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درباره ما
شرکت آوید سامانه رایمون در اسفند ماه سال  1394تاسیس شد و به شماره  29758مورخ  1394/12/10در اداره
ثبت شرکت ها به ثبت رسید و فعالیت خود را در زمینه ارائه نرم افزارهای  ERPشروع نمود.
ما تیمی ارزش محور و فناور هستیم .تخصص ما تولید و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت منابع سازمانی است و به
واسطه نوآوریهای ملموس و کاربردی در نرم افزار  ERPهم اکنون به عنوان شرکت فناور در پارک علم و فناوری
استان البرز مستقر هستیم.
تیم ما به شرکت های فعال در صنایع گوناگون کمک می کند تا فرایند های سازمانی خود را در نرم افزار ERPرایمون
پیاده سازی نمایند و با ارائه راهکارهای مبتنی بر  ERPبه مشتریان ،آن ها را در دستیابی به رشد سریع تر از طریق
افزایش بهره وری یاری می کنیم.
شرکت آوید سامانه رایمون به استناد آیین نامه احراز صالحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی با رعایت بخشنامه
شماره  103556/100مورخ  1387/11/07به شماره نامه  190423تایید صالحیت شد .مجوز فعالیت این شرکت با
شماره نظام صنفی رایانه ای  26010236توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور صادر شده است .همچنین گواهی
فنی نرم افزار رایمون نیز تحت شماره  206407توسط سازمان فناوری اطالعات صادر شده است.
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اطالعات شرکت
 نام شرکت :آوید سامانه رایمون
 نوع شرکت :سهامی خاص
 تاریخ تاسیس1394 /12/ 10 :

 وب سایتwww.raymoncompany.com :
 رایانامه مدیر عامل :جناب آقای میثم سخنگو raymon.co@outlook.com
 تلفن تماس02634762413 - 0263476438 :
 شماره همراه فروش09190808939 09190808938 :

09190808940

 رایانامه واحد فروش:
raymon.sale@outlook.com

Sale@raymoncompany.com

 آدرس پستی :ایران -استان البرز – پارک علمی فناوری البرز – خیابان فناور  – 6ساختمان  – B2واحدهای
 403و 407
 کد پستی۳۱۹۷۹۹۶۸۱۸ :
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رسالت ما
بازتاب شاخص های سازمان شما در نرم افزار  ERPرایمون

چشم انداز ما
شرکت آوید سامانه رایمون در نظر دارد تا عالوه بر مرتفع نمودن نیازهای فعلی و جلب رضایت مشتریان ،در ارائه
راهکارهای مرتبط با انقالب صنعتی چهارم در کشور پیشگام باشد.

ارزش های ما
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محصوالت ما

وقتی بحث سرمایه گذاری روی نرم افزار  ERPدر میان است ،بسیار مهم است که مطمئن باشید شریکی متخصص و با
تجربه در کنار شماست ،تیمی که بتواند ارزیابی دقیقی از صنعت شما داشته باشد .تیم رایمون با مطالعه صنایع مختلف
به دیدگاه منحصر به فردی از درک نیازهای بخش های سازمان دست یافته است و توانسته نرم افزاری منعطف ،جامع و
پویا تولید نماید که توانایی پوشش انواع فرایندهای پیچیده سازمانی را دارا میباشد .در ادامه به معرفی اجمالی محصوالت
شرکت رایمون میپردازیم .برای مشاهده شرح کامل محصوالت و ویژگی های آن ها به فایل ضمیمه یا وب سایت
شرکت آوید سامانه رایمون مراجعه فرمایید.
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سیستم های مالی
سیستم یکپارچه رایمون ،اطالعات مالی را از بخشهای مختلفی از
قبیل فروش ،حقوقودستمزد ،دارایی ثابت ،انبار ،بهایتمام شده و…
جمعآوری کرده ،سپس با تحلیل دادهها ،انواع گزارشات مالی بههنگام
را از وضعیت سازمان ارائه میدهد.
این ویژگی موجب سهولت و تسریع تجزیه و تحلیل و تصمیمگیریهای
مالی میشود .سیستم رایمون با در اختیار داشتن اطالعات کاملی در
زمینه ثبت احکام کارگزینی ،مدیران را قادر میسازد تا بتوانند به
کاملترین شیوه ممکن ،اطالعات پرسنل خود را تحت کنترل داشته
باشند و از گزارشات حاصله در زمینه ارتقا کیفیت مدیریت پرسنل خود
بهرهبرداری نمایند .مدیریت جابجاییهای درون سازمانی و برون
سازمانی دارایی ها ،تغییر در مدل پالک گذاری و آگاهی از آخرین
وضعیت دارائیهای ثابت ،در سیستم رایمون به راحتی امکان پذیر
است.
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سیستم های لجستیک
پاسخ به نیازهایی چون :ثبت و ضبط صحیح درخواستهای خرید،
مانده درخواستها ،مشاهده فرایند بررسی آنها ،مانده تعدادی
قراردادهای پیمانکاری یا خرید ،مبالغ پرداختی در قراردادهای
پیمانکاری یا خرید ،امتیازدهی پیمانکاران و تأمین کنندگان ،آگاهی از
نوسانات قیمت و … از امکانات سیستم تأمین رایمون میباشد.
سیستم انبار قدرتمند و داینامیک رایمون این امکان را برای مدیران
فراهم مینماید تا بتوانند سیاستهای متنوع انبارداری را در راستای
کاهش هزینه نگهداری و انباشت کاال اعمال نمایند و حتی بستری
فراهم کنند تا تمام فرایندهای خاص و پیچیده را که پیشتر از ثبت و
نگهداری آنها صرف نظر میشد تحت پوشش خود درآورند.
از امکانات سیستم فروش رایمون می توان به پوشش کلیه عملیات
فروش از جمله صدور پیشفاکتور ،قرارداد فروش ،درخواست فروش،
حواله فروش ،مجوز برگشت از فروش ،فاکتور و فاکتور برگشتی و
اعالمیه بدهکار و بستانکار با تعریف سیاست و سناریوهای متنوع
فروش به صورت نامحدود اشاره نمود.
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سیستم های تولید
با توجه به الگو مدار بودن ثبت اطالعات ،امکان خاصی در سیستم
فراهم شده تا اطالعاتی نظیر قالبها ،ملزومات مصرفی ،تجهیزات،
فرایندها و … توسط واحد مربوط به خود ثبت گردد و هر واحدی
مسئولیت به روز رسانی اطالعات خاص خود را بر عهده داشته باشد که
نتیجه این به روز رسانی به صورت اتومات در  BOMکاالها نمود پیدا
میکند تا سایر واحد ها نیز از آخرین تغییرات مطلع شوند.
سیستم سفارشگذاری تولید رایمون ،با مدیریت پیمانکاران ارتباط
مستقیم دارد و مدیران میتوانند دستورات تولید را بر اساس
قراردادهای پیمانکاری ثبت شده صادر نمایند و کنترل دقیق بر روی
میزان تولید پیمانکاران ،مقدار ضایعات ایجاد شده توسط آنها و
همچنین انحرافات موجود در تولید و ضایعات ایجاد شده داشته باشند،
همچنین کنترل میزان کاالهای نامنطبق تولید شده توسط پیمانکاران
و میزان برگشت آنها از دیگر مزیتهای این سیستم میباشد.
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چه ویژگیی هیایی
رایمییون را بییه
ییییییک ERP
شییاخ

تبییدیل

کرده است؟
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کیفیت کارمان را از مشتریان ما جویا شوید

اتحاد موتور

اتحاد پالست البرز

خانه آفتاب شرق

جهان کالچ

بنیان صنعت اول

اتحاد لنت پیشرو صنعت

آریا دیزل پارت

قطعه آرا
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اتحاد شفت دقیق

لوال خودرو

اتحاد مولد نیرو

اتحاد پیشرو مرزن

اتحاد مدرن باطری

کیمیا موتور
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