
 

  

 

 

 

 

وید سامانه رایمونآ  

www.raymoncompany.com 

و حسابداری انبار انبارسیستم   
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 407و 403واحد  ، طبقه چهارم، B2آدرس: پارک علم و فناوری البرز، ساختمان 



 و حسابداری انبار انبارسیستم 
   

  

آن مدیریت  یکه وظیفه اصل باشدیم کیلجست یهاستمیس  مجموعه ریاز ز یکیانبار  ستمیس   

نظیر حسابداری، دارایی ثابت،   گریهای دگردش کاال از زمان درخواست تا تحویل است و با سیستم

انبار شامل  یو حسابدار یانباردار یهااتیو... ارتباط دو طرفه دارد. عمل دیتامین، فروش، تول

ثبت ورود و خروج کاال،  ،یموجود تیریکاال، مد ییانبار، جانما تیریمد رینظ یمهم یهاتیلفعا

و ...  یانبارگردان ،یگذارها و سفارشدرخواست تیریمواد و کاال، مد یو حسابدار یگذارمتیق

ممکن  ،روش نیترشما به ساده یانبار را برا تیریانبار رایمون، مد یو حسابدارانبار  ستمی. ساشدبیم

 فیرا با تعر یمتفاوت انباردار یهااستیس دیتا بتوان گذاردیشما م اریدر اخت یو امکانات سازدیم

 .دیینما یسازادهیثبت سند متنوع در سازمان خود پ یالگوها

“ 

“ 

بودن و وجود امکانات  کینامیدا لیبه دل مونیانبار را ستمسی   

گوناگون در زمان صدور سند  یهااستیس فیمتنوع جهت تعر

قدرتمند جهت اعمال حقوق  یداشتن ابزارها نیو همچن

 نیسطوح  در زمان صدور اسناد انبار، ا نیترنییدر پا یدسترس

کاربران  شتباهاتا میتا بتوان دهدیقرار م شما اریامکان را در اخت

را در زمان صدور اسناد انبار به حداقل ممکن رسانده و از بروز 

طرف مقابل  ای نهیمانند صدور سند به مرکز هز یاشتباهات

امر  نیکه ا د،یبه عمل آ یریموارد مشابه جلوگ ریسا اینادرست 

بدست آوردن گزارشات  ایتمام شده  یمحاسبات بها ندیدر فرا

 .باشدیم تیار حائز اهمیبس یتیریمد قیدق



   

 

 

 

 

 

امکانات    

  پایه:اطالعات 
  محصول، نیمه ساخته و ، مانند دارایی ثابت، مواد اولیه، ملزومات کاالتعریف انواع

 سایر

 امکان استفاده از واحد سنجش فرعی به صورت نامحدود برای کاالها 

 یا  سند امکان تغییر در تبدیل واحد فرعی به واحد اصلی کاال ها، در زمان صدور

 محدود نمودن آن به رقم خاص

  حد تجدید  ،موجودی کاال جهت ثبت نقطه سفارش استفاده از کنترلامکان

 و کمترین مقدارسفارش و حداقل موجودی  سفارش، بیشترین

 امکان تعریف بارکد 

 انواع انبارها با نوع )مواد اولیه،  محصول،  نیمه ساخته، دارایی ثابت،  امکان تعریف

 ملزومات، ضایعات و...(

 سطح سازمان و موسسه بندی انبارها درامکان دسته 

 و ضایعات( و ماهیت سند  تعریف انواع سند با وضعیت موجودی )دائم، موقت

 خروجی( و)ورودی 

  امکان تعریف تعداد نامحدود از اطالعات تکمیلی در هدر و آیتم اسناد انبار و امکان

 گیری متنوع از آنهاگزارش

  محدویت در مشاهده کاال، امکان تعریف الگوهای متنوع ثبت سند با قابلیت اعمال

نوع کاال، طرف مقابل، نوع طرف مقابل،  انبار، کاربر، مبنای داخلی ) مرتبط با سیستم 

های )مرتبط با سیستم های دیگر( در راستای اعمال سیاست انبار( و مبنای خارجی

 در ثبت اسناد اشتباه  یمتنوع ثبت سند و کاهش خطای کاربر

 

 

 

 

 

 

“ 

“ 

 یامکان را برا نیا مونیرا کینامیقدرتمند و دا انبار ستمیس   

را در  یمتنوع انباردار یهااستیتا بتوانند س دینمایفراهم م رانیمد

 یو حت ندیو انباشت کاال اعمال نما ینگهدار نهیکاهش هز یراستا

 ترپیشرا که  دهیچیخاص و پ یندهایفراهم کنند تا تمام فرا یبستر

 .تحت پوشش خود درآورند شدیصرف نظر م آنها یاز ثبت و نگهدار



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صدور سند تعدادی انبار 

  استفاده برای کاال با یک کدامکان ثبت سند ضایعات و موجودی قابل 

 (نمایش موجودی در سطح سازمان، موسسه و انبار در پانویسFooter سند انبار )

 و در زمان ثبت سند انبار

  نمایش موجودی کاال به تفکیک موجودی قابل استفاده از کاالی انتخابی و موجودی

 ضایعات آن

 سیستمی،  اسناد بارکد()ثبت شده توسط کاربر،  اسناد  نمایش اسناد در سه سطح 

 مشاهده لیست اسناد ثبت شده به تفکیک کاربر 

  امکان تعریف انواع عوامل ریالی به تعداد نامحدود مانند مالیات، بیمه، هزینه حمل

 و... 

   تعریف انواع الگوی درخواست و ارسال کاال از نوع ورودی و خروجی و امکان تعریف

یص گردش کاری و اعمال محدودیتمراحل تایید به صورت نامحدود جهت تخص

 هایی در سطح کاال، نوع کاال، طرف مقابل، نوع طرف مقابل،  انبار، کاربر

 

 

 امکان  تائید اسناد انبار جهت انجام فرایندهای ریالی، انبارگردانی و پایان سال 

   امکان تعریف انواع مختلف اطالعات تکمیلی مورد نیاز ثبت سند به تعداد نامحدود 

 ن صدور سند بارکدامکا 

 

 

 

 

 مونیانبار را ستمیموجود در س یقدرتمند درخواست و ارسال کاالوجود ابزار   

تا بتوانند تمام اسناد انبار خود را  دینمایها فراهم مسازمان یامکان را برا نیا

ارسال کننده آن  ایدرخواست کننده کاال  یبا مبنا و بر اساس مجوز واحدها

 یتمام کاالها یبرا توانیم هک باشدیم یبه گونه ا یژگیو نیا ند،یثبت نما

سند ارسال کاال به انبار  شود،یکه به انبار ارسال م دیشده در خطوط تول دیتول

نمود تا توسط سرپرستان خط صادر شود، به  فیگوناگون تعر دیبا مراحل تائ

 تواندیاز سمت سرپرستان خط م یمجوز ارسال یانباردار بر مبنا بیترت نیا

شدن  کیستماتیمنجر به س تیکه در نها دینما افتیمورد نظر را در یکاالها

و  گرددیگردش کاال از خارج انبار به داخل انبار و بلعکس م یندهایتمام فرا

 .باشدیم ندهایآن حذف کاغذ از فرا جهیاست که حداقل نت یهیبد

 

“ 

“ 



 

 

 عملیات ریالی و حسابداری: 

 عی و تکی یا صدور سند برای یک یا یامکان صدور سند حسابداری به صورت تجم

 چند قلم از سند انبار

 امکان صدور سند حسابداری به صورت تجمیعی برای تعدیالت ساالنه 

  امکان اصالح امکان تخصیص ریال واقعی به اسناد ورودی بدون مبنا و همچنین

 ریال اسناد

 آخرین  ،آخرین نرخ مصرف ،گذاری اتومات شامل: آخرین مبلغ خریدامکان قیمت

نرخ فاکتور خرید، نرخ قرارداد خرید، نرخ بهای  ،مبلغ خرید به تفکیک طرف مقابل

 تمام شده خدمات پیمانکار

 امکان حذف ریال اسناد به صورت تجمیعی 

  تاثیربا ماهیت کاهنده، افزاینده یا بیامکان تخصیص عوامل ریالی متعدد 

 امکان تخصیص عوامل حسابداری شامل معین و تفضیل به صورت اتومات و دستی 

 امکان صدور، مشاهده، چاپ و حذف سند حسابداری به صورت تکی و تجمیعی 

 امکان اضافه نمودن شرح پیش فرض در زمان صدور سند حسابداری 

 به  گذاری، اسناد خروجی و ورودی با مبناو بازگشت قیمت گذاریامکان قیمت

 تفکیک کاال و گروه حسابداری

 به  گذاری اسناد ابتدای دوره و پایان دورهگذاری و بازگشت قیمتامکان قیمت

 تفکیک کاال و گروه حسابداری

 گذاری اسناد در سطح طبقه حسابداری و بر اساس نرخ میانگینقیمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گردانی  پایان دورهعملیات انبار: 

 گذاری تک شمارشی، دو شمارشی و سه شمارشیهای شمارهمکان تعریف روشا 

  امکان ایجاد محدودیت در شمارش اول شامل: حداقل موجودی تعدادی، حداقل

 گردش موجودی و حداقل موجودی ریالی

  :تمامی کاالهای شمارش شده در دروه امکان ایجاد محدویت در شمارش دوم شامل

 درصد مغایرت به همراه  کاالهای مغایرت دار شمارش اول و موجودی، اول

 ( در شمارش سوم "و" – "یا"امکان ایجاد محدودیت با وضعیت ترکیبی شروط )

 کاالهایبه همراه درصد مغایرت،  کاالهای مغایرت دار شمارش اول و دوم شامل: 

دار های مغایرتبه همراه درصد مغایرت، کاال دار شمارش اول و موجودیمغایرت

 شمارش دوم و موجودی به همراه درصد مغایرت

 



 امکان صدور تگ با فرمت دلخواه 

 امکان فراخوانی اطالعات شمارش شده از فایل اکسل 

 امکان صدور سند کسری و اضافی انبارگردانی به صورت اتومات 

 امکان تائید نهایی اسناد جهت انجام عملیات پایان سال 

  پایان دوره  و ابتدای دوره به تفکیک گروه حسابداری و انبارامکان صدور سند 

 امکان حذف سند ابتدای دوره و پایان دوره به صورت دستی و توسط کاربر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :درخواست و ارسال کاال 

 های ثبت درخواست کاال با مراحل تائید متعدد و امکان تعریف انواع سیاست

 نامحدود

 ثبت تحویل کاال به انبار با مراحل تائید متعدد و های امکان تعریف انواع سیاست

 محدودنا

  امکان تعریف الگوهای متنوع ثبت درخواست با اعمال محدودیت در سطح کاال، نوع

 کاال، طرف مقابل، نوع طرف مقابل، کاربر

 های  ثبت شده در کارتابل   مشاهده لیست درخواست 

 هار وضعیت متفاوت امکان مشاهده اطالعات درخواست درکارتابل در چ

های تایید شده و بررسی نشده،  های قابل تایید، درخواست)درخواست

  های لغو شده(های بررسی شده، درخواستدرخواست

 های ثبت شده به تفکیک ماهیت درخواستی یا ارسالی امکان مشاهده درخواست

 کاال به انبار

 رتابلامکان ویرایش مقدار و واحد سنجش کاالی درخواستی در کا 

 امکان مشاهده مرور قلم و همچنین اسناد ثبت شده بر مبنای درخواست 

  امکان مشاهده وضعیت بررسی درخواست 

 سازی لیست اسناد به دلخواه و انتخاب کاربر در کارتابلامکان مرتب 

 

 

 یاسناد انبار، امکان فیتعر نهیدر زم مونیرا ستمسی خاص امکانات به توجه با  

شده را  جادیا عاتیکنترل ضا میتا به کمک آن بتوان ردیگیما قرار م اریدر اخت

باال  اریمجزا با دقت بس یکد کاال فیبه تعر ازیآن و بدون ن تیماه کیبه تفک

 .میتحت کنترل درآور

“ 

“ 



 گزارشات

  امکان دریافت گزارشات خاص و متنوع از صدور سند تعدادی، عملیات ریالی و

 حسابداری و درخواست و ارسال کاال 

 امکان دریافت گزارشات متنوع از کاردکس کاال در سطح سازمان، موسسه و انبار 

 امکان دریافت گزارشات متنوع از کاردکس ریالی 

 ز اسناد ثبت شده  امکان دریافت گزارشات با طراحی های متنوع ا 

 گیری ازوضعیت درخواست کاالهای ثبتی و آگاهی از وضعیت امکان گزارش

 هاموجودی آن

 های متنوعامکان دریافت گزارشات وضعیت موجودی و گردش کاال  با فرمت 

 امکان دریافت گزارش میزان ضایعات 

 امکان دریافت گزارش ریالی اسناد 

  حسابداری و انبارامکان دریافت گزارش مغایرت بین 

 امکان دریافت گزارش گردش ریالی اسناد به تفکیک طرف مقابل 

 امکان دریافت گزارش گردش تعدادی اسناد به تفکیک طرف مقابل 

 امکان دریافت گزارش گردش ریالی اسناد به تفکیک کاال 

 امکان دریافت گزارش گردش تعدادی اسناد به تفکیک طرف مقابل 

 ش ریالی اسناد به تفکیک طبقه حسابداری امکان دریافت گزارش گرد 

 امکان دریافت گزارش حد تجدید سفارش 

 امکان دریافت گزارش مانده در سطح سازمان 

 امکان دریافت گزارش مانده در سطح موسسه 

 امکان دریافت گزارش مانده در سطح انبار 

 امکان دریافت گزارش موجودی موقت و تائید نشده 

  درخواست کاالهای بازامکان دریافت گزارش 

 هاامکان دریافت گزارش ریز درخواست کاالها و وضعیت آن 

 امکان دریافت گزارش ریز اطالعات کاال 

  امکان دریافت گزارشLog اسناد درخواست کاال 

 امکان دریافت گزارش بازه زمانی درخواست تا ارسال کاال 

 های ارسالی انبارامکان دریافت گزارش تلرانس بچ 

 ه، موجودی موقت، اافت گزارش موجودی کاال در سطح سفارش در رامکان دری

 موجودی دائم و موجودی ضایعات 

 امکان دریافت گزارش ضایعات ایجاد شده به تفکیک مرکز هزینه 

 امکان دریافت گزارش مدیریت امانی 

 های باز ما، نزد دیگرانامکان دریافت گزارش امانی 

 گران، نزد ماهای باز دیامکان دریافت گزارش امانی 

 هاگیری از لیست اطالعات جدول تمامی فرمامکان گزارش 

 های پر کاربرد ایجاد فیلتر پیش فرض جهت انجام جستجوی سریع ودریافت گزارش

 هادر تمامی فرم

 اکسل، های متفاوتگیری با فرمتامکان گزارش ( Word،PDF  ... و( 

  ساز رایمونقدرتمند گزارشامکان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار 



 گالری تصاویر

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

افزار رایمون بودن نرم یوریسپانس تحت وب بودن و

افزار را در هر وسیله و در هر امکان استفاده از نرم

 آورد.مکان فراهم می

“ 
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