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در یک نگاه
ــاد  ــدف ايج ــا ه ــاص(، ب ــهامي خ ــر )س ــي فراگستــــ ــي پژوهش ــركت مهندس ش
ــات در ســال  ــاوري اطالع ــه راهكارهــاي يكپارچــه فن ــه ارائ بســتري مناســب در زمين
ــازمان و  ــزاران س ــت، ه ــال فعالي ــده س ــس از هج ــون پ ــد. اكن ــيس گردي 1376 تأس

ــد.  ــتفاده مي نماين ــركت اس ــن ش ــزاري اي ــات نرم اف ــركت از خدم ش
ــود  ــابقه خ ــور را در س ــزاري كش ــای نرم اف ــن پروژه ه ــراي موفق تري ــر اج فراگستــــ
ــاي  ــص در زمينه ه ــروي متخص ــدود 120 ني ــدي از ح ــا بهره من ــركت ب ــن ش دارد. اي
ــود در  ــعب خ ــيس ش ــا تاس ــت ب ــته اس ــت توانس ــع و مديري ــات، صناي ــاوري اطالع فن
اســتان های البــرز، اصفهــان، فــارس، خراســان رضــوی، آذربايجــان شــرقی، خراســان 
ــروش  ــر ف ــه ام ــدران ب ــزد و مازن ــتان، ي ــتان و بلوچس ــان، سيس ــم، كرم ــی، ق جنوب

ــردازد. ــروش بپ ــس از ف ــات پ محصــوالت و خدم

2 شــورايعالي انفورماتيك مي باشــد. شــركت فراگستــــــر در حال حاضر داراي رتبه 
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نرم افزارهای مالی فراگستــــر

نرم افزارهای مالی فراگســتر با رويكردي جامع نســبت به نياز های جاري 
و آينده مديران مالي توليد گرديده اســت، ايــن محصول با بهره مندي از 
فّناوری روز، تجارب به دســت آمده از مشتريان طی ســالهای متمادی و 
نظر كاركنان متخصص خود، فرصت مناســبي را جهت پاسخ به نياز هاي 

بخش مالي شــركت ها و سازمان ها فراهم می سازد:

فراگستــــــــر مالی  سیستم های  مزایای  مهم ترین 

كاربرپسندی و افزايش سرعت و دقت در انجام عمليات مالی          �

پشتيبانی از زبان های فارسی و انگليسی          �

يكپارچگی سيستم های مالی و بازرگانی فراگستر          �

امكانin port  و export داده ها و اسناد از اكسل به نرم افزار و بالعكس          �

مديريت مؤثر دارائی های جاری و غير جاری          �

ارائه گزارش های كامل وجوه نقد و گردش آن ها          �

ارائه ی صورت های مالی اساسی مطابق استانداردهای حسابداری          �

پوشش كامل معامالت ارزی و اسناد و گزارش ها مربوطه          �
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نرم افزار حسابداری مالی        

اطالعات مالی مهم ترين اطالعاتی هستند كه مديران برای تصميم گيری های 
جاري و آتي به آن نياز خواهند داشــت. هــر چه اين اطالعات دقيق تر و 
به روزتر باشــند، مديران با داشتن اطالعات مكفی از گردش مالی سازمان 
خود تصميمات مناســب تری را اتخاذ خواهند نمود. سرعت در دستيابي به 
اطالعات ، اطمينان از صحت اطالعات به دســت آمده و مشاهده اطالعات 
در قالب های گوناگون همواره از نياز های مديران مالی بوده است. استفاده 
از يــك ابزار مديريتي نرم افزاری براي پاســخ گويی به نياز مديران مالی، 

می رسد. نظر  به  ضروري 
زيرسيستم های ارزی، تجميعی و بودجه به انضمام سيستم مالی فراگستر، 

بــدون تحميل هزينه ی مازاد عرضه می گردد.
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  کارکردهای اصلی سیستم   

حساب ها معرفی 

ايجــاد ســرفصل حســاب ها در ســطوح مختلــف بــرای پوشــش دهــی نيــاز انــواع           �
شــركت ها

امكان تعريف تفصيلی های متعدد و ارتباط دهی با معين های متعدد          �

امكان تعريف مراكز هزينه برای پوشش دهی شعب          �

امكان تعريف پروژه ها جهت پوشش كدينگ و پروژه های خاص پيمانكاری          �

تعريف مشخصه های معين برای حساب های ارزی، ريالی و بودجه          �

حسابداری  اسناد 

ثبت اسناد حسابداري در حالت يادداشت، موقت، تأييدشده، قطعی شده و دائم          �

صدور اعالميه براي هر رديف از اسناد حسابداري و تهيه گزارش از اعالميه           �

تفكيك اسناد حسابداري و اسناد ورودی از ساير سيستمها جهت حفظ يكپارچگی           �

تفكيك اسناد پيش نويس و قطعي           �

تخصيـص دسترسـي بـراي تمـام مراحل صدور، ثبـت، گزارش تـا تائيد اسـناد براي           �
كاربـران مختلف

ورود اسناد از ساير پايگاه داده ها          �

عمليات خودكار خطايابي بر روي اسناد حسابداري          �

كنترل مانده ی حساب ها برخالف ماهيت تعريف شده طی دوره و پايان دوره          �

امـكان طبقه بنـدی اسـناد و جسـتجوي اسـناد بـر اسـاس تمام مشـخصه های           �
ثبت شـده در سـند

ــه فرمت هــای موجــود،           � ــزودن فرمــت پرينــت ســند حســابداری ب امــكان اف
نگهــداری همزمــان تمامــی ورژنهــا 

فراخواني اسناد حسابداري در قالب فايل اكسل تعريف شده          �

  گزارش های اصلی   

گزارش دفاتر و آناليز حساب ها در سطح كل و معين          �

گزارش مرور حساب ها در تمامی سطوح          �

گزارش تراز حساب ها          �

گزارش از آرتيكل اسناد حسابداري          �

گزارش اعالميه بدهكار و بستانكار به تفكيك حساب تفصيلي          �

مــرور حســاب های تحــت وب در تمامــی ســطوح به صــورت ســاده و تحليلــی،           �
بــا ارائــه نمــودار

گزارش تحت وب و ماتريسي          �

تهيه تراز آزمايشی 4، 6 و 8 ستوني و تهيه گزارش از آن ها          �

امكان تعيين سطوح دسترسي براي گزارش های ايجادشده          �

گزارش مرور حساب ها          �
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  برخی مزایا   

دارای محيط كاربری ساده و كاربرپسند          �

حفظ سادگی و سرعت در سيستم علی رغم وجود قابليت های بی شمار          �

دارای ابزار گزارش ساز آسان، قوی و حرفه ای تحت وب و ماتريسی          �

قابليت بهره برداری همزمان از دو زبان فارسی و انگليسی          �

قابليـت معرفـی و اصـالح دوره هـای مالـی و تعييـن محـدوده زمانی دلخواه توسـط           �
مدير سيسـتم

امــكان شناســايي اســنادي كــه از ســاير سيســتم ها ارسال شــده اند و جلوگيــري از           �
اعمــال تغييــر در آن هــا

قابليت توليد و بازيابی خودكار اطالعات پشتيبان پايگاه داده          �

اســتخراج انــواع گزارش هــای دلخــواه تحــت نرم افــزار Excel  توســط كاربــران           �
غيرمتخصــص بــا حداقــل آشــنايی بــا ايــن نرم افــزار

پشتيبانی از خطايابی هوشمند در اسناد حسابداری و جلوگيری از ثبت اسناد خطادار          �

قابليت بهره برداری در محيط های چند شركتی          �

 زیرسیستم ارزی
بسياری از سازمان ها و مؤسســات اقتصادی در معامالت خود از ارزهای 
مختلفی اســتفاده می كنند. دسترســی به اطالعاتی همچون نرخ برابری 
ارزهــای مختلف با يكديگر و هــر يك از آن ها با ريــال، دفاتر معين و 
تفصيلی حســاب های ارزی، تســعير حســاب ها، حفظ و نگهداری سوابق 
نرخ هــای برابری ارزهای مختلــف برای نظارت و ســاماندهی مجموعه 

است. ارزی يك سازمان ضروری  معامالت 
زيرسيستم حسابداری ارزی فراگستر ضمن ارتباط كامل با زيرسيستم های 
حســابداری مالی، خزانه داری و تمامی اطالعات مربوط به معامالت ارزی 

ســازمان را حفظ و ساماندهی می كند.

  کارکردهای اصلی   

امكان تخصيص ارز به حساب های تسعير پذير در سطح معين          �

ثبت نرخ ارز به صورت روزانه برای چندين ارز          �

معرفـی نرخ هـای برابـری ارز، اعمـال تغييـرات نـرخ ارز به صـورت روزانـه و حفـظ           �
تاريخچـه ی نرخ هـا

تعريف ضرايب تبديل ارزها به يكديگر          �

صدور سند تسعير ارز با نرخ های متفاوت در تاريخ های موردنياز كاربر          �

ورود اطالعات اسناد ارزی به صورت ريالی و بالعكس          �

 قابليت بهره برداری همزمان از دو زبان فارسی و انگليسی          �

  گزارش های اصلی   

گزارش دفاتر تحليلی به تفكيك انواع ارز          �

سـهولت در ايجـاد انـواع گزارش هـای مالی مقايسـه ای در يك يا چنـد دوره ی مالی           �
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به صـورت ارزی

قابليت استخراج كليه گزارش های زيرسيستم حسابداری به صورت ارزی          �

ايجاد انواع گزارش های ماتريسی          �

ذخيره ی گزارش های ايجادشده و فراخوانی مجدد آن ها          �

اسـتخراج انـواع گزارش هـای دلخـواه تحـت نرم افـزار Excel توسـط كاربـران           �
غيرمتخصـص بـا حداقـل آشـنايی بـا اين سيسـتم

دريافت گزارش دفاتر ارزی )كل، معين و تفصيلی(          �

گزارش آرتيكل ارزی حساب ها          �

گزارش ريز گردش حساب های ارزی          �

زیرسیستم تجمیعی
برخی از ســازمان ها در دفاتر خود دارای پراكندگی جغرافيايی هســتند و 
يا اينكه به طور همزمان با شــخصيت های حقوقی مجزا در قالب هلدينگ 
در حال فعاليت می باشــد. در اين شــرايط در دســترس بودن اطالعات 

واحدها و ارائه گزارش های مالی جامــع به صورت كالن، نيازی ضروری 
خواهد بود. بديهی اســت مديران برای اتخاذ تصميم های اســتراتژيك و 
آگاهی از وضعيت واحدها نيازمند سيســتمی هستند كه بتواند گزارش های 
جامع، به روز و مقايســه ای را به آن ها ارائه نمايد. اين يكی از قابليت های 

زيرسيســتم تجميعی فراگستر است.

   کارکردهای اصلی   

تعريـف سـاختار كدينـگ مالـی واحـد جهت تجميـع حسـاب های شـركت های زير           �
مجموعه و شـعب

انتقــال كدينــگ پايــه تــا ســطح تفصيلــی، مركــز هزينــه و پــروژه بــه اطالعــات تــك           �
تــك شــركتها و ســپس اعمــال تغييــرات بــه تناســب فعاليــت هــر يــك

تعريف تفصيلی ها در بانك اطالعاتی مركز به صورت منحصر به فرد          �

امكان انتقال اسناد بين شعب و بانك اطالعاتی مركز          �

واكشی اطالعات از سيستم های مالی مستقل شعب          �

گزارش هــای پيشــرفته مقايســه ای و نمــوداری جهــت ارزيابــی شــركت های زيــر           �
عه مجمو

امكان تجميع اسناد حسابداری تا سطح تفصيلی          �

تهيه گزارش های مالی از  يك يا چند دوره مالی          �

  مزایا    

امــكان تعييــن سياســتها و الزامــات ويــژه جهــت فعاليــت زيــر مجموعه هــا و شــعب           �
توســط مديــران سيســتم

امـكان تعريـف كدينگ در سـطح پايـگاه داده مركزی و انتشـار اطالعات در سـطح           �
سـاير پايگاه داده ها

گزارش های پيشرفته جهت ارزيابی شركتهای زير مجموعه و شعب          �
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زیرسیستم بودجه و کنترل اعتبارات
ســازمان هايی كه تمايل دارند با برنامه حركت كنند و تصميمات خود را 
بر مبنای دقيقی اتخاذ نمايند، همواره از بودجه برای برنامه ريزی و كنترل 
استفاده می نمايند. از سويی با توجه به گستردگی سيستم های سازمان، نياز 
اســت نرم افزاری با  جمع آوری، طبقه بندی و تجزيه و تحليل اطالعات 
به مديريت ســازمان ها در عمليات بودجه ريزی كمك نمايد. زير سيســتم 
كنترل بودجه فراگســتر به عنوان زير سيستمي از سيستم حسابداري مالي 
و كامال يكپارچه با آن امكان تعريف ســرفصلهاي بودجه را جهت كنترل 
و جلوگيري از انحرافات فراهم آورده و هنگام ثبت اســناد مالي به صورت 
خودكار از ثبت سندهای خارج از طيف تعريف شده برای بودجه، جلوگيري 

مي نمايد و گزارش هــای مختلفی را در اين حوزه ارائه می نمايد.

کارکردهای اصلی

تعريف سرفصل بودجه به تفكيك مركز هزينه و پروژه          �

اختصاص سرفصل حساب ها به سرفصل بودجه          �

كنترل هزينه انجام شده به سرفصل اختصاص داده شده هنگام ثبت سند حسابداری          �

ثبت خودكار درخواستهای وارده به ازای هر رديف بودجه          �

ارائه گزارش مقايسه ای از وضعيت مورد انتظار و هزينه انجام شده          �

امكان تهيه ی گزارش ماهيانه عمكرد بودجه به تفكيك سازمان، مركز هزينه و پروژه          �

تهيه گزارش انحراف عملكرد بودجه          �

مزایا و برتری ها

قابليت محدود نمودن گردش حساب ها بدون نياز به زير سيستم مجزا          �

قابليت تخصيص بودجه و سقف بودجه از تاريخ دلخواه          �

امكان تعريف دوره های بودجه ای متفاوت در يك دوره ی مالی          �

قابليت تخصيص بودجه ارزی و ريالی به معين دلخواه          �

كنترل سقف بودجه از زمان تخصيص تا زمان انتخاب شده          �
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سیستم خزانه داری      2 

برنامه ريزی مالی و استفاده بهينه از نقدينگی و جلوگيری از بروز مشكالت 
مالی بسيار حائز اهميت می باشد. از سويی گزارش های به موقع و دقيق از 
وضعيت نقدينگی نقش بســزايی در برنامه ريــزی، تصميم گيری و كنترل 
مسائل مربوط به نقدينگی سازمان ايفا ميكند. سيستم خزانه داری فراگستر 
امكانات مناسبی را جهت ثبت، كنترل و گزارش گيری از اطالعات دريافت 

و پرداخت را در اختيار ســازمان قرار می دهد.
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   کارکردهای اصلی  

پرداخت و  دریافت 

 معرفي منابع و بابتها و صدور مجوز استفاده از بابتها و منابع          �

امكان تعريف جريان كار دريافت و پرداخت وجوه و اسناد بر حسب سازمان          �

امكان تخصيص مبالغ فاكتور و يا پيش فاكتور به حساب بابتها و تسويه آن ها          �

امكان اعالم لحظه اي موجودي نقد و بانك          �

امكان ثبت، بررسي، تأييد، تصويب، دستور پرداخت و درخواست وجه براي علي الحساب ها          �

ايجــاد اســناد دريافــت و پرداخــت بــه تفكيــك عمليــات وجــوه )وجــه نقــد، چــك مــدت دار،           �
چــك عــادي، حوالــه، اســناد تضمينــي ، اوراق بهــا دار، چــك بانكــي و...(

امكان دريافت اسناد پرداختنی عودت يافته          �

امكان پرداخت از طريق اسناد دريافتنی موجود در صندوق          �

ه  تنخوا

امكان درخواست دريافت وجه از خزانه داري          �

امكان ثبت، بررسي، تأييد و تصويب، درخواست وجه براي علي الحساب ها          �

امكان تعريف تنخواه گردان های مختلف و ارتباط           �
با كدينگ و تفصيلی های مالی

ل کنتر

امكان اعالم لحظه اي موجودي نقد و بانك          �

عمليات راس گيري چكها           �

عمليات تهيه ديسكت بانك           �

چاپ چك براي فرمتهاي گوناگون          �

معرفي دسته چكها و شماره آن ها          �

    گزارش های اصلی    

موجــودی نقــد، بانكهــا، تنخــواه و بطــور كلــی           �
وضعيــت نقدينگــی در مقاطــع مختلــف

وضعيت اسناد دريافتنی و پرداختنی           �

اسناد خزانه به ريز اطالعات و فيلترها          �

مقايسه ای عملكرد منابع           �

ــت           � ــت درياف ــا قابلي ــرت بانكــی ب صــورت مغاي
صورتحســاب بانــك و مقايســه بــا گــردش دفتــر 

بانــك

آناليز ماهانه وجوه و منابع          �

فهرست اسناد خزانه داری          �

ريز دريافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص           �
در فاصله زمانی دلخواه

دفتر ريز عمليات صندوق در فاصله زمانی معين          �

گزارش گردش كل عمليات صندوق در فاصله زمانی معين          �

امكانــات قدرتمنــد بــرای جســتجو، فيلترينــگ و           �

مرتــب كــردن چكهــا و گرفتــن گزارشــهای متنــوع 
برحســب شــماره يــا ســاير مشــخصات چكهــا

   مزایا    

امــكان مانده گيــری لحظــه ای از بانكهــای           �
در سيســتم تعريف شــده 

برخــورداری از يــك ابــزار گــزارش ســاز پويــا و           �
پيشــرفته بــا امــكان ســاخت انــواع گزارش هــای 

ه دلخوا

ــوع در خصــوص           � ــواع گزارش هــای متن دارای ان
اســناد دريافتنــی و پرداختنــی ارزی

مشــاهده تمام درخواســتهای پرداخت صادر شــده           �
از ســاير سيســتمها و ســپس صدور دســتور پرداخت

امــكان تعريــف فرآيندهــای از پيــش تعريف شــده           �
بــر روی اســناد

ــی اســناد به صــورت خــودكار           � امــكان ثبــت مال
ــش تعريف شــده ــای از پي ــر اســاس فرآينده ب
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 اموال و دارائیهای ثابت        

اموال و دارائی های ثابت به عنوان يكی از مهم ترين گروه دارايی ها بايستی 
به ميزان درست در صورت های مالی گزارش شوند. سرعت در ثبت اموال، 
تغييــرات آن ها و دســتيابی به اطالعات برای مديــران مجموعه اهميت 
زيادی دارد. سرعت در دستيابي به اطالعات، اطمينان از صحت اطالعات 
به دست آمده و مشاهده اطالعات در قالب های گوناگون همواره از نيازهای 
مديران مالی بوده اســت. لذا اســتفاده از يك ابــزار مديريتي نرم افزاری 

اموال براي پاســخ گويی به نياز مديران مالی، ضروري به نظر می رسد. 
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   کارکردها  

اطالعات پایه 

معرفی و تعريف طرح های تملك دارايی های سرمايه ای و پروژه های مربوط به آن ها          �

معرفي محل استقرار دارايي ها           �

امكان معرفي اموال          �

امكان معرفي گروه هاي دارايي          �

معرفي جمع دارها          �

قابليت انتساب دارايي به مركز هزينه و پروژه          �

قابليت ارتباط گروه دارايي با حساب معين مربوطه          �

معرفي حساب براي دارايي ها، حساب استهالك انباشته و هزينه استهالك          �

معرفي اطالعات بيمه دارايي           �

ثبت اطالعات دارایی ها، نگهداری و صدور اسناد

امكان تعريف اموال و دارايی های ثابت           �

امكان صدور كارت دارايی ثابت          �

امــكان معرفــي اطالعــات خريــد، فــروش، اســقاط، نقــل و انتقــاالت، تعميــرات اساســي،           �

تعديــل قيمــت و بيمــه بــراي دارايی هــای موجــود

امكان واگذاري اموال          �

ــا به صــورت           � ــكان محاســبه اســتهالك دارايی ه ام
جمعــی، گروهــی يــا اقــالم

تجديد ارزيابی دارايی ها          �

خروج موقت و بازگرداندن دارايی          �

امكان خروج، حذف،  اسقاط يا اهدای دارايی          �

محاسبه استهالك در بازه های زمانی دلخواه          �

ايجاد سـند حسـابداري خريـد، فروش و اسـتهالك           �
دارايـی بـه تفكيـك گـروه دارايي و يـا دارايي

محاســبه قيمــت تمام شــده طرح هــای تملــك           �
ــای  ــك پروژه ه ــه تفكي ــرمايه ای ب ــای س دارايی ه
ــای  ــواد و رديف ه ــك فصــول، م ــه تفكي ــا، ب آن ه

هزينــه و بــه تفكيــك منابــع تأميــن اعتبــار

  گزارش ها   

فهرست اموال واگذارشده           �

فهرست اسناد اموال          �

گزارش اطالعات دارايی ها          �

فهرست استهالك          �

صورت خالصه استهالك          �

صــورت خالصــه اســتهالك بــر اســاس گروه هــای           �
دارايي

صورت خالصه استهالك بر اساس مركز هزينه          �

گزارش ماتريسي استهالك          �

 امكان ساخت و تهيه گزارش های دلخواه          �

   برخی مزایا  

ــرای           � ــده ب ــرفصل های تعريف ش ــل س ــق كام تطاب
ــی ــا اســتانداردها و اظهارنامــه ماليات دارائی هــا ب

ــص           � ــا و تخصي ــی دارائی ه ــف گروه ــكان تعري ام
خــودكار ترتيبــی كــد امــوال

امكان چاپ برچسب اموال          �

امــكان تعريــف گروه هــای كاربــران امــوال و ميــزان           �
ــی ها دسترس

پشــتيبانی كامــل از تأميــن، نگهــداری، تغييــر و خــروج           �
ــا دارائی ه
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