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سیستم مدیریت تأمین و پیمانکاری
مديريت تأمین كاالهاي مورد نیاز سازمان و اجراي طرح بودجهبندي جهت خريد به موقع و
بهصرفه يا تأمین از سمت پیمانكاران ،نیازمند در اختیار داشتن سیستمي جامع و داينامیك است تا
بر اساس آن بتوان سیاستهاي خريد متنوع را در سطح سازمان جاري نمايند و فرآيندهاي بررسي
درخواستهاي ثبت شده را عملیاتي نمايند.
پاسخ به نیازهايي چون :ثبت و ضبط صحیح درخواستهاي خريد ،مانده درخواستها ،مشاهده فرايند

“

بررسي آنها ،مانده تعدادي قراردادهاي پیمانكاري يا خريد ،مبالغ پرداختي در قراردادهاي پیمانكاري

نرمافزار مديريت تأمین و پیمانكاري رايمون كامال فرايندمحور

يا خريد ،امتیازدهي پیمانكاران و تأمین كنندگان ،آگاهي از نوسانات قیمت و  ...از اركان اصلي يك

بوده و با بهرهگیري از كارتابل جامع ،فرايند تائید يا لغو را در

سیستم مناسب تأمین ميباشد كه منجر به تسهیل مديريت فرايند تأمین ميگردد.

سطوح مديريتي بسیار تسريع نموده و با توجه به تحت وب
بودن نرمافزار ،ابزاري كارآمد براي كارشناسان و ماموران خريد
فراهم نموده تا در بستر وب برروي موبايل يا تبلت در خارج از
سازمان به بررسي اقالم سفارشگذاري شده بپردازند.

“

“

داينامیك بودن سیستم رايمون ،امكان تعیین فرايندهاي متنوع

تأمین كاال با اعمال مراحل متنوع تائید را براي مديران فراهم كرده
است ،به طوري كه ميتوانند به تفكیك كاال يا فروشندگان آن،

فرايندهاي گوناگون جهت سفارشگذاري خريد تعريف نمايند و در

“

فضاي كارتابل ،تنها با يك كلیك فرايند بررسي درخواست را انجام
دهند.

امکانات


امكان تعريف انواع اسناد )فاكتور خريد ،درخواست تأمین ،مجوز ورود ،قرارداد خريد،
قرارداد پیمانكاري ،الحاقیه پیمانكاري ،برگشت كاالي نامنطبق)



عوارض و ...


امكان تعريف مراحل تائید به صورت نامحدود جهت تخصیص گردشكاري به انواع
اسناد تعريف شده



امكان دريافت از فروشنده ديگر در سند برگشت كاالي نامنطبق



امكان ثبت قرارداد خريد رسمي و غیر رسمي



امكان معادلسازي تمامي قراردادهاي غیر رسمي ثبت شده به قرارداد رسمي توسط
كاربر

امكان تعريف اطالعات تكمیلي به صورت نامحدود جهت تخصیص به اسناد تأمین
با ماهیت عددي ،تاريخ ،متني و  ...جهت شخصيسازي نمودن فرمهاي عملیاتي



امكان گروهبندي نمودن مشتريان جهت تهیه گزارشات متنوع مالي



امكان سیاستگذاريهاي متنوع جهت تأمین كاال



اطالع به موقع از نیاز واحدهاي مختلف سازمان به تجهیزات،كاال و خدمات



شناسايي آسان تأمین كنندگان



به كارگیري سازوكارهاي متفاوت جهت رسیدن به هدف كاهش قیمت تمام شده



نظارت بر عملیات خريد اقالم و كارشناسان خريد تايید و تعیین شده



ارتباط آنالين سیستم تأمین با سیستم انبار (از قبیل كنترل موجودي و ثبت اسناد

امكان تعريف انواع الگوهاي ثبت اسناد تأمین با اعمال محدوديت بر اساس كاال ،نوع
كاال ،فروشندگان و ....





امكان تعريف عوامل ريالي مختلف جهت استفاده در قرارداد يا فاكتور مثل مالیات

انبار و حسابداري انبار)


امكان پیگیري آخرين وضعیت سفارشات و تاخیر در آمادهسازي سفارشات



رهگیري يك زنجیره خريد از درخواست خريد تا رسید قطعي در انبار



ارائه گزارشات پیشرفته از اسناد و كارتابل در سطوح متفاوت (قرار داد ،خريد،
درخواست تأمین ،مجوز ورود و)...



امكان تعريف مراحل گوناگون تائید اسناد و بدون وجود محدوديت و انجام عملیات
بررسي اسناد در كارتابل



امكان تعريف قراردادهاي متنوع پیمانكاري



امكان تخصیص  Bomهاي متنوع و تخصیص كاالي جايگزين



امكان صدور الحاقیه به صورت نامحدود بر روي قرارداد پیمانكاري يا بر روي يك
الحاقیه ديگر

“

رايمون عالوه بر موارد مذكور با در اختیار داشتن ابزارهاي
قدرتمندي جهت مديريت پیمانكاران ،بستري را فراهم مينمايد تا



امكان ماندهگیري از قراردادهاي پیمانكاري



امكان مديريت ضايعات و تعیین حد استاندارد ضايعات در قراردادهاي پیمانكاري

ضايعات استاندارد و  ...به راحتي امكانپذير باشد و مديران را در



امكان مديريت مبالغ پرداختي به پیمانكاران امكان تخصیص رتبه به پیمانكاران بر

ردهبندي پیمانكاران و مديريت آنان ياري ميدهد.

اساس عملكرد

“

سیستم مديريت تأمین و پیمانكاري با امكان اسناد درخواست تأمین،

قرارداد خريد ،فاكتور خريد ،مجوز ورود و برگشت كاالي نامنطبق به همراه

كارتابل بررسي اسناد مذكور و الگو محور بودن تمامي اسناد ،توانايي پوشش
كامل نیازهاي مربوط به ثبت ،ضبط اسناد و برسي اسناد را داراست.

“

ماندهگیري تعدادي و ريالي قراردادها ،انحرافات در تولید ،انحرافات در

“

گزارشات
 ارائه گزارش مرور اسناد تأمین
 گزارش مانده تعدادي قراردادهاي خريد
 گزارش مانده ريالي قراردادهاي خريد
 گزارش مانده تعدادي قرار پیمانكاري
 گزارش مانده ريالي قراردادهاي خريد
 گزارش مانده سفارشات ثبت شده
 گزارش وضعیت سفارشات ثبتي
 گزارش برگ مامور خريد
 گزارش تجمیعي درخواستهاي ثبتي
 گزارش نوسان قیمت به تفكیك كاال
 گزارش نوسان قیمت به تفكیك كاال و تأمین كننده
 گزارش رتبه بندي تأمین كنندگان
 امكان گزارشگیري از لیست اطالعات جدول تمامي فرمها
 ايجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوي سريع و دريافت گزارشهاي پر
كاربرد در تمامي فرمها
 امكان گزارشگیري با فرمتهاي متفاوت ( اكسل PDF ،Word ،و (...

گالری تصاویر

“

تحت وب بودن و ريسپانسیو بودن نرمافزار رايمون
امكان استفاده از نرمافزار را در هر وسیله و در هر

“

مكان فراهم ميآورد.

