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 رفی کلی محصول مع -1
 

 

 

 

 

عامل  ERP موفق    استقرار سه  نیازمند  سازمان  در 
 اصلی می باشد: 

 
 ابزار مناسب  ▪
 دانش کافی  ▪
 تیم اسقرار مجرب  ▪

 
گانه یا منجر  وجود نقص در هریک از این عوامل سه 

یا کیفیت پروژه را در  به شکست پروژه خواهد شد و  
مالحظه قابل  دحد  کاهش  عدم ای  به  منجر  و  اده 

د شد.  تظار خواهی مورد انهاآوردیابی به دست دست
بنا بر این باید در انتخاب راه کار دقت کافی داشت و  
هر راه کار را از منظر سه عامل فوق مورد بررسی دقیق  

 قرارداد.
Microsoft Dynamics    یکERP   امع  و ج  قدرتمند

که در  کارائ  است  را  خود  الملی  بین  اثبات    یلسطح 

اس با  ابزاری  Microsoft Dynamic .  تکرده 
جهانی  استاندار بین    هموارهو  است  دهای  پنج  در 

ERP  جهان از    برتر  برخی  حتی  و  است  گرفته  جای 
  در   این نرم افزار قدرتمند را  2022ها در سال  بندیرتبه 

برترین داد  ERP  جایگاه  قرار  دانش  اند ه جهان  و  . 
ا این  کنار  در  ما  استقرار  تیم  ارزنده  بزار  تجربیات 

سازمان شما    قدرتمند متضمن اجرای پروژه موفق در
 . خواهد بود

 

 

        

 
 

 

 

 
 

www.barsamrayan.com 

Microsoft Dynamics   منابع    یز یرار برنامه ک  راه  کی
و   یدر طراح   یباالئ  یسازمان است که از استانداردها
ابزار  است.  گرفته  بهره  باال  یتوسعه  انعطاف  و با   

ب  ندگرایفرا مختلف Best practice)   یهاهروش که    ی ( 
  ن آ منحصر به فرد    یر داده است. معما  یرا در خود جا

م  نیا ما  به  را  تما  دهد ی امکان   ک ی  یازهاین  م که 
 . میمان بزرگ و متوسط را پوشش دهازس
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   هاسیستم -2

 

 

 

 
 
 

ب  ادامه  امکانات  در  از  حوزه  Microsoft Dynamicsخشی  تشریاهدر  مختلف  اسی  شده  بتوانید ح  شما  تا  ت 
با   و  لیه خواهد بوداو  طبیعتا این یک ارزیابی  .ائید ارزیابی نما  ر  سازمان خودنیازهای  پوشش    براینرم افزار  قابلیت  

گست  به  محصول  توجه  این  عمق  و  را  بهتر  ردگی  خود  ارزیابی  دمو  جلسات  برگزاری  طریق  از  انجام  دقیق است  تر 
ارزیابی  دهند تا بتوانید  می ر شما قرار  در اختیا   را در این جلسات  و دقیقی  مند اطالعات ارزشدهید. کارشناسان ما  

   داشته باشید. حیصحی
 
 
 

www.barsamrayan.com 
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 (General Foundation) امکانات عمومی  -1-2
 امکان شخصی سازی فرم ها بر اساس نیاز  •
 مکان تعریف کارتابل شخصیا •
 کارتبال های استاندارد کاری  •
 فیلترینگ دیتا در فرم   •
 فیلترینگ پیشرفته  •
 اشتراک گذاری فیلترینگ  •
 شنصورت نوتیفیکی تعریف آالرم بهامکان  •
 امکان تعریف آالرم به صورت ایمیل •
 Officeط یکپارچه با ارتبا •
 امکان خروجی از تمامی فرم ها در اکسل  •
 امکان ویرایش اطالعات در اکسل وورود به سیستم  •
 در حوزه های مختلف  KPIشاخص    300وجود بیش از  •
 عاتی های اطال  CUBEدسته بندی اطالعات در   •
 به تمامی سیستم های اطالعاتی جانبی ارائه وب سرویسامکان  •
 اکروسافت می نرم افزارهای متصال امن با تما امکان ا •
 طراحی پرسشنامه های اطالعاتی در تمامی زمینه های کاری •
 مدیریت دانش  •
 تعریف گردش اطالعات خاص  •
 SAL (Service Level Agreement)تعریف  •

 
 

 (Product information management) اطالعات کاال تی ر ی مد -2-2
 نگ یکاال در سطح هولد   فیامکان تعر •
 مادر  ی کاال  فیامکان تعر •
 مات خد   فیامکان تعر •
 فروش، انبار  د،یمختلف جهت خر  یواحد ها فیامکان تعر •
 ثابت  بیبا ضرا یواحدها فیامکان تعر •
 تلورانس  یدارا یبا واحد ها یواحد ها فیامکان تعر •
 متفاوت  یکاال با شاخص ها  فیامکان تعر •
 در کاال  د یگذار در تول ریشاخص تاث  فیامکان تعر •
 جهت کاال  یژگیو  فیکان تعرما •
 نامبر  الی مبر و سر نا  بچ  فیامکان تعر •
 و کنترل گردش کاال  یسطوح مختلف نگهدار  فیامکان تعر •
 , … FIFO LIFOو گردش کاال   ینگهدار  یروش ها  فیامکان تعر •
 ثابت  یاطالعات کنترل موجود فیامکان تعر •
 ش کار بر اساس گرد  یکنترل موجود  کیاطالعات پارامتر فیامکان تعر •
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 کنندگان مجاز  نیتام فیامکان تعر •
 مختلف  طی کاال در شرا یفعال ساز  ریغان امک •
 بارکد  کی اتومات جادیامکان ا •
  یجهان یبارکد با فرمت ها د یامکان تول •
 هم خانواده   یکاالها فی جهت تعر  تیتمپل فیامکان تعر •
 جداگانه  یها  ستمیس ریمختلف در ز یها   یدسته بند  فیامکان تعر •
 کننده  نیتام یکاال گنیکد  لیکد کاال از قب  کیبط با مرت یکدها  فیامکان تعر •

 

 (Financial Management) یمال تی ر ی مد -3-2
 ( نگ ی)خاص هلد  ستمی س كیچند شرکت در   فی تعر •
 ی در هر سال مال یزمان یهابازه  فی تعر •
 یبر اساس انواع سند حسابدار   یترسح دسسطو  میانواع اسناد و تنظ فی تعر •
 سطح   7تا  یلیو ابعاد تفص نیسطح: گروه، کل، مع  7ا ها تحساب  یطبقه بند  •
مع  نگیکد   فی تعر • تا سطح  )هلد   یبرا  یسازمان  نیواحد  گزارشات تجمنگ یچند شرکت    ی عی( جهت 

 هر شرکت بصورت جداگانه   یبرا یسازمان نیفعال نمودن مع
 ی سیو ماتر  یخت در نگیپوشش ساختار کد  •
   یلف در سطح شرکت و سال مالختم  یهاروشبه  یلیتفص  یو گروهها نیارتباط مع •
 دوره   انیدوره و پا یدر ط یلیو ابعاد تفص نیدر سطح مع تیماهخالف    کنترل میتنظ •
   گریو ابعاد د هانیبه مع یلیابعاد تفص ا یو  ن،یمع كی یاسناد حسابدار  یتمام ییجابجا •
 ر و بستانکار  هکا بد  هیاعالم فی تعر •
و    هیفتتاح سند ا  ،یانیسود وز  یهاسال )سند بستن حساب   ان یپا   اتیعمل  یبرا  كیصدور اسناد اتومات •

 (ه ی اختتام
 ی ارز  نیمع یهاحساب  یبرا یصدور سند ارز  •
 ك یبصورت اتومات یمیدا یهاارز حساب  ریتسع •
 به دلخواه کاربران   یاسناد حسابدار  یساز مشاهده و مرتب  ،یطبقه بند  •
 ها  نمودار داده  شینما تیمورد دلخواه و قابل   فیها بر اساس ستون و رد داده  لیتحل •
   NOTو   AND  ،ORمختلف و شروط   یهاض فر با  شرفتهیپ  یجستجو •
 اختصاص  شرفتهیپ یگزارش ساز  •

 

 (Bank / Cash Management) داری خزانه  -4-2
  یهر حساب بانک یدسته چك برا  نیچند  یحساب بانک فی تعر •
  یکردن هر حساب بانک یاتیو عمل یبانک یهاساب استقرار ح  •
  یو پرداخت یافتیدر  یهاچك  فی تعر •
 واگذار به بانك   یهانزد صندوق و استقرار چك  یهاو استقرار چك  یختپردا  یهااستقرار چك •
 و برداشت   ز یوار  یهاحواله  فی تعر •
 صندوق   كی  یدار براصندوق  ن یچند  فیعرداران و  تصندوق / صندوق  فی تعر •
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 کردن تنخواه   یاتیداران و استقرار تنخواه و عملتنخواه / تنخواه  فی تعر •
 خالصه تنخواه  صورت  یصدور سند مالخالصه تنخواه و صورت  فی تعر •
 نقد و...(   ز،یمتفاوت )چك، وار  یهاروش یبرا افتیصدور مجوز در •
 نقد و...(  ز،یمتفاوت )چك، وار  یهاروش  یبرا افت یدر  د یصدور رس •
  یافتیدر ك و سفته استرداد چ •
  كیبصورت اتومات  افتیدر  اتیعمل یبرا یصدور سند حسابدار  •
 متفاوت  )چك، برداشت، نقد و... ( یهاروش  یصدور درخواست پرداخت برا  •
 متفاوت ) چك، برداشت، نقد و... ( یهاروش یپرداخت برا د یصدور رس •
  كیپرداخت بصورت اتومات اتیعمل یبرا یدور سند حسابدار ص •
 قد و...(متفاوت )چك، برداشت، ن یهابا روش  یست پرداخت انتقالدرخواصدور  •
 متفاوت )چك، برداشت، نقد و...( یهابا روش   یپرداخت انتقال د یصدور رس •
صندوق، صندوق به بانك، صندوق  از بانك به بانك، بانك به تنخواه، بانك به   یصدور درخواست انتقال •

 صندوق، تنخواه به بانك، تنخواه به تنخواه    به تنخواه، صندوق به صندوق، تنخواه به
   كیاتوماتبصورت وصول  ،یواگذار  ،یانتقال اتیعمل یبرا یدار صدور سند حساب •
   یپرداخت یهاچك  تیوضع رییتغ •
 مشابه    یهاطرف حساب  یاستاندارد برا  یهاشرح  میتنظ •
  ی ارز  اتیکامل عمل یراه انداز  •
   یبانک راتی صورت مغا •
  یبانک یهاضمانت نامه  •
 خزانه   یهااتیعمل  هیکل كیصدور سند اتومات •
هنگام صدور سند   نیهر مع یهایلیتفص میجهت تنظ یتراکنش مال یلیتفص عاتاطال  ماتیتنظ •

  یحسابدار 
   یانه دار ثابت خز  یهان یمع فی تعر •
   یدار خزانه  یبدهکار و بستانکار اسناد مال کلیشرح روزنامه آرت یبرا یفرمول ده •
  هایلیکردن تفص یار یاخت ای  یجهت اجبار  یلیتکماطالعات  ماتیتنظ •
  یحسابدار  خزانهطرف  فی تعر •
 نرخ ارز  فی تعر •
 به مراجع اعالم کننده نرخ ارز  نیل آنالامکان اتصا •
   ستمیپول در س یمشخص نمودن واحد اصل •
 مجوز توسط کاربر   ای د ینمودن نحوه محاسبه نرخ ارز در رس نییتع •
 به صورت اتومات  یخدمات بانک  افتیجهت در   سیوب سرو افتیامکان ارائه و در  •
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 (Fixed Assets) ابتدارائی ث -5-2
 تیك ودستی ها به دو روش اتومایی گذاری داراتنظیم پالک  •
برداری   • بهره  براساس فرآیندهای  به دلخواه کاربر    بهره   عدم   –ایجاد و تعریف تغییرات گردشی دارایی ها 

 ها   دارایی خروج  و سازمان از خارج– برداری
 ....ایجاد و تعریف تغییرات ریالی دارایی ها مانند تعدیل قیمت دارایی وتجدید ارزیابی دارایی ها و •
 ن طبقات با معین های حسابداریتعریف طبقات دارایی مرتبط نمود •
 تعریف زیر طبقات دارایی های به گروههای متفاوت برحسب نرخ و روش استهالک دارایی ها  •
 رهای و مرتبط ساختن هرمحل با ساختار سازمانی دارایی ها بصورت درختواتعریف محل های استقرار  •
 سایر( دریافت از فایل وکد کاال ودریافت حواله اموالی  ایجاد دارایی بر اساس انتخاب از •
 ایجاد تغییرات گردشی اموال جهت نقل و انتقال دارایی ها •
 ایجاد تغییرات گردشی گروهی دارایی ها امکان  •
 و انجام تغییرات الزم روی آنها از دارایی ها انتخاب تعدادی •
 قیمت و تجدید ارزیابی دارایی ها امکان ایجاد تغییرات ریالی دارایی ها ناشی از تعدیالت •
 امکان تعریف تعمیرات اساسی دارایی ها  •
 امکان اضافه یا کسر دارایی ها به سایر دارایی های موجود •
م • مبانی  در  کاربر  تعریف  برحسب  دارایی  پالک  یک  جهت  استهالک  روش  و  نرخ  ویرایش  حاسبه  امکان 

 استهالک 
 امکان محاسبه استهالک دارایی ها در بازه های زمانی قابل تعریف  •
فرآیندهای عملیاتی دارایی ثابت که منجر به صدور سند حسابداری امکان صدور اس • ناد حسابداری کلیه 

 می شود 

 (Accounts Receivable) ی دریافتنیهاساب ح -6-2
 فو یفا ا ی و  ژهیو ییفاکتور ها بر اساس روش شناسا   هیامکان تسو  •
 یبانک  اتیعمل  ایو  یها به صورت دست افتیان ثبت درمکا •
 ک یبه صورت اتومات یجانب یها  نهیهز   فیامکان تعر •
   یامکان محاسبه سن بده •

 

 (Accounts Payable)  پرداختنیهای حساب  -7-2
 

 ت درخواست پرداختامکان ثب •
 ک یامکان ثبت فاکتور به صورت اتومات •
 ی جانب یها  نهیهز  صیتخص یروش ها  فیامکان تعر •
 3rth party یها  نهیهز   فیمکان تعرا •
 پرداخت  ت یری امکان مد  •
 ک یاتومات یگذار  متیق •
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 ژه یو ییمتحرک، شناسا  نیانگ یم لیار قب یگذار  متیانواع ق فی تعر •
 ی واقع متیبا ق سهیو مقا د یتول یها تمسیس ری ها در ز نهیهز   نیامکان تخم •
 ان یدر جر اتیعمل ا یو  یبر اساس اسناد مال یگذار  متیامکان ق •

 (Sales Management) دیریت فروشم -8-2
 فاکتور   شیامکان ثبت پ •
 مت یامکان ثبت بخشنامه ق •
 ده یچیساده و پ فریتخف یامکان ثبت انواع مدل ها  •
 کاال  ا یامکان ثبت قرارداد خدمات  •
 کاال گروه   ایرارداد بر اساس مبلغ و  امکان ثبت ق •
 داتی گردش کار و تا  جادیامکان ا •
 ی سطوج کار  یمدر تما  یساز  کی امکان اتومات •
 واسطه  فیامکان تعر •
 به صورت اتومات  یجانب یها  نهیهز   فیامکان تعر •
 ان ی اعتبار جهت مشتر فیامکان تعر •
 اه یس ستیل انیمشتر  فیامکان تعر •
 امکان توقف فروش   •
 فروش  یگروه ها  فیامکان تعر •
 تارگت فروش  فیامکان تعر •
 بر اساس فروش  میمستق   د یامکان ثبت خر •
 س فروشسا بر ا د یامکان ثبت تول •
 ی امکان کاالو خدمات همراه در فروش مثل خدمات نصب و راه انداز  •
 انواع پرداخت  فیامکان تعر •
 انواع حمل  فیامکان تعر •
 لیحمل و تحو  یز یبرنامه ر  فیامکان تعر •
 ل یتحو یدرس هاآ فیامکان تعر •
 حمل   ریمس  فیامکان تعر •
 فروش   ستیل نگیپک  فیامکان تعر •
 مرحله از فروش ر در ه   یرزرو موجود  فیامکان تعر •
 بر اساس فروش  MRP  یامکان اجرا •
 لیمحاسبه زمان تحو  ی انواع متد ها فیامکان تعر •
 ن و کاال کنندگا  نیبه اطالعات تام یدسترس لیش از قبها در فرو تی انواع محدود فیامکان تعر •
 مناطق فروش   فیامکان تعر •
 فروش یها  میت فیامکان تعر •
 یدائم ریغ انیمشتر  فیامکان تعر •
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 پروژه جهت فروش  فیعرت امکان •
   امکان فروش پروژه محور •

 (Marketing & Campaign Automation) یغاتیتبل  ینو کمپ یابی بازار  تی ر ی مد -9-2
 فرصت ها فروش  فیامکان تعر •
 فروش  یسر نخ ها فیامکان تعر •
 مرکز تماس   فیامکان تعر •
 ان یمشتر  یر یگ یو پ یابی بازار یاستراتژ  فیامکان تعر •
 یغاتیتبل  یها نیکمپ  فیامکان تعر •
 ن یکمپ یبازده  فیامکان تعر •
 ی ارتباطات با مشتر  یر یامکان رهگ  •

 (Procurement Management) و تدارکات دی خر  تی ر ی مد -10-2
 متیامکان ثبت استعالم ق •
 د یامکان صدور برنامه خر  •
 د یصدور درخواست خر  امکان •
 د یخر  متین ثبت بخشنامه قکاام •
 کاال  ایخدمات   د یامکان ثبت قرارداد خر  •
 گروه کاال  ایبر اساس مبلغ و   د یامکان ثبت قرارداد خر  •
 داتی گردش کار و تا  جادیامکان ا •
 ی سطوح کار  یدر تمام یساز  کی امکان اتومات •
 به صورت اتومات  یجانب یها  نهیهز   فیامکان تعر •
 ندگان کن نیاعتبار جهت تام  فیرامکان تع  •
 کنندگان نیامتباز تام فیامکان تعر •
 اه یس ستیکنندگان ل نیتام فیامکان تعر •
 د ی خر   یگروه ها  فیامکان تعر •
 فروش  ایو  د ی به تول د یخر  ص یامکان تخص •
 ج یمثل پک د یامکان کاال و خدمات همراه در خر  •
 انواع پرداخت  فیامکان تعر •
 انواع حمل  فیامکان تعر •
 ارسالو حمل  یز یبرنامه ر  فیعرامکان ت •
 ل یتحو یآدرس ها فیامکان تعر •
 حمل   ریمس  فیامکان تعر •
 د یخر  ستیل نگیپک  فیامکان تعر •
 محاسبه زمان ارسال  ی انواع متد ها فیامکان تعر •
 کنندگان و کاال  نیبه اطالعات تام یدسترس لیها در فروش از قب تی انواع محدود فیامکان تعر •
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 د یخر یها  میت فیامکان تعر •
 یدائم ریندکان غکن نیامت فیامکان تعر •
 د یپروژه جهت خر   فیامکان تعر •
 پروژه محور  د یامکان خر  •
   کنندگان  نیپنل تام  فیامکان تعر •

 (Inventory and Logistics) کیانبار و لجست -11-2
 یو بازرگان ید یتول یها  تی انواع سا فیامکان تعر •
 کننده  نیو تام تیانبارش، ترانز  نه،یقرنط  یانواع انبارها فیامکان تعر •
   یگردش موجود یروش ها  فیرتع امکان  •
 کاال  ینگهدار  یانواع روش ها  فیامکان تعر •
 هند هلد   فیامکان تعر •
 کانبان   فیامکان تعر •
 ی موجود  یها  نهیهز  صیتخص یروش ها  فیامکان تعر •
 در سطوح مختلف  یموجود  شی امکان نما •
 ع یحمل و توز یها  ریمس  فیامکان تعر •
 ت یرانز ت  یهاب ها  فیامکان تعر •
 ی ر یو بارگ هی تخل یها  انزم فیامکان تعر •
 ک ی لجست ستمیبرنامه ورود و خروج س  فیامکان تعر •
 و ...  نگیسورت ،یجمع آور   دمان،یچ لیمختلف انبار از قب  یها  اتیعمل  فیامکان تعر •
 بدون توقف انبار  یامکان انبارگردان •
 و هند هلد  ستیبر اساس تگ، ل یامکان انبارگردان •
 ذ اغ بدون ک یانباردار  اتیلامکان انجام عم  •
 ک یانبارش و لجست اتیعمل  نیامکان انجام آنال •
 ی تمام شده دوره ا ی انبار جهت محاسبه بها یامکان بستن موجود •
 ک یلجست ی خارج ستمیس فیامکان تعر •
 یداخل کیلجست  یها  میت فیامکان تعر •
 و حمل از کارتن تا محموله  یانواع بسته بند  فیامکان تعر •
 3rth Party فیامکان تعر •
 بر اساس مسافت، تناژ و ...  نهیسبات مصرف سوخت و محاسبه هز حام  فیامکان تعر •
 ساده  ایو   شرفتهیپ  یانباردار  میامکان تنظ •
 کننده ن یتام ی انبارها فیامکان تعر •
   ری هر مس یها  نهیدر دسترس و هز  یها ریحمل بر اساس مس  یها ریمس شنهادیامکان محاسبه و پ •

 (Engineering)  سیمهند -12-2
 دیتول  یپروسه ها   فیامکان تعر •
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 BOM  فیامکان تعر •
 د یفرمول تول  فیامکان تعر •
 د ی تول یسالن ها  فیامکان تعر •
 منابع ی ها نهیامکان برآورد هز  •
 زاتیجهت تیظرف  فیامکان تعر •
 محصول   د یدر تول  Optionنحوه  فیامکان تعر •
 خطوط   هیتغذ  یانواع روش ها  فیامکان تعر •
 تمام شده  یمحاسبه بها یروش ها  فیامکان تعر •
 محصول  ینسخه ها فیامکان تعر •
 طول عمر کاال  فیامکان تعر •
 تقاضا  ینیب شی پ  یپارامتر ها  فیامکان تعر •
 MRPمحاسبه   یپارامتر ها  فیامکان تعر •
 تقاضا  ینیب شی پ شرفتهیمحاسبات پ  فیرتع امکان  •
 ن یو تام د یتول یها  تیمحدود   فیامکان تعر •
 OPC فیامکان تعر •
 کار  یخطوط، بچ ساز، پا  هی انبار تغذ فیامکان تعر •

 MRP  (Planning and Scheduling) و  ی ز یبرنامه ر  -13-2
 از فروش د یبرنامه تول هیامکان ته •
 فروش  ینیب شی از پ د یبرنامه تول هیامکان ته •
 ی جار  ی ها ازیبر اساس ن MRPامکان انجام محاسبات   •
 ینیب ش یبر اساس پ MRPامکان انجام محاسبات   •
 ک ینامیو دا کیروش استات  2ساس بر ا ینیب ش یانجام محاسبات پ •
 یمحاسبات  تمی گورالتقاضا بر اساس  ینیب ش یانجام محاسبات پ •
 د یتول تیظرف  ایآالت بر اساس زمان و  نیدردسترس بودن ماش زانیامکان محاسبه م •
 ی مقاومت موجود لیاز قب یسفارش گذار  یساز  نهی به یپارامترها  فیامکان تعر •
 ک یاتومات به صورت یز یامکان اصالح برنامه ر •
   امکان باالنس منابع •

 (Production and Shop Floor Control) دیتول ات یو عمل دیتول -14-2
 تمام شده  یامکان برآورد بها •
 تمام شده در لحظه  یامکان محاسبه بها •
 یی تمام شده نها یامکان محاسبه بها •
 کاال   کیجهت  د یمختلف تول یروش ها  فیامکان تعر •
 د یتول یز یامکان برنامه ر  •
 منابع مورد استفاده  زانیو درج م د یتول تایثبت عملامکان  •
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 ی ار سپبرون  د یامکان تول •
 تیو واقع ینیب  شیبر اساس پ  اتیامکان ثبت عمل •
کانبان،    ،یکارگاه  د یتول   وسته، ی پ  د یتول  لیاز قب  د یمختلف تول   ی براساس روش ها  د یتول  ات یامکان ثبت عمل •

 ناب و .... 
   تیاساس ظرف کاال بر کی  نیو تام د یتول فیامکان تعر •

 (Project Management & Accounting) پروژه ی پروژه و حسابدار  تی ر ی مد -15-2
 گانت پروژه   فیامکان تعر •
 پروژه   یو خارج یمنابع داخل  فیامکان تعر •
 پروژه  شرفتیپامکان ثبت   •
 MSPبا  میارتباط مستق  •
 پروژه   کپارچه یارتباط   •
 بر اساس پروژه  د یخر •
 فروش بر اساس پروژه  •
 یاد پروژه امو یز یبرنامه ر  •
 پروژه   نهیبرآورد هز  •
 تمام شده پروژه  ی محاسبه بها •
 پروژه(  یارد پروژه محور )حسابدار مومحاسبه   •
   پروژه و مگا پروژه  نیچند  فیامکان تعر •

 (Service Management) خدمات تی ر ی مد -16-2
 ی خدمات قابل ارائه به مشتر   فیامکان تعر •
 جهت خدمات  ازیمنابع مورد ن  فیامکان تعر •
 ارائه خدمات  یدوره ها فیامکان تعر •
 سفارش  یها نهیامکان هز  •
 ر گزارش کا  فیامکان تعر •
 Service Level Agreement  فیامکان تعر •
 نشده ینیب  شی خدمات پ  فیامکان تعر •
   فروش کاال  یخدمات جانب  فیامکان تعر •

 (Human Resource Management)  مدیریت منابع انسانی -17-2
 و شرکت گنیمشخصات پرسنل در سطح هولد   فیامکان تعر •
 و شرکت  نگیدر سطح هولد   یچارت سازمان فیامکان تعر •
 ها  نهیهز  میشرکت و تسه نیپرسنل به چند  ک ی ص یامکان تخص •
 و .... یمهارت ،یلیتحص ،یخانوادگ ،یاطالعات شخص لیمشخصات پرسنل از قب  فیامکان تعر •
 روند استخدام   فیامکان تعر •
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 ی شغل  ریمس  فیامکان تعر •
 ی زشبرنامه آمو  فیامکان تعر •
 پرسنل   یمهارت راتییتغ نزایامکان مشاهده م •
 هر پرسنل در نرم افزار  یروز، ساعت و مدت آزمون( برا ف ی رتع آزمون ) یامکان برگزار  •
 آزمون   جه یامکان مشاهده و درج نت •
 ی کار   یها شنیپوز  یمهارت ها  فیامکان تعر •
 ن یجانش  فیامکان تعر •
 مصاحبه خروج   فیامکان تعر •
 نل انتصاب پرس فیامکان تعر •
 ی خروج و قطع همکار  لیدال  فیامکان  تعر •
   نگیلد هودانش در سطح  ت یری امکان مد  •

 (Administration / Security) یریت سیستم و امنیتمد -18-2
 در سطوح مختلف  یدسترس فیامکان تعر •
 لد یبه فرم در سطح ف یدسترس فیامکان تعر •
  نیروت  یکار ها  فیامکان تعر •
 ات به اطالع  یدر دسترس یامکان محدود ساز  •
 ی رکتور یدا ویاکت قی ورود آسان و امن از طر •
 سرور  موت یر  ای  و ستمیس یامکان نصب برو •
 کاربران در خصوص ورود و استخراج اطالعات  یامکان محدود ساز  •
 ی کار  ین و محدوده هاکارکرد کاربرا  زانیمشاهده م •
 شده توسط هر کاربر در هر فرم  جادیا راتیی مشاهده تغ •
 . کیترونامکان استفاده از امضا الک •

 (Reporting) گزارشات -19-2
 ها  ولگزارش متفاوت در ماژ 1000از  شی وجود ب •
 اطالعات  یابیدر خصوص رد  Inquiryامکان استفاده از گزارشات  •
 در اکسل  یساز  یاطالعات و شخص یامکان اتصال فرم ها به اکسل در خصوص پرداز  •
 در اکسل  Queryاس بر اس یامکان ساخت گزارشات به صورت لحظه ا •
 رفته  شی گزارشات پ هیجهت ته یاطالعات یها  Cubeاطالعات در  ی د آور گر •
 Data warehouseبه  ازیبدون ن  Power Biاتصال  انامک •
   توسط کاربران ارشد  ازیامکان ساخت گزارشات مورد ن •
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