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شرکت داده پرداز تصمیم ساز با بیش از

یک دهه تجربه با بهره  گیری از بهترین

نیروهای متخصص در حوزه فناوری

اطالعات،صنایع،آمار، مدیریت، حسابداری

،اقتصاد و با تلفیقی از دانش و تجربه،

سازمانی پویا و دانش محور را بنیان نهاده 

تا با استفاده از برترین راهکار برنامه ریزی

منابع سازمان (ERP) ، سازمان های ایرانی

را در این راه یاری می رساند .

هدف از محاسبه بهای تمام شده به شیوه

(BABC)فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت

برای خدمات و محصوالت تولید شده

شرکت ها ضمن تامین نیازهای اطالعاتی

استفاده کنندگان در قالب گزارشات،

جهت شفافیت و مدیریت هزینه و فرآیند

، مطابقت با استانداردهای پذیرفته شده

حسابداری نیز رعایت شود.اطالعات

صحیح ، جامع و قابل اتکاء بهای تمام

شده برای هر مورد از محصوالت و

خدمات و فرآیند های شرکت ها و

سازمان ها ، ضروری و حیاتی می باشد

چرا که در سیاست های افشای اطالعات

و شفافیت مالی ، برون سپاری خدمات و

ارزیابی عملکرد مالی و عملیات کنونی

بخش ها و مدیریت هزینه می تواند موثر

واقع شود.همچنین با تصمیم گیری

درست و اقتصادی مدیران بواسطه

اطالعات صحیح بهای تمام شده باعث

برنامه ریزی موثر در آینده و در نهایت

استمرار و بقای فعالیت شرکت خواهد

شد.اطالعات با ارزشی از طریق سیستم

بهای تمام شده با رویکرد BABC در اختیار

مدیران قرار میگیرد.این سیستم با بیان

مالی زنجیره ارزش شرکت ، مدیران را در

اداره بهترشرکت و تعامل مناسب تر با

مشتریان و ذینفعان یاری می نماید.به

بیان دیگر این سیستم در دراز مدت باعث

حفظ منافع پایدار سازمان و طراحی انجام

خدمات با هزینه پایین می گردد.

درباره ما

هدف

 فراسوی بهایابی
و

بودجه ریزی بر مبنای فعالیت 



خدمات شرکت داده پرداز تصمیم ساز

 برای سازمان های عمومی و دولتی 
استقرار پروژه معماری سازمانی (طراحی

نقشه ایجاد سیستم های یکپارچه) و

معماری سازمانی تطبیقی

مستند سازی فرآیند های کسب و کار با

استاندارد (BPMN2)  و بهبود آنها

ایجاد سیستم های یکپارچه سفارشی سازی

شده (Customized ERP) مبتنی بر جریان

فرآیند های مستند شده استاندارد ( مانند :

سیستم های عملیاتی سازمان ، انبار ،

اموال ، سیستم تعمیرات و نگهداری ،

سیستم های زیر ساختی ، سیستم های

BPMS ، سیستم مدیریت پروژه ، سیستم

های مالی (حسابداری بخش عمومی) ،

و.....)

استقرار سیستم فراسوی هزینه یابی بر

مبنای فعالیت و سیستم بودجه بندی  بر

مبنای عملکرد .

استقرار هوش سازمانی  و سایر تکنیک

های الزم برای ایجاد گزارشگری بهنگام از

قبیل استفاده از ابزار موبایل ، رایانش ابری

و....



Advantages of using the
system

مزایای استفاده
از سیستم

در کنار محاسبه بهای تمام شده ،برنامه

ریزی بهای تمام شده و پیش بینی بهای

خدمات و محصوالت هم از اهمیت زیادی

برخوردار است و می تواند در کنترل

عملیات و فرآیند ها به سازمان ها کمک

نماید . لذا محاسبه بهای بودجه شده

محصوالت و فرآیند ها می تواند یکی از

عوامل موثر در برنامه ریزی بهای

محصوالت ، خدمات و روشی برای

مدیریت و کنترل مناسب هزینه ها باشد . 

 چرخش سريع و صحيح اطالعات

درسازمانهای بزرگ و متوسط  و سوق

دادن فعاليتها و تصميم گيريهای لحظه ای

و بعضا" سليقه ای به سمت سيستمهای

سفارشی مبتنی بر استانداردهای متداول و

پذيرفته شده ، يکی از مهمترين عوامل

موفقيت سازمان به حساب می آيد.

اصوال" دامنه اطالعات و داده هائي که در

شرکت های بزرگ بايستی مبادله شوند به

حدی است که نمي توان در غياب يک

سيستم اطالعاتی يکپارچه به صحت آن

اطمينان داشت . لذا پیشنهاد این شرکت

به شرکت ها جهت اتخاذ تصمیمات

مناسب و ایجاد گزارشگری بهنگام و هوش

سازمانی، ایجاد نرم افزار های یکپارچه

مبتنی بر معماری سازمانی تحت عنوان

customized ERP with workflow

modules    می باشد .

 

كاهش هزينه هاي اداري     %14

كاهش هزينه هاي اجرايي   %13

افزايش انعطاف پذيري و انطباق با

برنامه ها     %17

كاهش مدت زمان پروسه انجام كار (از

شروع خدمات تا پرداخت صورتحساب )

%18

بهبود بازدهي (افزايش درآمد)   %33

لذا نرم افزار بهای تمام شده و بودجه ریزی با

رویکرد سیستم های یکپارچه و مبتنی بر

فرآیند های سازمانی این شرکت کامال بومی

و به دست متخصصان کشور عزیزمان ایران

اسالمی ، طراحی ، تولید و در ارگان های

مختلف دولتی و شرکت های خصوصی در

قالب دو مدل دولتی و خصوصی در حال

پیاده سازی می باشد . 

یک سازمان بدون داشتن چارچوبی

سیستماتیک برای درک فعالیت ها و

ارتباطات آنها با هم ، شبیه به سرنشینان

کشتی می ماند که در طوفان سهمگین

گرفتار شده باشند و ناخدای کشتی در تالش

باشد بدون قطب نما و نقشه،

راه        خود را   از میان صخره های خطرناک پیدا کند .

 

پياده سازي ERP موحب بدست آوردن

موفقيتهاي ذيل براي سازمانها ميشود :

 

 



امکان تعریف کاربر به صورت نامحدود 

تعریف نقش کاربری بر اساس پستهای سازمانی 

تخصیص فعالیت به یک کاربر بر اساس نقش کاربری

 تعریف جانشین هر کاربر با زمانهای محدود ومعین شده 

فعال/غیرفعال نمودن دسترسی در کل صفحات

سیستم. 

امکان تعریف انواع کاربران مثال درون سازمان مانند

پرسنل ، برون سازمانی، پیمانکاران و... 

با عضویت کاربر در هر سمت، دسترسی های آن گروه را

به ارث می برد

 امکان تخصیص یک کاربر به بیش از یک سمت یا نقش 

امکان تعیین مدت اعتبار عضویت یک کاربر دریک نقش

. با پایان مدت اعتبار، کاربر از آن نقش خارج می شود

 امکان تخصیص دسترسی در سطوح مختلف عملیای ،

خروجی، چاپ و کلیه عملیات هایی که در هر فرم وجود

دارد

 نمایش تعداد دسترسی هایی که کاربر گرفته به تفکیک

کاربران و سیستم ها

امکانات عمومی نرم افزار

 SSO Login امکان 

ثبت اتوماتیکlog , تاریخچه انجام کار و موفقیت آمیز

بودن یا نبودن آن و علت خطای انجام کار 

تمامی اطالعات تصدیق هویت کاربران در رسانه های

ذخیره سازی به صورت رمزنگاری شده ذخیره می

گردد. 

باال ترین سطح امنیت در بستر اینترنت تنظیم امکان/

 Client عدم امکان الگین هم زمان کاربر در چند

تعیین IP های مجاز جهت ورود به سیستم 

نمایش IP ای که کاربر با آن وارد سیستم شده است

مدیریت کاربران

چند زبانه 

قابلیت تعریف شرکتهای متعدد در یک سیستم به

منظور نگهداری و پردازش اطالعات شرکتهای تابعه

 یکپارچگی در سطح کدینگ - GIS - BPMS با کلیه

ماژولها

مدیریت امنیت

. C# زبان برنامه نویسی

بستر نرم افزاری سیستم:

 Dot net core ورژن 5 (آخرین ورژن )

 MVC پیاده سازی معماری چند الیه ای 

دارای ساختار وب سرویس 

Sql server 2019 بانک اطالعاتی 

قابلیت اجرا روی کلیه مرورگرهای موجود 

قابلیت اجرا روی کلیه سرور های ویندوز و لینوکس

(cross-Platform) ..... و

عمومی

تخصصی نرم افزار



امکان مشاهده تمامی Task ها در کارتابل 

امکان تفویض کار به سایر کاربران 

امکان ارجاع کارتابل جاری فرد مرخصی رفته به فرد

جانشین شده 

امکان ارجاع کار به یک کارشناسدیگر توسط مافوق 

امکان تقسیم کار بین چند کارشناس هم سطح بطور

اتوماتیک و دستی 

امکان دسته بندی کارها در کارتابل توسط هر کاربر به

صورت دلخواه 

امکان مشاهده کارهای مرتبط با پست سازمانی فعال

کاربر در صورتی که کاربر دارای چند پست سازمانی باشد

امکانات عمومی نرم افزار

امکان ایجاد چندین مسیر موازی در گردش کار 

امکان اجرای چندین فرایند موازی از طریق یک

فعالیت 

فراهم شدن امکان پیگیری کلیه درخواست ها و

مشاهده مراحل طی شده 

امکان فراخوانی یک فرایند از دل فرایند دیگر

 امکان تعریف نسخه های مختلف از یک فرآیند 

امکان تعیین وضعیتی که با رسیدن به آن، فرآیند لغو/

خاتمه می یابد 

مشاهده گردش کار فرآیند به ازای هر رکورد 

مشاهده گردش کار فرآیند به صورت گرافیکی در هر

مرحله 

مدلسازی فرآیند در محیط تحت وب 

امکان مدلسازی فرایندهای سازمان در یک محیط

گرافیکی 

کارتابل

امکان تعیین نمایش گزارش در بخش پورتال کاربر 

امکان Export گزارش به اکسل و پی دی اف و .... 

امکان شخصی نمودن گزارشات برای مدیران 

امکان مشاهدهشاخص های کلیدی عملکرد (KPI)  برای

هر فرایند در داشبورد های مختلف

 سایر داشبورد های الزم برای سطوح مختلف مدیریت

سازمان

مدیریت فرآیند

BPMN2 های استاندارد notation استفاده از

جهت ترسیم فرایند 

امکان تعیین یک شاخص کلیدی عملکرد جهت

تصمیم گیری در مورد شرط جریان انجام کار

گزارشات و داشبورد

مدیریت فرآیند



 مدل مفهومی سیستم های یکپارچه با رویکرد اجرای مکانیزه فرآیند ها 



ماژول های موجود
 مدیریت امنیت اطالعات (زیر ماژول فناوری اطالعات)

تیکت(زیر ماژول فناوری اطالعات)

 مدیریت فرآیند(زیر ماژول فناوری اطالعات)

کارتابل(زیر ماژول فناوری اطالعات)

بهای تمام شده(زیر ماژول مالی)

بودجه ریزی بر مبنای فعالیت(زیر ماژول مالی)

Web GIS   آنالین و متصل به ماژولهای عملیاتی در کل معماری سیستم های اطالعاتی



صفحه اصلی نرم افزار های یکپارچه

 



مدیریت فناوری اطالعات

 
مدیریت امنیت اطالعات

مدیریت فرآیند

سیستم کدینگ

کارتابل

تیکت

این ماژول خود شامل چند زیر ماژول می باشد که عبارتنداز :

 



مدیریت امنیت اطالعات

 
مدیریت نقش ها (تعریف نقش ، تعیین جانشین ، تعریف کاربر)

عملیات اعطا و اخذ مجوز (درخواست نقش برای کاربر ، تعیین محدوده کاری کابر ، اعطای مجوز نقش ، تعیین محده کاری نقش ،

مدیریت صفحات)

گزارشات (مشاهده تغییر اطالعات ، مشاهده رفتار کاربران ، مشاهده تعداد عملیات انجام شده توسط کاربران در روز ، مشاهده

تعداد صفحات بازدید شده توسط کاربران در روز)

   این ماژول خود شامل  بخش های زیر می باشد :



مدیریت فرآیند

 
عملیات فرآیند

عملیات گردش فرآیند

پایش فرآیند

گزارشات

   این ماژول خود شامل  بخش های زیر می باشد :



تعریف گردش کار فرآیند

 



سیستم کدینگ

 

عملیات ساختاری کد(تعریف حوزه کالس ، تعریف کالس کدینگ ، تعریف دامنه ، تعریف واحد اندازه گیری)

عملیات داده ای کد(تعریف نظام کدینگ ، تعریف بدنی اصلی کدینگ ، تعریف کد نهایی)

   این ماژول خود شامل  بخش های زیر می باشد :



کارتابل

 

میزکار(کارتابل من ، کارتابل پیگیری ، درخواست جدید ، کارتابل جانشین ، کارتابل زیر مجموعه ، دسترسی های

من ، پرکاربردترین های من)

   این ماژول خود شامل  بخش های زیر می باشد :



تیکت

 

عملیات تیکت(ثبت تیکت ، مشاهده تیکت)

تنظیمات(تعریف انواع تیکت ، دسته بندی اشکاالت)

   این ماژول خود شامل  بخش های زیر می باشد :



فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت

 

 جمع آوری و تجزیه و تحلیل و هزینه های انجام شده مربوط به ارائه خدمات ، محصوالت به تفکیک منابع هزینه ای و فرآیندهای مرتبط.

محاسبه بهای تمام شده فرآیند های شرکت در قالب فرآیندهای اصلی ، مدیریتی و پشتیبانی.

 محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصوالت با دو رویکرد مدیریتی و استاندارد حسابداری

محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصوالت به تفکیک هزینه های مستقیم  و هزینه های پشتیبانی

محاسبه و تعیین هزینه های غیر قابل جذب به بهای تمام شده انواع خدمات و محصوالت ، ناشی از ظرفیت بال استفاده و عدم کارایی و باتوجه به رفتار و گرایش هزینه ها 

ردیابی غالب هزینه ها علی الخصوص هزینه منابع انسانی به صورت مستقیم به فرآیندها و کاهش هزینه های غیر مستقیم.

 با توجه به این که یکی از اهداف محاسبه بهای تمام شده ، استفاده از اطالعات آن برای بودجه ریزی بر مبنای فعالیت است لذا در سیستم بهای تمام شده تمامی موضوعات بهاء

در هر سطحی بر اساس منبع گزارش می شوند و رویکرد حسابداری مصرف منابع (RCA) در این سیستم پیاده سازی شده است.

   تاکید سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت ( BABC ) عالوه بر محاسبه دقیق بهای تمام شده محصوالت و خدمات شرکت ، طراحی و بیان مالی زنجیره ارزش شرکت به همراه

فرآیندهای آن میباشد. در این سیستم راهکار کاهش هزینه ، قطع هزینه و یا حذف آن نمی باشد بلکه راهکار اساسی را طراحی و بازطراحی فرآیندهای شرکت با هزینه های پایین و با

کمک فناوری اطالعات می داند. لذا در این سیستم توجه به معماری سازمانی و مستندسازی فرآیندهای کسب و کار ( BPMN ) و ایجاد سیستم های یکپارچه از اولویت های اساسی

می باشد.

سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت   (BABC) از مجموعه سیستم های جامع اطالعاتی مالی و مدیریتی می باشد که دارای ماموریت های اساسی به شرح زیر می باشد :



(BABC)بهای تمام شده

 
اطالعات پایه

تنظیمات ساختار مدل

گزارشات بهای تمام شده

داشبورد

محاسبه بهای تمام شده

   این ماژول خود شامل  بخش های زیر می باشد :



نمونه گزارشات بهای تمام شده

 



نمونه داشبورد

 



بودجه ریزی بر مبنای فعالیت

برنامه ریزی و پیش بینی بهای تمام شده محصوالت و خدمات به همراه پیش بینی درآمد ها در تعیین میزان سود پیش بینی شده از اهمیت زیادی برخوردار هست .همچنین وجود بهای تمام شده پیش بینی 

شده باعث کنترل به هنگام هزینه ها در انجام انها می شود و به مدیران در انجام وظایف برنامه ریزی و کنترلی کمک قابل توجه می نماید . همچنین دسترسی به اطالعات به هنگام و صحیح در تصميم گيرهای

مديران در جهت مدیریت بهنگام هزینه ها و باال بردن میزان چابکی سازمان، اهميت زيادي دارد. گزارشگري به هنگام مزاياي بسياري در مقايسه با گزارشگري ساالنه ارائه ميدهد. متاسفانه بدلیل وجود بحران

های اقتصادی این مدل گزارشگری(مدل سنتی ، دوره ای) منقضی شده است و مدیران سازمان ها در جهت انطباق با شرایط اقتصادی جامعه نیاز به اطالعات بروز از فرآیند ها و فعالیت ها دارند. با توجه به

اهميت این موضوع ، بکارگیری معماری سازمانی(EA)و یکپارچگی سیستم های نرم افزاری سازمان(EAI) و مستند سازی فرآیند های کسب و کار(BPMN)  از نیاز های اساسی سازمان ها می باشد . برای

برقراری ارتباط بین جریان اطالعات فرآیند ها و فعالیت های واحدهای مختلف با منابع مصرفی ازبرنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)مبتنی بر جریان فرآیندها استفاده می شود . لذا وجود سیستم های یکپارچه در

بودجه هم می تواند به پیاده سازی این امر کمک قابل مالحظه نماید . 

بهای تمام شده به عنوان یکی از ضروری ترین و موثرترین ابزارهای کنترل فرآیندهای سازمانی، مدیریت هزینه و استقرار سیستم بودجه ریزی بر مبنای فعالیت  می باشد. امروزه با توسعه تکنولوژی اطالعات و

سیستم های نرم افزاری، پیچیدگی های سیستم های هزینه یابی از قبیل هزینه یابی بر مبنای فعالیت کاهش پیدا کرده است و سازمان ها به سمت استقرار سیستم های مکانیزه و خودکار حرکت کرده اند .

سوال اساسی در حوزه شرکت های تولیدی و بازرگانی این هست که چرا ما نتوانستیم به مفهوم واقعی این سیستم ها را پیاده سازی نماییم . مشکل کار از کجاست ؟ 

در نتیجه مشکالتی که با رفع انها می توان به مفهوم واقعی سیستم بودجه ریزی مبتنی بر فعالیت و فرآیند را در شرکت پیاده سازی کرد شامل موارد زیر می باشد : 

1-   نبوده داده های ورودی(Input) مناسب جهت استقرار بودجه ریزی فرآیندی  و ورود اطالعات به صورت دستی و غیر واقعی 

2-  نبود سیستم های زیر ساختی و عملیاتی و مالی جهت استقرار بهای تمام شده و بودجه ریزی فرآیندی  

3-  نبود برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر مطالعات آینده پژوهی و طراحی فرآیند ها بر آن اساس 

4-  نبود معماری سازمانی و تفکر سیستم های یکپارچه سفارشی سازی شده مبتنی بر فرآیند ها [1]

شرکت داده پرداز تصمیم ساز با ارائه راهکار های سیستم یکپارچه توانسته است این مشکل را حل نماید و زمینه را برای استقرار سیستم بودجه ریزی فرآیندی و

فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت را فراهم نماید 



بودجه ریزی بر مبنای فعالیت

 
اطالعات پایه

عملیات اصلی

مدیریت برنامه و بودجه

فرم ساز

گزارشات بودجه

داشبورد

   این ماژول خود شامل  بخش های زیر می باشد :



نمونه گزارشات بودجه

 



نمونه داشبورد

 



شرکت
مشتریان



مشتریان
رضایت



ضمن تشکر از حسن توجه شما عزیزان در پایان الزم به ذکر است تیم توانمند این شرکت توانایی سفارشی سازی کلیه فرایند

های سازمان شما در سریع ترین زمان ممکن با تکنولوژی روز دنیا را دارد. 

ساختار تیم های فعال در این حوزه به شرح زیر می باشد

 1 -تیم تحقیق و توسعه : نخبگان حوزه نرم افزار – هوش مصنوعی – مدیریت – صنایع – مالی – آمار و آینده پژوه

 2 -تیم تحلیل گران کسب و کار و سیستم : ترکیبی از متخصصین صنایع و نرم افزار و مدیریت و آمار

 3 -تیم فنی طراحی : متشکل از چند نفر برنامه نویس با بیش از 15 سال تجربه در طراحی سیستم های یکپارچه به همراه

نماینده تیم تحلیل

 4 -تیم تولید نرم افزار : شامل مدیر فنی – برنامه نویسان ارشد – کارشناسان برنامه نویس

 5 -تیم استقرار : تلفیقی از نمایندگاه تیم های تحلیل – طراحی – برنامه نویسی - و متخصصان بانکهای اطالعاتی جهت

convert کردن اطالعات حین استقرار و کارشناس آموزش

 6 -تیم پشتیبانی و مرکز تماس و پشتیبان اپراتور تیکت 
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