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تاریخچه

شرکت وب افزار سام (سهامی خاص) در سال ١٣٩٠ با موضوع اجرای طرح 

اندازی و  راه  های جامع فن آوری اطالعات شامل تحلیل، تولید، استقرار، 

پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار  به ثبت رسید. 

رسالت تدوین شده شرکت، "توسعه سیستمهای اطالعات مدیریت بر بستر 

وب" است. سیستمهای اطالعات مدیریت به مجموعه راهکارهای مکانیزه در 

کنترل  و  راهبری  انسانی،  ریزی، سازماندهی، مدیریت سرمایه  برنامه  امور 

پردازش  و  آوری  جمع  مجموعه  این  وظیفه  مهمترین  گردد.  می  اطالق 

اطالعات به روز، مفید و با قابلیت دسترسی آسان  است. 

این شرکت کار خود را عمال از آبان ١٣٨٨ با بررسی نرم افزارهای موجود در 

بازار و شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک، تحقیق در نیازمندیهای کاربران 

نرم  و  علمی  مستندات  مطالعه  مختلف،  تجاری  فعالیتهای  و  صنایع  از 

افزارهای موفق خارجی آغاز کرده است. 
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خط مشی :

 گروه شركت هاي وب افزار سام با ارائه راهکارهای جامع نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز 

برتر داخلی در حوزه فعالیت خود  ، به عنوان شرکت  دنیا، خدمات مشاوره، نظارت و آموزش 

رهبري بازار در ايران را در اختيار داشته و در بازارهای هدف خارجی نیز با برنامه ریزی بر اساس 

شرایط محیطی کشور عزیزمان، حضوري چشمگير و موفق دارد.

در گروه شرکتهای سام الگوی پیش روی ما :

ارائه سریع اطالعات قابل اتکا به مدیران جهت تسهیل تصمیم¬گیری در هر منطقه از جهان با 

استفاده از ابزارها و مدلهای نو، منطبق با استانداردهای روز دنیا.

ارائه خدمات پس از فروش لحظه ای توسط نیروهای کیفی و نخبه که  بارزترین معیار انتخاب 

راهکارهای فناوری اطالعات توسط مدیران بنگاه های اقتصادی می باشد.

حذف فعالیت های تکراری و فاقد ارزش افزوده در بنگاه های اقتصادی با به کارگیری کسب وکار 

مبتنی بر فناوری اطالعات و تسریع در انجام فرایندها.

رویکرد سام در در حوزه محصول :

افزارهای  نرم  تولید  برای  تکنولوژی ها  روزترین  به  با  فریم ورک های تحت وب مطابق  تولید 

منطبق با استانداردهای به روز دنیا.

.ERPتولید نرم افزار های کسب و کار با رویکرد ٢

.BPMS گسترش و به روزرسانی ابزارهای حوزه

نرم افزارهای با پلتفرم موبایل و سیستم عامل های اندروید در حوزه های گزارش گیری.

رویکرد سام  در حوز دانش :

راه اندازی دپارتمانهای آموزشی علوم جدید IT وانتقال آن به سطح عمومی جامعه با رویکرد 

ایجاد دانش سازمانی در سازمانها.

مهندسی  و  مالی  مهندسی  رویکرد  با    ERP مفاهیم  در حوزه  آموزشی  دپارتمانهای  اندازی  راه 

صنایع وانتقال آن به سطح عمومی جامعه با رویکرد ایجاد دانش سازمانی در سازمانها.

 ارزش ها و باورها :

ما معتقدیم که رعایت ارزشهای واال در شرکت وب افزار سام ، رمز موفقیت در کسب و کارمان 

است.

ارزش های محوری و مولفه های راهبردی : 

توجه و تمرکز بر مشتریان.

پایبندی به ارایه خدمات باکیفیت در راستای توسعه  پایدار.

پایبندی به اخالق حرفه ای با تاکید بر مسئولیت پذیری و نظم و انضباط کاری.

توجه به رشد و توسعه  کیفیت زندگی کارِی سرمایه های انسانی.

نوآوری، خالقیت و چابکی در ارایه خدمات.

راستی و درستی- صداقت.

آموزش و یادگیری.

خلق ارزش.

کار تیمی.

دانش محوری.



مجوزها ، عضویت ها و افتخارات : 

کسب گواهینامه اهتمام به کیفیت در سال ١٣٩٨

تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ١٣٩٨

کسب مجوز شرکت دانش بنیان در سال ١٣٩٧

شرکت برتر در صنعت نرم افزار در سال ١٣٩٦ به انتخاب وزارت صمت

کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در سال ١٣٩٦

دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صمت در سال ١٣٩٦

دریافت گواهی تاييد فنی نرم افزار از شورایعالی انفورماتیک کشور در سال ١٣٩٤

              عضویت در شورایعالی انفورماتیک کشور

                     عضویت در انجمن شرکتهای نرم افزاری تهران

                           عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

تکنولوژی های مورد استفاده :

Database: Sql server

Back-end : Asp.net Core

Front-end: Angular

Feature list سیستم مدیریت تولید

مزایا و برتری های نرم افزار :

Rich Client – Server مدل  معماری

cross platform پشتیبانی از

cross browser  پشتیبانی از

Real Time ثبت اطالعات به صورت

توان تخصصی : 

تحليل،  مشاوره،  (خدمات  مختلف  کاری  های  سازمان  در  سام  افزار  وب  تخصصي شرکت  توان 

طراحي، ساخت، پياده سازي و پشتيباني از طريق گروه راهکار هاي جامع، ...) شکل گرفته است . 

از کارشناسان متخصص، گروه ها و شرکت هاي  اين سازمان دهي با توسعه شبکه تخصصي 

دانش محوري که در زمینه هایی چون خدمات مدیریت، خدمات مشاوره مالی، مهندسی صنایع 

و... به فعالیت مشغولند، توانسته است نسبت به ارائه راهکارهای جامع به واحد های مختلف 

اقتصادی اقدام نماید.

امکانات عمومی نرم افزار سام : 

موتور طراحی و تنظیم فرآیند گردش کار

کارتابل

میزکار

داشبورد

تحلیل اطالعات

آرشیو وقایع

سرمایه انسانی : 

آنچه باعث دانش محور بودن شرکت وب افزار سام شده است و در طیف گسترده شرکت های 

نرم افزاری ، ما را در اوج قرار داده است به دیدگاه مدیریت درباره اهمیت سرمایه های انسانی 

باز میگردد. نیروی انسانی متخصص مهمترین عامل موفقیت های چندین ساله شرکت سام می 

باشد.

عمده سرمایه انسانی شرکت سام از دو گروه سرمایه انسانی مجرب و جوان و در حوزه های مالی 

و فناوری اطالعات تشکیل گردیده است .

لیسانس 17 نفر (55%) فوق لیسانس 11 نفر (35%) دکتری 3 نفر (10%)



سامانه های تحت وب و آنالین

سیستم های یکپارچه با
ERP رویکرد

فرآیند بودن محصوالت بـا
بهره گیری ازموتور قدرتمند

گردش عملیات

هفــــــت
دلیـــــــل
انتخاب سام 

پشتیبانی عملیات شعب
متمرکز و غیر متمرکز

پشتیبانی از ساختار
طراحی هولدینگ

استقرار ، آموزش و پشتیبانی
از استانداردهــــای خدمات

پس از فروش

محیط کامال ساده و زیبا

بهره مندی از آخرین تکنولوژی های روز در  صنعت نرم افزار در حوزه وب.

پوشش گردش فرایندها مطابق با نیاز هر صنعت.

راهکار صورتهای مالی تلفیقی برای اولین بار در ایران.

.ifrs راهکار تهیه صورتهای مالی بر اساس استاندارد

پوشش کاربری های مختلف در سازمانهایی با ساختار هلدینگ.

پیاده سازی الیه های استاندارد و جهانی امنیتی.

ارتباط با سایر نرم افزار ها به دلیل سرویس محور بودن راهکارها.

ارتباط تنگاتنگ با محیط آفیس.

گزارشگیری و مشاهده خروجی ها با استفاده از موبایل و تبلت.

پیاده سازی متد xbrl برای شرکتهای هلدینگ.

کیفیت مطلوب در ارائه خدمات استقرار و آموزش.

مزایای رقابتی 



نرم افزار
صورتهای مالی

نرم افزار
حسابداری مالی

نرم افزار 
دریافت و پرداخت

نرم افزار
دارایی ثابت

نرم افزار
مدیریت قراردادها

راهکـــــار 
مدیریـــت
مالــــــی 

مدیریت سرمایه انسانی

تدارکات و لجستیک

زنجیره فروش مدیریت تولید

مدیریت گزارشات سازمانی

مدیریت بودجه

SAAM
ERP

مدیـریت مالی

راهکار مدیریت مالی :  

ثبت و نگهداری حجم عظیمی از اطالعات مالی و  تاخیر و طوالنی شدن ثبت 

از مهمترین مساله های سازمانهای  رویدادهای مالی زیرسیستم های دیگر 

مختلف می باشد.

به کمک راهکار مدیریت مالی سام ، اطالعات مالی را به صورت کامال یکپارچه 

و با ساختاری منسجم و در  کسری از ثانیه با اطمینانی کامل از صحت آن ها 

در اختیار خود داشته باشید.

و  کاسته  تکراری  کارهای  انجام  از  مالی  اسناد   اتوماتیک  صدور  امکان  با 

مالی  اطالعات  صحت  از  و  داده  کاهش  را  انسانی  نیروی  خطای  نتیجتا 

سازمانی خود اطمینان کامل داشته باشید.

اهم برخی از دست آوردهای راهکار مدیریت مالی :

گزارش دهی ساده و  سریع  به ذینفعان درونی و بیرونی سازمان با بهره مندی 

از گزارشات فرمی مرور و گزارشات چاپی در محیط استیمول سافت.

از  تهیه صورتهای مالی به صورت کامال داینامیک با قابلیت اطمینان کامل 

اطالعات مالی.

پشتیبانی کامل از حسابداری شعب مستقل و غیرمستقل.

بهره مندی از گزارشگیری مالی بین المللی ( IFRS ) همزمان با استانداردهای 

جاری ایران. 

امکان ارائه گزارشات قانونی خرید و فروش فصلی موضوع ماده ١٦٩ ق م م 

و همچنین مالیات بر ارزش افزوده.

امکان مدیریت گردش نقدینگی در سطح هر شعبه و یا در سطح سازمان.

انجام کلیه عملیات مربوط به تسهیالت بانکی.

امکان ردیابی دارایی های ثابت سازمان در هر لحظه و به تفکیک هر شعبه.

پشتیبانی از اظهارنامه مالیات عملکرد به صورت پارامتریک.

امکان ایجاد گزارشات مورد نیاز برای برای ذینفعان خارج از سازمان در محیط 

وب جهت ارائه پاسخگویی صحیح و سریع  به این نیاز سازمان مانند گزارش 

وضعیت طلب و بدهی تامین کنندگان و خریداران کاال و خدمات سازمان و 

یا گزارش وضعیت صورت وضعیت های هریک از پیمانکاران دست دوم و .. 

از طریق وب سایت پاسخگویی سازمان.



راهکارمدیریت مالی 

نرم افزار حسابداری مالی 

برخی از امکانات : 

١. امکانات عمومی

امکان ثبت  و گزارش  دهی هم زمان با دو نوع استاندارد حسابداری ایران و 

. ( IFRS ) حسابداری بین اللملی

از سرویس  ارزی و پشتیبانی  به صورت چند  اسناد حسابداری  امکان ثبت 

تسعیر ارز اتوماتیک.

تعیین سطح دسترسی برای هریک از کاربران در سطح سال مالی ، نوع سند 

حسابداری ، کدینگ های حسابداری.

امکان ایجاد انواع فایل های پیوست به هر سند حسابداری.

امکان ایجاد اطالعات تکمیلی در قالب فیلدهای سفارشی در زمان استقرار 

نرم افزار برای هر سند حسابداری.

٢. ساختار حساب ها 

تعریف ساختار حساب ها به صورت درخت واره ای.

طبقه بندی حساب ها  به صورت درختی تا سه سطح : گروه ، کل ، معین  و 

حسابهای جزء به صورت نامحدود.

تعریف سطوح تفصیل شناور به صورت نامحدود .

فیلدهای  قبیل  از  معین  های  حساب  برای  تکمیلی  اطالعات  انواع  تعریف 

عطف های  شماره ای ، تاریخی ، عددی.

بهره مندی از یک نرم افزار حسابداری کارا و اثر بخش و در عین حال منعطف و 

با کاربری آسان از  عالقه مندیها و نیازمندیهای یک سازمان مالی نوین می باشد.

سیستم حسابداری مالی سام این امکان را برای کاربران مختلف فراهم می 

سازد تا با یکپارچگی کامل با تمامی زیر سیستم ها و ماژولهای دیگر سازمان 

از صدور اتوماتیک اسناد حسابداری بهره مند شده و نیازهای کاربران را در 

سطوح مختلف عملیاتی و گزارشگیری به راحتی امکان پذیر سازد.

منافع و مزایا :

پشتیبانی کامل از عملیات حسابداری شعب مستقل و غیرمستقل.

پشتیبانی کامل از ساختار مالی موجود در هولدینگها.

ارتباط کامل با نرم افزار بودجه ریزی مالی با ساختار کدینگ یکسان.



٤. عملیات گزارش گیری :

بهره مندی از گزارش مرور حساب  ها در تمامی سطوح به شکل ساده و تحلیلی 

به همراه بررسی گردش حساب ها و مشاهده  اسناد حسابداری.

گزارش  های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی.

امکان تهیه  گزارشهای رایج حسابداری از قبیل تراز و گردش برای حساب های 

معین مرتبط با هر کاربر.

بهره مندی از  گزارشات مقایسه ای در قالب های زمانی هفتگی ، ماهانه ، 

فصلی ، شش ماهه و ساالنه.

بهره مندی از  گزارش های الزم در مورد تجزیه ی سنی مطالبات.

امکان رسیدن از صفحات تمامی گزارشات به اسناد حسابداری و همچنین 

مشاهده اسناد تولید کننده سند حسابداری توسط زیر سیستم های صادر 

کننده سند بدون باز کردن ماژول زیر سیستم مذکور.

ارسال اطالعات به قالب هایی همچون (Excel, Word,  XML, PDF   ) به 

منظور تجزیه و تحلیل  های مالی مورد نظر کاربر.

٣. عملیات طی دوره و پایان دوره :

ثبت اطالعات اسناد حسابداری به صورت یادداشت، موقت، تاييد.

تعریف انواع سند حسابداری.

امکان صدور اسناد حسابداری ارزی.

شناسایی اسناد حسابداری  ارسالی از سایر سیستم  ها  بر حسب انواع سند 

تعریف شده توسط کاربر.

امکان کپی اسناد حسابداری از یک شعبه و درج آن در شعب دیگر.

امکان تعریف شرح های پرکاربرد.

تعریف الگوی سند حسابداری اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری.

جستجوی اسناد حسابداری بر اساس تمامی اطالعات مندرج در سند.

صدور اتوماتیک اسناد تسعیر ارز، بستن حساب  ها، تعدیل ماهیت حساب

 ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم.

تهیه ی سند کل برای دوره های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت 

در دفاتر قانونی.



راهکارمدیریت مالی 

نرم افزار دریافت و پرداخت 

منافع و مزایا : 

١. آگاهی در لحظه از وضعیت نقدینگی ،  گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی 

و حساب مشتریان و تامین کنندگان

نرم افزار آنالین دریافت و پرداخت سام این امکان را  برای شما فراهم می 

سازد تا در هر لحظه و در هر مکان از آخرین وضعیت نقدینگی موسسه خود 

و همچنین از آخرین وضعیت مدیریت بودجه ریزی نقدی موسسه خود بهره 

مند گشته و امکان اتخاذ تصمیمات مهم و ضروری در هر زمان و مکان فراهم 

گردد.

٢. ابزاری قدرتمند جهت اجرای کنترلهای داخلی موثر و کارا :

همیشه یکی از مخاطره آمیزترین اتفاقاتی که ممکن است در سازمانها به 

وقوع بپیوندد امکان انجام سوء استفاده های مالی در ارکان مختلف سازمان 

می باشد . نرم افزار سام با امکان اتصال بین نرم افزار دریافت و پرداخت با 

سایر نرم افزار های دیگر از قبیل نرم افزار فروش و یا خرید و تدارکات این 

امکان را برای شما فراهم می سازد تا در هر سازمان بر اساس گردش عملیات 

تعریف شده  داخلی  کنترلهای  فعالیت سازمان و همچنین  نوع  با  متناسب 

و  دریافت  انواع مجوز های   ، نظارتی مختلف  واحدهای  و  مدیران  توسط 

و  خرید  فرآیندهای  با  متناسب  پرداخت  شرایط  نوع  همچنین  و  پرداخت 

فروش برنامه ریزی شده و امکان بروز اشتباهات عمدی و سحوی در رابطه با 

این عملیات توسط کاربران به صفر برسد و موجبات اطمینان بخشی بیشتر 

به سیستم های مالی سازمانی فراهم گردد.

یکی از مسائل مهم و اساسی در مدیریت منابع سازمانی هر شرکت و موسسه 

امکان کنترل و مدیریت نقدینگی در آن شرکت می باشد . پیش بینی گردش 

دست  در  مهم  ابزاری  رو  پیش  زمانهای  و  ماهها  در  سازمان  در  نقد  وجوه 

مدیرت سازمان می باشد تا با عوامل خطرناکی همچون ورشکستگی ناشی 

از کمبود نقدینگی و سایر مخاطراتی که سازمان را تهدید می نماید مقابله 

نموده و تصمیمات درستی را در این رابطه اتخاذ نماید . 

بنابراین بهره مندی از یک زیر سیستم دریافت و پرداخت با امکان اجرای 

کنترلهای داخلی موثر بر نظام های مالی شرکت یکی از اساسی ترین ابزارهای 

در دست مدیران اجرایی و عملیاتی و همچنین استراتژیک در سازمانها می 

باشد.



٣. بهره مندی از ساختار گردش عملیات ( ورک فلو ) :

همیشه یکی از دغدغه های اصلی مدیران در هر سازمان امکان اجرای گردش 

عملیات مهندسی شده سازمان  توسط نرم افزارهای مالی می باشد تا با اجرای 

این موضوع،  امکان بهره وری در سازمان به نقطه حداکثری خود نزدیک شود.

بنابراین نرم افزار سام در این خصوص این امکان را فراهم نموده است تا با 

بهره مندی از نرم افزار ورک فلو و استفاده آن بین نرم افزار دریافت و پرداخت 

تدارکات  و  داخلی  افزار خرید  نرم  قبیل  از  نظر  مورد  افزار های  نرم  و سایر 

با  متناسب  عملیات  گردش  ایجاد   ،  .... و  فروش  افزار  نرم  یا  و  خارجی 

نیازمندیهای هر سازمان فراهم گردد.

برخی از امکانات : 

و  اسناد  پرداخت  و  دریافت  به  مربوط  رویدادهای  و  مبادالت  تمامی  ثبت 

وجوه به تفکیک شعب.

پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی.

پشتیبانی از فرایندهای حقوقی کردن اسناد دریافتی غیر قابل وصول.

انجام انتقاالت بین منابع درون سازمانی (بانک ها و صندوق ها و تنخواه ها).

انجام انتقال بین شعبه های مختلف سازمان.

تعیین حساب پشتیبان برای حساب های بانکی و انجام کنترل های مربوط به آن.

دریافت اطالعات استقراری  و تمامی عملیات دریافت و پرداخت از طریق فایل.

با  پرداخت  و  دریافت  عملیات  با  مربوط  حسابداری  اسناد   تمامی  ثبت 

الگوهای قابل تعریف توسط کاربر.

تسهیل عملیات مغایرت گیری حساب های بانکی.

و  بانکی  حساب  صورت  اطالعات  اساس  بر  بانکی  مغایرت  صورت  تنظیم 

مغایرت گیری اتوماتیک.

تعريف انواع تسهيالت بانكي و ثبت قراردادهاي دريافت تسهيالت.

كنترل اقساط پرداختي تسهيالت بانكي به صورت نقد يا اسناد بهادار و صدور 

اسناد حسابداري مربوط به آن ها.

تهیه صورت وضعيت تسهيالت بانكي.

یکپارچگی با ماژول های مرتبط با حوزه ی دریافت و پرداخت شامل فروش و 

پخش و تدارکات.

مدیریت ضمانت نامه ها :

پوشش دهی تمامی فرآیندهای ضمانتنامه های به نفع شرکت و ضمانتنامه

 های به عهده شرکت.

ثبت فرایند دریافت و پرداخت ضمانت نامه های بانکی.

امکان پیشبرد مراحل تمدید ، تقلیل ، ابطال یا وصول ضمانت نامه های بانکی.

کنترل حساب های تنخواه و هزینه های انجام شده توسط تنخواه.

تنخواه گردان ها :

ثبت صورت خالصه تنخواه.

ثبت اطالعات مالی در صورت خالصه تنخواه.

کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه.

کنترل موجودی هر یک از تنخواه ها با سقف تعیین شده.

ورود اطالعات صورت خالصه تنخواه از طریق فایل اکسل.

گزارش های مرور و گزارش های تحلیلی سیستم :

. ( Cash flow )  تهیه ی گزارش گردش وجوه نقد

تهیه ی گزارش ها به تفکیک هر شعبه.

جستجوی سریع اقالم دریافتی و پرداختی.

دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش ها.

موجودی و گردش حساب های بانکی و صندوق ها و تنخواه ها.

وضعیت ضمانت نامه های بانکی.

وضعیت تسهیالت مالی دریافتی.

و  دریافت  نوع   ، مقابل  طرف  تفکیک  به  پرداخت ها  و  دریافت ها  گزارش 

پرداخت ، نوع قلم و ....

گزارش گردش و موجودی تنخواه ها و هزینه های انجام شده توسط آن ها.

گزارش نقدینگی بابت پیش بینی های آتی.

گزارش مجوزهای دریافت و پرداخت و ردیابی فرم های مرتبط شده با این 

مجوزها.



عموما دارایی های ثابت در هر موسسه یا سازمان بخش عمده ای از دارایی

 های غیر جاری آن ها را تشکیل می دهند، از این رو ردیابی آخرین وضعیت 

این دارایی ها و ارزش یابی درست و به روز آن ها  اگر به درستی و با قابلیت 

اتکای کافی اتفاق نیافتد، می تواند منجر به باال رفتن ریسک مدیریت بهینه 

این دارایی ها از قبیل تصمیم گیری های غیردقیق در خصوص کنارگذاشتن و 

جایگزین کردن دارایی های جدید یا عدم اطالع به  موقع در خصوص دارایی

 های مفقود شده و اقدام مناسب و به هنگام در خصوص آن ها شود.

از سویی دیگر انجام محاسبات مالی مرتبط به دارایی های ثابت بدون وجود 

گاهی  که  دارد  بر  در  را  محاسباتی  اشتباهات  ریسک  اتکا،  قابل  سیستمی 

اصالح آن ها بسیار زمان بر و حتی ناممکن است.

به  اتصال  امکان  که  ثابت  دارایی  سیستم  یک  از  مندی  بهره  همچنین 

زیرسیستم های دیگر همانند انبار ، تعمیرات و نگهداری و بهای تمام شده  را 

از مفهوم کامل  را برای سازمان فراهم می سازد تا  داشته باشد این امکان 

یکپارچگی اطالعات مطرح شده در سیستم های ERP بهره مند گردد.

منافع و مزایا :

١. آگاهی در لحظه از وضعیت دارایی های ثابت

با امکاناتی که راهکار دارایی ثابت نرم افزار سام دراختیار کاربران قرار می

 دهد، می توانید از وضعیت فیزیکی دارایی هایتان  و هم چنین تاریخچه ی آن

 ها در هر لحظه از زمان آگاه شوید و بر اساس این اطالعات مدیریت و برنامه

 ریزی کارآمدتری برای بهره برداری از آن ها داشته باشید.

٢. انجام محاسبات مالی دقیق و قابل اتکا با سرعت باال

به کمک راهکار دارایی ثابت نرم افزار سام  می توانید با دقت و سرعتی قابل 

اتکا محاسبات امور مالی مرتبط بر بهای دارایی های ثابت را به صورت کامال 

مکانیزه تهیه کنید. همچنین عملیات تعدیل و اصالح این محاسبات نیز با 

استفاده از امکانات مجزایی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، به 

در  درگیر شدن  به  نیازی  و  پذیر است  انجام  دقیق  و  مکانیزه  کامال  صورت 

وجود  دستی  صورت  به  گذشته  دوره های  تعدیالت  محاسبات  پیچیدگی 

نخواهد داشت. به این ترتیب همیشه از ارزش مبلغی دارایی های سازمان از 

جنبه های مختلف آگاهی دقیق خواهید داشت و تصمیم گیری و برنامه ریزی 

های آتی در خصوص تحصیل دارایی های جدید یا فروش و اسقاط آن ها با 

انجام  مناسبی  شکل  به  سازمان  دارایی های  ارزش  به  کافی  اتکای  قابلیت 

خواهد شد.

راهکارمدیریت مالی 

نرم افزار دارایی ثابت 



محاسبه استهالک همزمان یک پالک با بیش از یک استاندارد :

با توجه به اینکه رویکرد شرکت ها و بازارها به سمت جهانی شدن می باشد، 

اهمیت  با  به موضوعی  المللی  بین  و  داخلی  استانداردهای  بین  اختالفات 

تبدیل  و برای استفاده کنندگان پیچیده تر خواهد شد. یکی از این اختالفات 

روش محاسبات استهالک دارایی های ثابت می باشد. در بسیاری از موارد 

روش محاسباتی هر پالک در این استانداردها با هم یکسان نبوده و سازمان 

ها می بایست محاسبه هر پالک را در چند استاندارد انجام دهند.

راهکار دارایی ثابت نرم افزار سام  این امکان را در اختیار شما قرار می دهد 

که بتوانید برای هر پالک چندین نرخ و روش تعریف کرده و محاسبات و 

عملیات را بر طبق هر استاندارد به صورت مجزا نگهداری کنید و در کمترین 

زمان نتیجه ی محاسبات استهالک را در یک دیتابیس نگهداری کرده و در 

صورت لزوم اثرات مالی آن را از طریق صدور سند حسابداری می توان اعمال 

نمود.

دریافت گزارش های متنوع مدیریتی و کاربری :

در راهکار دارایی ثابت نرم افزار سام با استفاده از انواع متفاوت گزارش های  

مدیریتی از پیش طراحی شده، این امکان فراهم شده است تا بتوانید گزارش

 های متنوعی منطبق با نیازهای اطالعاتی دریافت کنید. قطعا هرگونه تصمیم

وجود  بدون  سازمان،  ثابت  دارایی های  خصوص  در  جدید  اقدام  و   گیری 

گزارش های مدیریتی دقیق و کامل امکان پذیر نخواهد بود. گزارش های جامع 

و کاربردی  ای که در راهکار دارایی ثابت  پیش بینی شده اند، این امکان را در 

اختیار کاربر  قرار خواهد داد که در هر لحظه از زمان بتوانید آخرین تغییرات 

وضعیت فیزیکی و محاسبات مالی دارایی ها را ردیابی کرده و این اطالعات 

را مبنای تصمیمات و برنامه ریزی های بعدی خود قرار دهید.

همچنین بهره مندی از گزارشات تعدادی ، ریالی ، ارزی ، مقایسه ای ، کنترلی 

و مدیریتی که به صورت کامال داینامیک و توسط کاربر در هر لحظه ایجاد می 

گردد این امکان را به کاربر می دهد تا بدون نیاز به شرکت ارائه کننده نرم 

افزار بنا به نیاز به وجود آمده در هر لحظه  از گزارشات موردنظر خود بهره مند 

گردد.

برخی از امکانات : 

خريد  قبیل  از  ثابت  دارایی های  تحصیل  با  مرتبط  فرایندهای  از  پشتیبانی 

مستقيم، دريافت از انبار، اقالم تكميل شده توسط پروژه ها يا اقالم انتقالي از 

سازمان هاي ديگرو ... .

امکان تعیین الگوهای متفاوت ایجاد پالک دارایی های ثابت.

تعیین محل استقرار دارايي ها.

تعیین روش محاسبه استهالك دارايي از طريق قوانين استهالك يا استفاده از 

جدول قوانين استهالك.

محاسبه استهالك دارايي ها به صورت جمعي، گروهي يا اقالم دارايي.

قيمت گذاري دارايي بر اساس قيمت مندرج در برگ تحويل انبار، قيمت تمام 

شده پروژه يا قيمت خريد.

تفكيك وظايف جمع دار از حسابدار اموال.

ثبت سوابق نقل و انتقال دارايي.

امکان ثبت سوابق دارایی هایی که موقتا از سازمان خارج شده اند.

اثرات  اعمال  و  دارایی ها  فیزیکی  کنارگذاری  متفاوت  انواع  از  پشتیبانی 

محاسباتی مربوطه مانند اعالم بالء استفاده شدن دارايي براي در نظر گرفتن 

تاثير آن در محاسبه استهالك دارايي و ... .

پشتیبانی از تمامی سناریوهای مرتبط با خروج دارایی و اعمال اثرات فیزیکی 

و مالی آن ها مانند عملیات فروش، حذف، اسقاط و اهداي دارايي و ... .



ثبت اطالعات و عملیات تعميرات اساسي و امكان انتخاب روش تاثيرگذاري 

تعميرات در محاسبه استهالك.

ثبت اطالعات و عملیات معاوضه دارايي با در نظر گرفتن سرك دريافتي و 

پرداختي.

امکان اصالح محاسبات ناشی از تغییرات مربوط به بهای دارایی ها و روش

 های استهالک آن ها.

صدور اسناد تعديل قيمت دارايي ها.

ثبت اطالعات و عملیات بيمه دارايي ها.

انجام صورت برداري و تطبيق دارايي ها.

تعیین جمع دار و تحويل گيرنده دارايي.

پشتیبانی از فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها و اعمال اثرات محاسباتی مربوط به آن.

پشتیبانی از انواع نقل و انتقاالت داخلی و بین شعبه ای دارایی ها و نگهداری 

، مراكز هزينه و  انتقال دارايي ها بين شعب  از قبیل نقل و  تاریخچه آن ها 

اشخاص.

امکان ثبت اسناد مالی به صورت مکانیزه و اتوماتیک از قبیل سند حسابداري 

استهالك ، فروش ، اسقاط و … .

امکان دریافت انواع گزارش های کاربری، کنترلی و مدیریتی.



در بسیاری از سازمانهای مختلف برخی از فرآیندهای عملیاتی نیازمند برون 

. این  از منابع و توانمندیهای سازمانهای دیگر می باشد  سپاری و استفاده 

موارد اغلب در قالب انعقاد قراردادهای مختلف با موضوعاتی از قبیل مشاوره 

، تولید ، پیمانکاری ، سفارش کار و ... شکل می گیرد و این موضوع به دنبال 

یاری  نیازمند  با خود به همراه دارد که  را  خود عملیات پیچیده و مختلفی 

گرفتن از ابزارهای کمکی مانند نرم افزار مدیریت قراردادها می باشد.

نرم افزار مدیریت قراردادهای سام این امکان را برای کاربران  فراهم می سازد 

تا تمامی عملیات مدیریت قرارداد را به صورت یکپارچه با سایر نرم افزارهای 

مرتبط با خود از قبیل نرم افزارهای فروش ، دریافت و پرداخت و ... مدیریت 

نمایند.

منافع و مزایا :

ارتباط با سایر زیرسیستمهای مرتبط دیگراز قبیل سیستم دریافت و  امکان 

پرداخت ، سیستم خرید و تدارکات ، سیستم فروش و ....

امکان تنظیم قرارداد در سطح کل سازمان و اجرای آن در سطح هر شعبه.

برخی از امکانات : 

ثبت و شناسایی انواع قراردادها از قبیل : پیمانکاری ، تولیدی ، مشاوره ، 

خدماتی و ... .

ثبت صورت وضعیت های ریالی و ارزی.

امکان بهره مندی از متمم و  الحاقیه روی قراردادها.

امکان تمدید هر قرارداد.

درج اطالعات مناقصه و مزایده بر حسب هر قرارداد.

امکان شناسایی کمیسیون بر حسب هر قرارداد.

تعریف اضافات و کسورات و استفاده از آن در صورت وضعیت ها.

امکان صدور  مجوز پرداخت علی الحساب/پیش پرداخت به پیمانکاران بر 

حسب هر قرارداد به سیستم دریافت و پرداخت.

امکان صدور مجوز دریافت علی الحساب/پیش دریافت از کارفرما بر حسب 

هر قرارداد به سیستم دریافت و پرداخت.

امکان ثبت سپرده بیمه و حسن انجام کار در صورت وضعیت ها.

تسویه سپرده ها به شکل تکی و تجمیعی.

تسویه وجوه صورت وضعیت به شکل تکی و تجمیعی.

صدور سند حسابداری برای صورت وضعیت ها.

محاسبه اتوماتیک استهالک پیش پرداخت و علی الحساب در صورت وضعیت.

مشاهده مانده قابل تسویه هر صورت وضعیت و سپرده های آن.

مشاهده کارت پیمان هر قرارداد.

مرور قراردادهای کارفرمایان و پیمانکاران به صورت مبلغی و همچنین مراحل 

انجام کار.

راهکارمدیریت مالی 

نرم افزار مدیریت قراردادها 



راهکارمدیریت مالی 

نرم افزار صورت های مالی  

یکی از مسائل مهم در امر گزارش دهی سازمان به ذینفعان خارج از سازمان 

ارائه گزارش صورتهای مالی می باشد.

و این در حالی است که بنا به دالیل مختلف از یکطرف هم از سمت نهادهای 

تدوین سیاستگذاری صورتهای مالی و از طرف دیگر تغییرات در نوع فعالیت 

های داخل سازمان این امر را موجب می شود که وجود یک نرم افزار صورتهای 

مالی با امکان تغییرات مورد نیاز بر حسب نیازهای کاربر و نهادهای سیاست 

گذاری و البته توسط خود کاربر بسیار ضروری برای هر سازمانی می باشد. 

نرم افزار صورتهای مالی ( استاندارد ، تجمیعی و تلفیقی) با هدف ارائه خدمات 

گزارشگری مالی به سازمانهای هلدینگ، شرکتها و سازمانهای دولتی، شرکتهای 

بورسی و سازمانهای با بیش از یک شعبه تهیه و تولید شده است.

استفاده از آخرین تکنولوژی های روز در صنعت نرم افزار به همراه بهره مندی 

از تجارب بسیار ارزنده مشاورین مالی با رویکرد تعامل با صنعت ها و کسب 

و کارهای گوناگون باعث شده است که نرم افزار صورت های مالی سام  یک 

نرم افزار قدرتمند و در عین حال ساده و متناسب با نیازهای کاربران مختلف 

در تمامی صنایع گردد.

منافع و مزایا :

تهیه صورتهای مالی به صورت آنالین و در لحظه در سطح هر شعبه و به 

صورت تجمیعی در سطح کل موسسه. 

بهره مندی از تهیه  یادداشت های صورتهای مالی به تفکیک کاربران متولی 

و یکپارچه نمودن آنها در سطح کل کتابچه .

برخی از امکانات : 

ارتباط با هر نرم افزار موجود در حوزه مالی و تهیه صورتهای مالی به صورت 

کامال مکانیزه.

تهیه سیستماتیک صورتهای مالی تلفیقی به همراه تمامی یادداشت های زیر 

مجموعه.

تهیه گزارشات اساسی صورتهای مالی به تفکیک شعب به صورت آنالین و 

لحظه ای.

اخذ هر گونه گزارشات نموداری بر اساس آخرین اقالم از صورتهای مالی.

ارائه گزارش کتابچه کامل صورت های مالی.

 PDF ، EXCELL ، ارائه گزارش کتابچه کامل صورت های مالی با فرمت های

 Stimul و یا XML ، Word

صفحه بندی و شماره گذاری خودکار یادداشت های همراه در کتابچه صورت های مالی.

در  قبل  دوره  میان  و  قبل  سال  جاری،  سال  شامل  محاسبات  دوره  تعیین 

تعریف فرمول.

امکان ورود متن های افشا توضیحی در هر یادداشت.

و  اصلی  شرکت  تجمیع  تلفیقی(  و  تجمیعی  مالی  صورتهای  تهیه  امکان 

شرکتهای زیر مجموعه در صورت وجود ) به صورت آنالین و در لحظه.



با  با سایر سیستم های عملیاتی شرکت  ارتباط مکانیزه سیستم صورتهای مالی 

هرنوع دیتابیس مورد استفاده در سازمان کارفرما.

امکان اتصال به سرور کارفرما با دسترسی – فقط مشاهده - به طور خودکار و 

یا  و  اتوماتیک  صورت  به  مالی  های  صورت  افزار  نرم  به  مالی  اطالعات  ارسال 

دستی.

یک  در  مختلف  های  دوره  در  انتخابی  اقالم  ای  مقایسه  خاص  گزارشات  تهیه 

شرکت و شرکتهای مختلف.

به کارگیری نرم افزار در حالت ویندوزی و یا در مرورگر وب.

بهره مندی از یک هسته قوی برای انجام محاسبات و تعیین فرمولهای محاسبات.

به کارگیری متغیرهای مختلف در تعریف فرمول خودکار از قبیل مانده مبلغ، مقدار 

سال جاری، مقدار سال قبل، مقدار توضیحی، مقدار ثابت، شماره یادداشت و ... 

جهت سهولت راهبری سیستم توسط کاربر.

تعیین دوره محاسبات شامل سال جاری، سال قبل و میان دوره قبل و یا هربازه 

زمانی دلخواه کاربر و استفاده آن در تعریف فرمول ها و ساختارهای گزارشگری .

تعیین قالب های پیش فرض ( از جمله یادداشتهای نوشتاری)

تعیین سطوح دسترسی برای کاربران مختلف متناسب با نقش ها و وظایف آنها.

از  هریک  با  متناسب  فرمولهای  یا  و  گزارش گیری  های  فرمت  سازی  ذخیره 

صورتهای مالی تهیه شده یه ازای هر سال مالی و یا هربازه زمانی دلخواه.

تهیه هریک از یادداشتهای همراه صورتهای مالی به صورت مجزا و یا توامان 

اساسی  مالی  گزارشات  و  ها  یادداشت  تهیه  فرآیندهای  تعریف  با  متناسب 

صورتهای مالی.

تهیه صورتهای مالی تجمیعی برای سازمان مرکزی و بر اساس اطالعات شرکت 

دیگر  عبارت  به   ) جامع  کدینگ  یک  از  مندی  بهره  بدون  مجموعه  زیر  های 

با  متفاوت  و  مستقل  های  افزار  نرم  هریک  توانند  می  زیرمجموعه  شرکتهای 

کدینگ و سرفصل های مالی متنفاوتی نسبت به یکدیگر و یا سازمان مرکزی 

داشته باشند ).

امکان تهیه صورتهای مالی به ازای هر شرکت و به ازای هر سال مالی و بازه های 

زمانی زیر مجموعه سال مالی از قبیل ماهانه ، فصلی ، شش ماه ، نه ماهه به 

صورت درختی.

امکان تهیه صورتهای مالی با فرمت هریک از ادبیات سرفصل های هریک از 

شرکتهای زیر مجموعه یک سازمان به صورت مستقل و یا تهیه آن صورتهای 

مالی با فرمت کدینگ استاندارد سازمان مرکزی بدون نیاز به تغییر کدینگ و یا 

معادل سازی سرفصل های مالی هریک از شرکتها با کدینگ استاندارد سازمان 

مرکزی.

بهره مندی از سرعت بسیار باال در تهیه صورتهای مالی برای دیتاهای بزرگ مالی.

بهره مندی از دقت بسیار باال در انجام محاسبات و جلوگیری از بروز خطاهای 

نیروی انسانی.

استاندارد کردن فرآیند تهیه صورتهای مالی در سازمان.


