سیستم هـای

مالــی فراگستــــر

در یک نگاه
شــركت مهندســي پژوهشــي فراگستــــــر (ســهامي خــاص) ،بــا هــدف ايجــاد
بســتري مناســب در زمينــه ارائــه راهكارهــاي يكپارچــه فنــاوري اطالعــات در ســال
 1376تأســيس گرديــد .اكنــون پــس از هجــده ســال فعاليــت ،هــزاران ســازمان و
شــركت از خدمــات نر مافــزاري ايــن شــركت اســتفاده مينماينــد.
فراگستــــــر اجــراي موفقتريــن پروژ ههــای نر مافــزاري كشــور را در ســابقه خــود
دارد .ایــن شــركت بــا بهر همنــدي از حــدود  120نيــروي متخصــص در زمينههــاي
فنــاوري اطالعــات ،صنايــع و مديريــت توانســته اســت بــا تاســيس شــعب خــود در
اســتا نهای البــرز ،اصفهــان ،فــارس ،خراســان رضــوی ،آذربایجــان شــرقی ،خراســان
جنوبــی ،قــم ،کرمــان ،سیســتان و بلوچســتان ،یــزد و مازنــدران بــه امــر فــروش
محصــوالت و خدمــات پــس از فــروش بپــردازد.
شــركت فراگستــــــر در حال حاضر داراي رتبه  2شــورايعالي انفورماتيك ميباشــد.
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نرم افزارهای مالی فراگستــــر
نر مافزارهای مالی فراگســتر با رویکردي جامع نســبت به نیا زهای جاري
و آینده مدیران مالي تولید گردیده اســت ،ایــن محصول با بهر همندي از
ف ّناوری روز ،تجارب بهدســتآمده از مشتریان طی ســالهای متمادی و
نظر کارکنان متخصص خود ،فرصت مناســبي را جهت پاسخ به نیا زهاي
بخش مالي شــرکتها و سازما نها فراهم میسازد:

مهمترین مزایای سیستمهای مالی فراگستــــــــر
         کاربرپسندی و افزایش سرعت و دقت در انجام عملیات مالی
         پشتیبانی از زبانهای فارسی و انگلیسی

         یکپارچگی سیستمهای مالی و بازرگانی فراگستر

         امکان in portو  exportدادهها و اسناد از اکسل به نرمافزار و بالعکس
         مدیریت مؤثر دارائیهای جاری و غیر جاری

         ارائه گزارشهای کامل وجوه نقد و گردش آنها

         ارائهی صورتهای مالی اساسی مطابق استانداردهای حسابداری
         پوشش کامل معامالت ارزی و اسناد و گزارشها مربوطه
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نرمافزار حسابداری مالی

اطالعات مالی مهمترین اطالعاتی هستند که مدیران برای تصمیمگیریهای
جاري و آتي به آن نیاز خواهند داشــت .هــر چه این اطالعات دقیقتر و
بهروزتر باشــند ،مدیران با داشتن اطالعات مکفی از گردش مالی سازمان
خود تصمیمات مناســبتری را اتخاذ خواهند نمود .سرعت در دستیابي به
اطالعات  ،اطمینان از صحت اطالعات بهدســتآمده و مشاهده اطالعات
در قالبهای گوناگون همواره از نیا زهای مدیران مالی بوده است .استفاده
از یــك ابزار مدیریتي نر مافزاری براي پاســخگویی به نیاز مدیران مالی،
ضروري به نظر میرسد.
زیرسیستمهای ارزی ،تجمیعی و بودجه به انضمام سیستم مالی فراگستر،
بــدون تحمیل هزینهی مازاد عرضه میگردد.
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         ورود اسناد از سایر پایگاه دادهها

         عملیات خودکار خطایابي بر روي اسناد حسابداري

         کنترل ماندهی حسابها برخالف ماهیت تعریفشده طی دوره و پایان دوره

         امـکان طبقهبنـدی اسـناد و جسـتجوي اسـناد بـر اسـاس تمام مشـخصههای
ثبتشـده در سـند
         امــکان افــزودن فرمــت پرینــت ســند حســابداری بــه فرمتهــای موجــود،
نگهــداری همزمــان تمامــی ورژنهــا

کارکردهای اصلی سیستم
معرفی حسا بها
         ایجــاد ســرفصل حســابها در ســطوح مختلــف بــرای پوشــش دهــی نیــاز انــواع
شــرکتها
         امکان تعریف تفصیلیهای متعدد و ارتباط دهی با معینهای متعدد
         امکان تعریف مراکز هزینه برای پوشش دهی شعب

         امکان تعریف پروژهها جهت پوشش کدینگ و پروژههای خاص پیمانکاری

         تعریف مشخصههای معین برای حسابهای ارزی ،ریالی و بودجه

اسناد حسابداری

         فراخواني اسناد حسابداري در قالب فایل اکسل تعریفشده

گزارشهای اصلی
         گزارش دفاتر و آنالیز حسابها در سطح کل و معین
         گزارش مرور حسابها در تمامی سطوح
         گزارش تراز حسابها

         گزارش از آرتیکل اسناد حسابداري

         گزارش اعالمیه بدهکار و بستانکار به تفکیك حساب تفصیلي

         مــرور حســابهای تحــت وب در تمامــی ســطوح بهصــورت ســاده و تحلیلــی،
بــا ارائــه نمــودار
         گزارش تحت وب و ماتریسي

         ثبت اسناد حسابداري در حالت یادداشت ،موقت ،تأییدشده ،قطعی شده و دائم

         تهیه تراز آزمایشی  6 ،4و  8ستوني و تهیه گزارش از آنها

         تفکیك اسناد حسابداري و اسناد ورودی از سایر سیستمها جهت حفظ یکپارچگی

         گزارش مرور حسابها

         صدور اعالمیه براي هر ردیف از اسناد حسابداري و تهیه گزارش از اعالمیه
         تفکیك اسناد پیشنویس و قطعي

         امکان تعیین سطوح دسترسي براي گزارشهای ایجادشده

         تخصیـص دسترسـي بـراي تمـام مراحل صدور ،ثبـت ،گزارش تـا تائید اسـناد براي
کاربـران مختلف
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زیرسیستم ارزی

برخی مزایا
         دارای محیط کاربری ساده و کاربرپسند

         حفظ سادگی و سرعت در سیستم علیرغم وجود قابلیتهای بیشمار
         دارای ابزار گزارش ساز آسان ،قوی و حرفهای تحت وب و ماتریسی
         قابلیت بهرهبرداری همزمان از دو زبان فارسی و انگلیسی

         قابلیـت معرفـی و اصلاح دورههـای مالـی و تعییـن محـدوده زمانی دلخواه توسـط
مدیر سیسـتم
         امــکان شناســایي اســنادي کــه از ســایر سیســتمها ارسالشــدهاند و جلوگیــري از
اعمــال تغییــر در آنهــا
         قابلیت تولید و بازیابی خودکار اطالعات پشتیبان پایگاه داده

         اســتخراج انــواع گزارشهــای دلخــواه تحــت نرمافــزار  Excelتوســط کاربــران
غیرمتخصــص بــا حداقــل آشــنایی بــا ایــن نرمافــزار
         پشتیبانی از خطایابی هوشمند در اسناد حسابداری و جلوگیری از ثبت اسناد خطادار
         قابلیت بهرهبرداری در محیطهای چند شرکتی

بسیاری از سازما نها و مؤسســات اقتصادی در معامالت خود از ارزهای
مختلفی اســتفاده میکنند .دسترســی به اطالعاتی همچون نرخ برابری
ارزهــای مختلف با یکدیگر و هــر یک از آ نها با ریــال ،دفاتر معین و
تفصیلی حســا بهای ارزی ،تســعیر حســا بها ،حفظ و نگهداری سوابق
نر خهــای برابری ارزهای مختلــف برای نظارت و ســاماندهی مجموعه
معامالت ارزی یک سازمان ضروری است.
زیرسیستم حسابداری ارزی فراگستر ضمن ارتباط کامل با زیرسیستمهای
حســابداری مالی ،خزانهداری و تمامی اطالعات مربوط به معامالت ارزی
ســازمان را حفظ و ساماندهی میکند.

کارکردهای اصلی
         امکان تخصیص ارز به حسابهای تسعیر پذیر در سطح معین
         ثبت نرخ ارز بهصورت روزانه برای چندین ارز

         معرفـی نرخهـای برابـری ارز ،اعمـال تغییـرات نـرخ ارز بهصـورت روزانـه و حفـظ
تاریخچـهی نرخهـا
         تعریف ضرایب تبدیل ارزها به یکدیگر

         صدور سند تسعیر ارز با نرخهای متفاوت در تاریخهای موردنیاز کاربر
         ورود اطالعات اسناد ارزی بهصورت ریالی و بالعکس

          قابلیت بهرهبرداری همزمان از دو زبان فارسی و انگلیسی

گزارشهای اصلی
         گزارش دفاتر تحلیلی به تفکیك انواع ارز

         سـهولت در ایجـاد انـواع گزارشهـای مالی مقایسـهای در یک یا چنـد دورهی مالی
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واحدها و ارائه گزار شهای مالی جامــع بهصورت کالن ،نیازی ضروری
خواهد بود .بدیهی اســت مدیران برای اتخاذ تصمیمهای اســتراتژیك و
آگاهی از وضعیت واحدها نیازمند سیســتمی هستند که بتواند گزار شهای
جامع ،بهروز و مقایســهای را به آ نها ارائه نماید .این یکی از قابلیتهای
زیرسیســتم تجمیعی فراگستر است.

کارکردهای اصلی
         تعریـف سـاختار کدینـگ مالـی واحـد جهت تجمیـع حسـابهای شـرکتهای زیر
مجموعه و شـعب
بهصـورت ارزی

         قابلیت استخراج کلیه گزارشهای زیرسیستم حسابداری بهصورت ارزی
         ایجاد انواع گزارشهای ماتریسی

         ذخیرهی گزارشهای ایجادشده و فراخوانی مجدد آنها

         اسـتخراج انـواع گزارشهـای دلخـواه تحـت نرمافـزار  Excelتوسـط کاربـران
غیرمتخصـص بـا حداقـل آشـنایی بـا این سیسـتم
         دریافت گزارش دفاتر ارزی (کل ،معین و تفصیلی)
         گزارش آرتیکل ارزی حسابها

         گزارش ریز گردش حسابهای ارزی

         انتقــال کدینــگ پایــه تــا ســطح تفصیلــی ،مرکــز هزینــه و پــروژه بــه اطالعــات تــک
تــک شــرکتها و ســپس اعمــال تغییــرات بــه تناســب فعالیــت هــر یــک
         تعریف تفصیلیها در بانک اطالعاتی مرکز بهصورت منحصر به فرد
         امکان انتقال اسناد بین شعب و بانک اطالعاتی مرکز
         واکشی اطالعات از سیستمهای مالی مستقل شعب

         گزارشهــای پیشــرفته مقایس ـهای و نمــوداری جهــت ارزیابــی شــرکتهای زیــر
مجمو عه
         امکان تجمیع اسناد حسابداری تا سطح تفصیلی

         تهیه گزارشهای مالی از یك یا چند دوره مالی

مزایا

زیرسیستم تجمیعی
برخی از ســازما نها در دفاتر خود دارای پراکندگی جغرافیایی هســتند و
یا اینکه بهطور همزمان با شــخصیتهای حقوقی مجزا در قالب هلدینگ
در حال فعالیت میباشــد .در این شــرایط در دســترس بودن اطالعات
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         امــکان تعییــن سیاســتها و الزامــات ویــژه جهــت فعالیــت زیــر مجموعههــا و شــعب
توســط مدیــران سیســتم
         امـکان تعریـف کدینگ در سـطح پایـگاه داده مرکزی و انتشـار اطالعات در سـطح
سـایر پایگاه دادهها
         گزارشهای پیشرفته جهت ارزیابی شرکتهای زیر مجموعه و شعب

11

کارکردهای اصلی

زیرسیستم بودجه و کنترل اعتبارات
ســازمان هایی که تمایل دارند با برنامه حرکت کنند و تصمیمات خود را
بر مبنای دقیقی اتخاذ نمایند ،همواره از بودجه برای برنامهریزی و کنترل
استفاده مینمایند .ا زسویی با توجه به گستردگی سیستمهای سازمان ،نیاز
اســت نرم افزاری با جمع آوری ،طبقهبندی و تجزیه و تحلیل اطالعات
به مدیریت ســازما نها در عملیات بودجهریزی کمك نماید .زیرسیســتم
کنترل بودجه فراگســتر به عنوان زیرسیستمي از سیستم حسابداري مالي
و کامال یکپارچه با آن امکان تعریف ســرفصلهاي بودجه را جهت کنترل
و جلوگیري از انحرافات فراهم آورده و هنگام ثبت اســناد مالي بهصورت
خودکار از ثبت سندهای خارج از طیف تعریفشده برای بودجه ،جلوگیري
مينماید و گزار شهــای مختلفی را در این حوزه ارائه مینماید.

         تعریف سرفصل بودجه به تفکیک مرکز هزینه و پروژه
         اختصاص سرفصل حسابها به سرفصل بودجه

         کنترل هزینه انجام شده به سرفصل اختصاص داده شده هنگام ثبت سند حسابداری
         ثبت خودکار درخواستهای وارده به ازای هر ردیف بودجه

         ارائه گزارش مقایسهای از وضعیت مورد انتظار و هزینه انجام شده

         امکان تهیهی گزارش ماهیانه عمکرد بودجه به تفکیک سازمان ،مرکز هزینه و پروژه
         تهیه گزارش انحراف عملکرد بودجه

مزایا و برتری ها
         قابلیت محدود نمودن گردش حسابها بدون نیاز به زیرسیستم مجزا
         قابلیت تخصیص بودجه و سقف بودجه از تاریخ دلخواه

         امکان تعریف دورههای بودجهای متفاوت در یک دورهی مالی
         قابلیت تخصیص بودجه ارزی و ریالی به معین دلخواه

         کنترل سقف بودجه از زمان تخصیص تا زمان انتخاب شده
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   2

سیستم خزانه داری

برنامهریزی مالی و استفاده بهینه از نقدینگی و جلوگیری از بروز مشکالت
مالی بسیار حائز اهمیت میباشد .از سویی گزار شهای بهموقع و دقیق از
وضعیت نقدینگی نقش بســزایی در برنامه ریــزی ،تصمیمگیری و کنترل
مسائل مربوط به نقدینگی سازمان ایفا میکند .سیستم خزانهداری فراگستر
امکانات مناسبی را جهت ثبت ،کنترل و گزار شگیری از اطالعات دریافت
و پرداخت را در اختیار ســازمان قرار میدهد.
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         امکان تعریف تنخواهگردانهای مختلف و ارتباط
با کدینگ و تفصیلیهای مالی

کنتر ل
         امکان اعالم لحظهاي موجودي نقد و بانك
         عملیات راسگیري چکها

         عملیات تهیه دیسکت بانك

         چاپ چك براي فرمتهاي گوناگون
         معرفي دسته چکها و شماره آنها

کارکردهای اصلی
دریافت و پرداخت
          معرفي منابع و بابتها و صدور مجوز استفاده از بابتها و منابع

         امکان تعریف جریان کار دریافت و پرداخت وجوه و اسناد بر حسب سازمان

         امکان تخصیص مبالغ فاکتور و یا پیش فاکتور به حساب بابتها و تسویه آنها
         امکان اعالم لحظهاي موجودي نقد و بانك

         امکان ثبت ،بررسي ،تأیید ،تصویب ،دستور پرداخت و درخواست وجه براي عليالحسابها

         ایجــاد اســناد دریافــت و پرداخــت بــه تفکیــك عملیــات وجــوه (وجــه نقــد ،چــك مــدتدار،
چــك عــادي ،حوالــه ،اســناد تضمینــي  ،اوراق بهــا دار ،چــك بانکــي و)...
         امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته

         برخــورداری از یــک ابــزار گــزارش ســاز پویــا و
پیشــرفته بــا امــکان ســاخت انــواع گزارشهــای
دلخواه
         دارای انــواع گزارشهــای متنــوع در خصــوص
اســناد دریافتنــی و پرداختنــی ارزی

         فهرست اسناد خزانه داری

         امکان درخواست دریافت وجه از خزانه داري

         گزارشگردشکلعملیاتصندوقدرفاصلهزمانیمعین
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         امــکان ماندهگیــری لحظــهای از بانکهــای
تعریفشــده در سیســتم

         آنالیز ماهانه وجوه و منابع

         امکان پرداخت از طریق اسناد دریافتنی موجود در صندوق

         امکان ثبت ،بررسي ،تأیید و تصویب ،درخواست وجه براي عليالحسابها

مزایا

         مشــاهده تمام درخواســتهای پرداخت صادر شــده
         موجــودی نقــد ،بانکهــا ،تنخــواه و بطــور کلــی
از ســایر سیســتمها و ســپس صدور دســتور پرداخت
وضعیــت نقدینگــی در مقاطــع مختلــف
         امــکان تعریــف فرآیندهــای از پیــش تعریفشــده
         وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی
بــر روی اســناد
         اسناد خزانه به ریز اطالعات و فیلترها
         امــکان ثبــت مالــی اســناد بهصــورت خــودکار
         مقایسهای عملکرد منابع
بــر اســاس فرآیندهــای از پیــش تعریفشــده
         صــورت مغایــرت بانکــی بــا قابلیــت دریافــت
صورتحســاب بانــک و مقایســه بــا گــردش دفتــر
بانــک

         ریز دریافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص
در فاصله زمانی دلخواه

تنخواه

16

گزارش های اصلی

مرتــبکــردنچکهــاوگرفتــنگزارشــهایمتنــوع
برحســب شــماره یــا ســایر مشــخصات چکهــا

         دفتر ریز عملیات صندوق در فاصله زمانی معین

         امکانــات قدرتمنــد بــرای جســتجو ،فیلترینــگ و
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   3

اموال و دارائیهای ثابت

اموال و دارائیهای ثابت بهعنوان یکی از مهمترین گروه داراییها بایستی
به میزان درست در صور تهای مالی گزارش شوند .سرعت در ثبت اموال،
تغییــرات آ نها و دســتیابی به اطالعات برای مدیــران مجموعه اهمیت
زیادی دارد .سرعت در دستیابي به اطالعات ،اطمینان از صحت اطالعات
بهدستآمده و مشاهده اطالعات در قالبهای گوناگون همواره از نیازهای
مدیران مالی بوده اســت .لذا اســتفاده از یك ابــزار مدیریتي نر مافزاری
اموال براي پاســخگویی به نیاز مدیران مالی ،ضروري به نظر میرسد.
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تعدیــل قیمــت و بیمــه بــراي داراییهــای موجــود

         امکان واگذاري اموال

         امــکان محاســبه اســتهالک داراییهــا بهصــورت
جمعــی ،گروهــی یــا اقــام
         تجدید ارزیابی داراییها

         خروج موقت و بازگرداندن دارایی

         امکان خروج ،حذف ،اسقاط یا اهدای دارایی
         محاسبه استهالك در بازههای زمانی دلخواه

کارکردها
اطالعا تپایه
         معرفی و تعریف طرحهای تملك داراییهای سرمایهای و پروژههای مربوط به آنها
         معرفي محل استقرار داراييها

         امكان معرفي اموال

         امكان معرفي گروههاي دارايي
         معرفي جمع دارها

         قابليت انتساب دارايي به مركز هزينه و پروژه

         قابليت ارتباط گروه دارايي با حساب معين مربوطه

         محاســبه قیمــت تمامشــده طرحهــای تملــك
داراییهــای ســرمایهای بــه تفکیــك پروژههــای
آنهــا ،بــه تفکیــك فصــول ،مــواد و ردیفهــای
هزینــه و بــه تفکیــك منابــع تأمیــن اعتبــار
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         امــکان تعریــف گروههــای کاربــران امــوال و میــزان
دسترســیها

         پشــتیبانی کامــل از تأمیــن ،نگهــداری ،تغییــر و خــروج
دارائیهــا

         گزارش اطالعات داراییها

ثبت اطالعات داراییها ،نگهداری و صدور اسناد

         امــکان معرفــي اطالعــات خریــد ،فــروش ،اســقاط ،نقــل و انتقــاالت ،تعمیــرات اساســي،

         امکان چاپ برچسب اموال

         فهرست اسناد اموال

         صــورت خالصــه اســتهالك بــر اســاس گروههــای
دارایي

         امکان صدور کارت دارایی ثابت

         امــکان تعریــف گروهــی دارائیهــا و تخصیــص
خــودکار ترتیبــی کــد امــوال

         فهرست اموال واگذارشده

         معرفي حساب براي داراييها ،حساب استهالك انباشته و هزينه استهالك

         امکان تعریف اموال و داراییهای ثابت

         تطابــق کامــل ســرفصلهای تعریفشــده بــرای
دارائیهــا بــا اســتانداردها و اظهارنامــه مالیاتــی

گزارشها

         فهرست استهالك

         معرفي اطالعات بيمه دارايي

20

         ایجاد سـند حسـابداري خریـد ،فروش و اسـتهالك
دارایـی بـه تفکیـك گـروه دارایي و یـا دارایي

برخی مزایا

         صورت خالصه استهالك

         صورت خالصه استهالك بر اساس مرکز هزینه
         گزارش ماتریسي استهالك

          امکان ساخت و تهیه گزارشهای دلخواه

21

www.faragostar.net

22

