افزار اتوماسیون اداری
BPMS نرم  افزار

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید

دسترسی سریع

بروشورهای الکترونیک
درخواست نمایندگی

درخواست همکاری
نرم افزار حسابداری فروشگاهی

نرم افزار حسابداری شرکت های کوچک
نرم افزار حسابداری شرکت های بزرگ

عضو خبرنامه پگاه سیستم شوید!

نام

ایمیل

با ما همراه باشید

تمامی حقوق این سایت برای شرکت مهندسی نرم افزار پگاه سیستم محفوظ است.
.PegahSystem.com, All rights reserved 2003-2016 ©

info@pegahsystem.com                 www.pegahsystem.com                )+98( 021- 88808821                  شرکت مشاورین پگاه سیستم پیشرو
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پگـاه سیستم از شـروع تا همیشـه با شمـا
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www.pegahsystem.com


