


آسیابانی
در فضای رقابتی کسب و کار آرد سیستم های مجزای باسکول و مالی و فروش و… دیگر پاسخگوی 

نیازهای یک کارخانه کارآمد و پویا نیست.
سیستم یکپارچه آسیابان با درک این نیازها امکان انعطاف پذیری و کنترل هرچه بیشتر را برای 
مدیران فراهم می کند. بعالوه این یکپارچه سازی با حذف دوباره کاری ها عالوه بر کارایی بیشتر و 
سرعت در کارها دقت و صحت اطالعات و گزارش ها را به حداکثر رسانده و گام موثری در کاهش 

هزینه ها برمی دارد.

امکانات و ویژگی های سیستم یکپارچه آسیبان:

• بیش از ۷۰٪ صرفه جویی در هزینه و زمان
• ارتباط با سامانه فروش آرد كشوری ) سپید (

• حذف تمام دوباره کاری ها و تاخیرهای انسانی
• کنترل فرایند های مالی و بازرگانی

• امکان ارسال اس ام اس اطالعات برای مشتری



سيستم فروشگاهی

با توجه به تعداد تراكنش باال و كمبود زمان جهت ثبت دقيق تراكنش ها در يك فروشگاه ، نياز به 

وجود نرم افزاري ساده ، كاربر پسند ، قدرتمند و با دقت احساس ميشود . سيستم فروشگاهي به 

انديش با توجه شناخت دقيق نياز هاي فروشگاه هاي كوچك و بزرگ و زنجيره اي ، حداكثر كارايي 

، سادگي و دقت را در قالب يك سيستم يكپارچه به همه كاربران فروشگاه ارائه ميكند ، همچنين  

مديران و صاحبان كسب و كار فروشگاهي با استفاده از گزارش هاي جامع خريد ، فروش ، انبار و مالي 

ميتوانند در هر زمان كنترل كاملي بر روند كل فروشگاه خود داشته باشند .

تشریفات
ــه  ــک فاجع ــه ی ــل ب ــا را تبدی ــر خط ــش ، ه ــزاری همای ــریفات و برگ ــاالی كار تش ــیت ب حساس

میكنــد، بنابرایــن بزرگتریــن نگرانــی مدیــران موفــق ایــن حــوزه ، برنامه ریــزی دقیــق و اجــرای 

ــد  ــه بتوان ــزاری ك ــل اب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــم می باش ــزاری مراس ــل برگ ــی مراح ــگ تمام هماهن

ــیار  ــد بس ــش دهن ــل كاه ــه حداق ــت را ب ــن صنع ــوه ای ــای بالق ــی ه ــا و ناهماهنگ ــا ه خط

ــود . ارزشــمند خواهــد ب



پخش مویرگی

ــه انجــام کارآمــد  ــع محصــول بصــورت خــرد و در ســطح وســیع دارای ظرایفــی اســت ک توزی

آن بــدون بهــره گیــری از نــرم افــزاری مناســب تقریبــا غیــر ممکــن خواهــد بــود. نــرم افــزار بــه 

اندیــش بــا یکپارچــه ســازی مالــی انبــار فــروش و توزیــع انجــام کارآمــد ایــن کســب و کار را 

ــد. ــانتر می کن آس

ــه نظــر نمی رســد.  ــده ب ــدان پیچی ــان چن ــداز کارکن ــس ان ــدوق پ ــه صن ــوط ب ــور مرب انجــام ام

ولــی در ســازمان هــای بــزرگ بــا شــمار باالیــی از کارکنــان و انــواع مختلــف وام عملیاتــی پــر 

ــش  ــه اندی ــرکت ب ــداز ش ــس ان ــدوق پ ــکار صن ــک  راه ــا کم ــد بود.ب ــنگین خواه ــم و س حج

ــاند. ــام رس ــه انج ــا را ب ــت ه ــن فعالی ــادگی ای ــه س ــوان ب می ت

وام و پس انداز



زندگی است. هرچه  برای  ارایه دهنده کاال و خدمات فروش مانند تنفس  کارهای  و  برای کسب 

حجم عملیات فروش افزوده می شود مدیریت این فرایند حیاتی تر می شود. نرم افزار فروش شرکت 

به اندیش با امکانات فراوان امکان مدیریت هرچه بهتر این چرخه را فراهم می کند. تصمیم گیری 

درست و سریع نقش کلیدی در این عرصه دارد. گزارشات متنوع این نرم افزار مدیران ارشد و میانی 

را در انجام این مهم یاری می کند.

فروش



در بسیاری از کسب و کارها خرید درست یکی از ارکان اصلی موفقیت است. انتخاب تامین کننده 

روبرو هستیم  متنوع  کنندگان  تامین  و  کاالها  با  وقتی  خرید  فرایند  مدیریت  و  مناسب  کاالی  و 

بدون استفاده از نرم افزاری مناسب امکان پذیر نخواهد بود. نرم افزار خرید به اندیش با نگهداری 

اطالعات گوناگون از کاال ها و تامین کنندگان و تهیه گزارشات متنوع مدیران و عوامل خرید را در 

انجام درست این فرایند یاری می کند.

خرید

افزار حسابداری  نرم  است.  کاری  و  اصلی موفقیت هر کسب  ارکان  از  مالی  رخدادهای  مدیریت 

شرکت به اندیش با فراهم کردن امکانات الزم برای ثبت؛ طبقه بندی و تهیه گزارشات متنوع مالی 

به کاربران امکان انجام این امر مهم را می دهد.

حسابداری



کنترل موجودی  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  کارها  و  تمامی کسب  در  نقدینگی  مدیریت 

صندوق و حسابهای بانکی وچک های دریافتی و پرداختی و سایر انواع دریافت و پرداخت ها یکی 

از پایه های انضباط مالی است. سیستم دریافت و پرداخت به عنوان بخشی از سيستم يكپارچه 

مالی به انديش، ضمن برآورده كردن نيازهای فوق، با ارتباط با ساير سيستم ها نظير خريد، فروش 

و حسابداری و حقوق و دستمزد کنترل بهتری بر فرایند های مالی فراهم می كند.

مدیریت موجودی مواد و کاال چه در شرکت های تولیدی و چه در شرکت های بازرگانی از اهمیت 

با توجه به تنوع این کاالها کنترل موجودی و گردش و قیمت گذاری و  ویژه ای برخوردار است. 

انبارگردانی وتهیه گزارشات الزم در این زمینه بدون استفاده از یک سیستم کارآمد کاری توان فرسا 

خواهد بود. سيستم انبار به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه مالی به انديش، ضمن برآورده كردن 

نيازهای فوق، امكان ارتباط سيستم انبار با ساير سيستمها نظير خريد، فروش و حسابداری را در 

جهت كنترل و مديريت مقداری و ريالی انبار فراهم می كند.

دریافت و پرداخت
انبار



در بسیاری از کسب و کارها بخش عمده ای از سرمايه به اموال، ماشين آالت و تجهيزات، اختصاص 

است. برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  دارايی ها  اين  ريالی  و  مقداری  مديريت  بنابراین   داده شده. 

از طرفی اين دارايي ها در اثر استفاده به تدريج مستهلک می شوند در نتيجه به مرور از ارزش ريالی 

بر عملكرد مالی  قابل توجهی  تاثير  اين كاهش تحت عنوان هزينه استهالک،  و  آنها كاسته شده 

از  و همچنين بهای تمام شده محصوالت خواهد داشت. سيستم دارايی ثابت به عنوان بخشی 

سيستم يكپارچه مالی به انديش، ضمن ارتباط با سيستم حسابداری، به خوبی نيازهای فوق را برای 

سازمان برآورده می سازد.

پیچیدگی های محاسبات مربوط به دستمزد کارکنان و استثنا هایی که در این بین به میان می آید 

لزوم استفاده از یک نرم افزار منعطف و کارامد را ضروری می کند. بعالوه باید گزارشات الزم به تامین 

اجتماعی و اداره دارایی و بانک عامل محل پرداخت حقوق نیز تهیه شود. سیستم حقوق و دستمزد 

به اندیش همه این نیازها را به شکلی مناسب فراهم می نماید.

حقوق و دستمزد

اموال ) دارايی ثابت (



متخصص  نیروهای  با  همراه  و  همگام  است  مفتخر  اندیش  به  طراحان  شرکت 
فرهنگ  توسعه  قواعد  و  اصول  بر  تکیه  با  تکنولوژیها  جدیدترین  از  استفاده  و 
مشتری مداری در سازمانها و شرکتها از سال 1373 و با بیش از 23 سال تجربه 
 IT حرفه ای خود در حوزه فناوری اطالعات هدف گذاری رشد و توسعه در صنعت

کشور و دستیابی به بازار های بین اللمللی را در دستور کار خود قرار داده است. 
این شرکت با ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری جهت توسعه و تدوین راه حل ها 
و خدمات حرفه ای مرتبط با فناوری اطالعات و علی الخصوص نرم افزار به مزایا و 

توانمندی های رقابتی خاص و ویژه ای دست یافته است.
 تولید نرم افزارهای یکپارچه با نام تجاری »سیب« )سیستم یکپارچه به اندیش(

و تجهیز موفق بیش از هفت کسب و کار به سیستم های مکانیزه، این شرکت را در 
گروه مجموعه های دارای توانمندی در تولید و توسعه نرم افزار قرار داده  است.

شرکت طراحان به اندیش در کلیه حوزه های صنعت IT از جمله نرم افزار، شبکه، 
سخت افزار، امنیت، استاندارد سازی و مدیریت پروژه نیز دارای سوابق درخشان 

و موفقی می باشد .
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