
نرم افزار مالی
یکپارچه نوسا



هســته اولیــه شــرکت نرم افزار و ســخت افزار ایران )نوســا( در ســال 1367 بــا همکاری 
چهارنفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با هدف فعالیت در زمینه 
نرم افزار و ســخت افزار شــکل گرفت. این شــرکت در طول ســالیان گذشته، طراحی و 
تولید نرم افزارهای کاربردی در زمینه های سیستم های مدیریت مالی، اطالع رسانی، 
آرشــیو مراکــز و فن آوری هــای RFID را بــه عنــوان محورهــای اصلــی فعالیت های خود 
دنبــال نموده اســت. به عنوان یکی از اولین شــرکت های دانش بنیــان در حوزه خود، 
شــرکت نوســا امروز با بیش از سی ســال تجربه، یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید 
نرم افــزار در ایــران بــا رتبــه یک شــورای عالی انفورماتیک کشــور می باشــد. اســتمرار 
مطالعات کاربردی تیم طراحی نوســا و همچنین توجه به تغییرات مداوم در زمینه 
دانش نرم افزار، موجب گردیده اســت که نرم افزارهای تولیدی این شــرکت همواره به 

لحاظ کیفیت در بهترین سطح ممکن ارائه گردد. 
اکنــون پــس از گذشــت ســه دهــه، خانــواده نوســا بــا بیــش از 100 نفــر پرســنل و 7 
دفتــر فعــال در سراســر ایــران، بــه بیــش از 6,000 مشــتری، 70,000 کاربــر و 2,000,000 
اســتفاده کننده از نرم افزارهای خود می بالد و هر روز در تالش برای کســب رضایت 

بیشتر این همراهان است.
رضایت همگان، بزرگ ترین اصل و هدف نوسا می باشد که الزمه آن اعتماد و اطمینان 
است. همگان در تعریف ما شامل استفاده کنندگان، مشتریان، پرسنل، سهامداران و 
جامعه می باشد. ساختار علمی، طراحی مطلوب، استحکام و تست مناسب در زمان 
تولیــد نرم افــزار به ما کمک کرده تا کاربران نرم افزارهای نوســا با آســودگی و اطمینان 
کامل از محصوالت این شــرکت اســتفاده کنند.همچنین آموزش های مستمر شرکت 
به پرســنل واحد پشــتیبانی و تولید انواع مســتندات، ویدیوها و شرایط آموزشی در 
محیــط مشــتری باعــث گردیده تا مشــتریان از باالترین ســطح آموزش و پشــتیبانی 
برخــوردار گردنــد. از منظر مدیران این مجموعه، رضایت و آســودگی خاطر حاصل از 

کیفیت باالی نرم افزار، یگانه راز موفقیت و پیشرفت شرکت نوسا می باشد.
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از آنجا که رشــد آرام و پیوســته، همواره از اصول فکری بنیان گذاران شــرکت نوســا بوده اســت، این مجموعه در طول ســی ســال گذشــته، ضمن 
انتقال دفتر مرکزی شــرکت از تهران به پارک علم و فن آوری پردیس و ســاخت فضای کاری 8,000 متری برای کارمندان بخش تولید و پشــتیبانی 
تلفنی و اینترنتی کشــوری در این مرکز، نســبت به افتتاح شــعب نوســا در استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، گیالن و یزد نیز 
اقدام نموده است. کلیه شعب نوسا بخشی از شرکت بوده و امکان ارائه تمامی خدمات فروش و پشتیبانی محصوالت شرکت را دارا می باشند. 

شرکت نوسا همواره با افزایش گام به گام این دفاتر جهت ارائه هر چه بهتر خدمات خود به مشتریان می کوشد.
هم اکنون شرکت نوسا در حال سرویس دهی به مشتریان خود در سراسر ایران و کشورهای مالزی، سنگاپور، امارات متحده عربی و عراق می باشد. 

اطالعات تماس با تمامی دفاتر در وب سایت نوسا به نشانی www.nosa.com در دسترس است.

می باشــد. گوناگــون  شــکل های  بــه  آن  از  گســترده  اســتفاده  تــداوم  نرم افــزار،  هــر  پویایــی  و  مانــدگاری  رمزهــای  جملــه   از 
بــا  ســازمان هایی  و  شــرکت ها  در  حرفــه ای،  و  بــروز  سیســتمی  عنــوان  بــه  و  نیســتند  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  نیــز  نوســا  نرم افزارهــای 
متناســب  خــود،  گســترش پذیر  و  منعطــف  ســاختار  بــه  توجــه  بــا  نرم افزارهــا  ایــن  می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  متفــاوت  کاری  زمینــه 
و می بالیــم  ســازمان ها  و  شــرکت ها  وســیع  گســتره  در  حضــور  بــه  راســتا،  ایــن  در  می شــوند.  منطبــق  مجموعــه  هــر  نیازهــای   بــا 

همچنان در مسیر پیشرفت گام بر می داریم.

کامل و بروز مشــتریان، بــه تفکیک صنف و یــا موقعیت  بــه منظــور دسترســی به لیســت 
جغرافیایی می توانید به وب سایت شرکت به نشانی www.nosa.com مراجعه نمایید.

فهرست برخی از استفاده کنندگان نرم افزارهای مالی را در ادامه مالحظه خواهید نمود.

• سازمان ملی زمین و مسکن • شرکت بیمه دانا • شرکت هواپیمایی ماهان • شرکت ملی صنایع مس ایران • شرکت خدمات انفورماتیک • شرکت 
دشــت مرغاب )یک و یک( • جامعه حســابداران رسمی ایران • مرکز مدیریت و مرکز خدمات حوزه های علمیه • گروه سرمایه گذاری پویش صالحین 
)هلدینــگ بانــک رسالت( • شــرکت خودروســازی کارمانیا • شــرکت بیمه پاسارگاد • شــرکت توســعه منابــع آب و نیــروی ایران • گروه پیشــگامان 
• شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایران • شــرکت لبــن دشــت )لبنیــات چوپان( • شــرکت صنایــع فــوالد کرمان • شــهرداری های اســتان کرمــان و 
یزد • شــرکت مهندســی سیســتم یاس ارغوانی )بانک ملت( • شــرکت ســاخت تجهیــزات ســپاهان )مپنا( • شــرکت هواپیمایی زاگرس • گــروه رافا 
)ذوب آهن آسیا( • شــرکت بیمه ســامان • هلدینگ فاخر )تیپاکس( • شــرکت کاشی یاقوت میبد • فروشــگاه اینترنتی آل دیجیتال • کارخانجات 
ریســندگی و بافندگی پوشــاک جامعه • اداره  کل ثبت اســناد و امالک اســتان های یزد و ســمنان • شــرکت آدمیرال شــیپینگ • گروه اقتصاد حکمت 
ایرانیــان )هلدینــگ بانــک حکمت( • شــرکت گــچ متین • گــروه مهندســی نصــب و نگهــداری کارخانجــات پتروشــیمی )رامپکو( • شــرکت رونــاک 
دارو • اســتانداری  یــزد • شــرکت تولیــد و توزیع محصوالت کشــاورزی فواکه • شــرکت کاشــی اطلس • شــرکت بیمــه معلم • کارخانجــات تولیدی 
صنعتــی لنــت پارس • شــرکت ســناپویان )بــوش ایران( • شــرکت های آب و فاضــالب اســتان های مازنــدران، گلســتان، یــزد، کرمانشــاه، سیســتان 
و بلوچســتان، همــدان، ســمنان، ایــالم، فــارس و اردبیل • شــرکت صنایــع آرمــان سلولز • شــرکت هواپیمایــی تابان • هلدینــگ اســتین • جامعه 
المصطفی العالمیه • شرکت نیروساز اراک  • شرکت کاشی سرو مهریز • بنیاد امور بیماری های خاص • گروه صنایع شیر پاستوریزه و استریلیزه 
)ایساتیس( • شــرکت سوپرپایپ • شــرکت مبنــا کارت آریا • شــرکت ســپید گــچ ساوه • شــرکت کیــان پرشیا • شــرکت مهندســی نیــک اندیــش 
)شــهرداری اصفهان(• شــرکت فرداور آزما ایرانیان • شــرکت انتشــارات علمی و فرهنگی • شرکت کاشی شمس • شرکت مهندسی صنعت وتولید 
جمع ساز • شرکت جهاد نصر یزد • شرکت خدمات ساحلی ایران • شرکت شبکه تجارت جهان گستر • اداره کل حفاظت محیط زیست استان های 
سمنان و یزد • شرکت تولیدی چدن سازان • شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت • شرکت فرساشیمی • شرکت کبیر نخ • شرکت خدمات عملیاتی 
پتروشیمی فارس • شرکت صنایع سیلیکات ایران • سازمان های نظام مهندسی کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری • شرکت بیمه حافظ • قوه 
قضائیــه )دیــوان عالــی کشــور(  • شــرکت دریا برکت بنادر اروند • شــرکت گازهــای صنعتی دلوارافزار • شــرکت چاپ و نشــر کتابهای درســی ایران • 
شــرکت خدمات بازرگانی رطب ثمین بم • شــرکت کراپ ایران • شرکت کارخانجات صنایع نساجی اردکان • پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران • شرکت اطالعات فن آوری جهانی پارس • شرکت سیم و کابل ستاره یزد • شرکت رامینا پالستیک • شرکت تهران همبرگر 
)مام( • گروه صنعتی پارس بوتیل • شرکت مترو منطقه اصفهان • شرکت تولیدی و صنعتی کالرپویا • اداره کل ثبت احوال استان های لرستان 
و یزد • شرکت صنایع شیمیایی کرمان زمین • شرکت ماشین سازی پارس • شرکت یکتافن آرا • شرکت داروگ بین الملل • گروه تولیدی صنایع 
یزدپولیکا • شــرکت اتوبوسرانی استان های اصفهان و کرمان • شــرکت قیر آکام • شرکت پارس استیل • موسسه خیریه رفاه کودک )بنیاد کودک(

دفاتر شرکت نوسا

برخی از مشتریان نرم افزارهای مالی شرکت نوسا



نرم افزار مالی2
یکپارچه نوسا

نوســا  شــرکت  تولیــدی  مالــی  نرم افزارهــای  از  نســخه  نخســتین  ارائــه  زمــان  از  ســال  ســی  از  بیــش 
نیازمندی هــای  افزایــش  و  نرم افــزار  صنعــت  رشــد  بــا  همــگام  ســالیان،  طــول  در  نوســا  شــرکت  می گــذرد. 
اســت. نمــوده  خــود  محصــوالت  گســترش  بــه  اقــدام  مالــی،  سیســتم های  حــوزه  در  آن  بــا   مرتبــط 
با استمرار فعالیت های حرفه ای تیم تولید نوسا، اکنون سه نسل از نرم افزارهای تولیدی شرکت به بازار ارائه شده 
و در اختیار اســتفاده کنندگان قرار گرفته اســت. تجربیات ارزشــمند نوســا در تولید و ارائه نســل ها و نرم افزارهای 
قبلــی، همــواره بــه عنــوان پایــه ای مســتحکم در تولیــد نســل ها و ابزارهای جدیــد، مورد توجــه بوده و یکــی از علل 

کیفیت و کارایی نسل جدید نرم افزارها، پیشینه طوالنی و قدرتمند شرکت در این حوزه است.
ســومین نســل از نرم افزارهای تولیدی شــرکت نوســا، مجموعــه ای یکپارچــه از نرم افزار های حــوزه مدیریت مالی 
اســت کــه بــا هــم افزایــی حاصــل از ایــن یکپارچگی، ســاختاری منعطــف و حرفــه ای را به منظــور تعامــل واحدهای 
گوناگون موسســه ها، شــرکت ها و ســازمان ها فراهم می آورد. هر ســازمان و شــرکت به فراخور نیازها و شرایط فعلی 
خــود، اقــدام بــه تهیــه  زیر سیســتم های مــورد نیــاز می نماید. بــا تغییر شــرایط و یــا نیازمندی ها، ایــن مجموعه ها 
می توانند نرم افزارهای مورد استفاده خود را تکمیل نموده و در بخش های بیشتری از فرآیندهای سازمانی خود از 
این نرم افزارها بهره ببرند. این اســتحکام که خود را در قالب قدمت نشــان می دهد، از طراحی صحیح، ایده پردازی 

اصولی و اجرای کم نقص نشات می گیرد.
این همان تعریف ما از "کیفیت" است، کیفیتی که در نهایت منجر به "رضایت" استفاده کنندگان می گردد.

پیشینه نرم افزارهای مدیریت مالی نوسا
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کــه از  نســل ســوم نرم افزارهــای تولیــدی شــرکت، 
گرفتــه  ســال 1383 در اختیــار اســتفاده کنندگان قــرار 
اســت، همچنــان بــر ســتون های اولیــه اســتوار بــوده 

و در حــال تکمیــل و ارتقــاء می باشــد.
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یگ های منحصر به فرد نرم افزار های مالی نوسا ویرژ

یگ های عمومی ویرژ

در دنیــای پــر شــتاب و پر رقابت امــروز، نیاز به نرم افزار و توجه بــه آن، بیش از هر 
زمــان دیگــری احســاس می گــردد. به همیــن جهت، بــازار تولید و ارائه سیســتم های 
نرم افــزاری در حوزه هــای گوناگون از جمله سیســتم های مالی، پر رونق تر از گذشــته 
اســت. در ایــن شــرایط، هــر نرم افــزار دارای ویژگی هــا و مزایــای رقابتــی خــاص خــود 
خواهــد بــود. نرم افــزار مالــی یکپارچــه نوســا نیــز از ایــن قاعده مســتثنی نیســت و 
عالوه بر قدمت ســی ســاله و بیش از 6،000 مشــتری فعال، دارای ویژگی های عمومی 
و اختصاصی منحصر به فردی است که همزمان در کمتر نرم افزاری دیده می شود.

یکپارچگی
یکپارچگــی یکــی از مفاهیــم گســترده و پیچیــده در حــوزه نرم افزار اســت که 
دامنــه وســیعی از ویژگی هــا را در بــر می گیــرد. یکپارچگــی در حــوزه اطالعــات، 
تعاریــف، رفتارهــا و گزارش ها معنــا پیدا می کند و عــدم یکپارچگی در هر یک از 
این حوزه ها می تواند مســبب بروز مغایرت ها و مشــکالت ناخواســته ای باشــد. 
نرم افــزار مالــی یکپارچــه نوســا بــه طــور کامــل و بــه معنــای واقعــی کلمــه، در 
تمامــی حوزه هــای پیش گفته، یک نرم افزار یکپارچه اســت. مســلما مهمترین 
بخــش یکپارچگی یک نرم افزار، یکپارچگی در اطالعات اســت. بر اســاس اصل 
یکپارچگــی اطالعات، بجــز برای تهیه پشــتیبان )Backup( نباید اطالعات را در 
بیــش از یــک نقطه ذخیــره نمود؛ زیرا نگهداری بیش از یک نســخه از هر داده، 
زمینه ســاز بروز مغایرت بین نســخه های گوناگون آن اطالعات خواهد شــد و در 
نتیجــه وجــود رویه هــا و ابزارهایی برای کشــف و رفــع مغایرت ضــروری خواهد 
بود. نرم افزار مالی یکپارچه نوسا با در اختیار داشتن تنها یک بانک اطالعاتی 
متمرکز، با ثبت آنی کلیه رویدادها از کلیه درگاه ها و اســتفاده از روش شناســی 
صحیح نگهداری رخداد مالی حاصل از هر یک از رویدادها، ساختاری یکپارچه 

را جهت ثبت و نگهداری اطالعات و رویدادهای مالی در اختیار قرار می دهد.

گسترش قابلیت 
بدون شــک کســب و کارها نیز مانند موجودات زنده در طول حیات خود رشــد 
می کنند و تغییرات گوناگونی را تجربه می نمایند. نرم افزار مالی نیز به عنوان 
قلب تپنده هر کسب و کار می بایست همگام با این تغییرات و این رشد و نمو، 
بالــغ شــده و دایره ســرویس دهی خــود را از بعد کمی و کیفی گســترش دهد. در 
غیــر اینصــورت، شــرکت ها ناچار بــه تعویــض نرم افزارهای مورد اســتفاده خود 
در زمــان رشــد و یــا تغییــرات اساســی می گردنــد و ایــن تغییر، عالوه بــر تحمیل 
هزینه هــای گــزاف تهیــه، پیاده ســازی و آموزش نرم افــزار جدیــد، موجب ریزش 
اطالعــات موجــود در نرم افــزار قبلــی می شــوند. پدیــده ای کــه معمــوال از نظرها 
پنهــان مانــده و هزینــه از دســت رفتــن بخشــی از اطالعــات ســنوات گذشــته در 

سیستم جدید، خود را در آینده کسب و کار، نشان خواهد داد.
بــه همیــن منظور، نرم افــزار مالی یکپارچه نوســا، در قالب زیر سیســتم های 
گوناگــون بــا مدل هــای متنــوع و قابلیــت فــروش بــه شــکل های مختلــف، بــرای 
شــرکت ها و ســازمان ها در هــر انــدازه مناســب اســت. در صــورت تغییــر ابعــاد و 
نیازمندیهای هر کسب و کار، بدون نیاز به تغییر نرم افزار، تنها با تکمیل سبد 
محصول و یا مدل مورد اســتفاده، نرم افزار قابلیت همخوانی با شــرایط جدید 

را دارا می باشد.

انعطاف پذیری
در یــک تقســیم بندی ســاده، می تــوان مجموعــه عملکردهــا و محتــوای هــر 

نرم افزار را به سه دسته تقسیم کرد: 

هســته نرم افــزار )Core(: ایــن بخش از نرم افزار توســط تیم تولید نوســا  در   •
اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.

تعاریــف و تنظیمــات )Definition(: ایــن بخــش شــامل کلیــه تعاریــف اولیه،   •
فرم ها، گزارش ها، تنظیمات و سایر موارد مرتبط می باشد.

اطالعات )Data(: شــامل داده هایی اســت که تماما توســط کاربر ثبت شده و   •
داخل بانک اطالعاتی نرم افزار ذخیره می شود.

چنانچــه بــه میزان مورد نیاز کاربر، قســمت تعاریف و تنظیمات را از بســته 
نرم افــزاری به محــدوده عملیات کاربر منتقل کنیــم، انعطاف پذیری نرم افزار را 
بــاال برده ایــم و بــه کاربــر امکان انجــام تغییرات وســیعی را در بســته نرم افزاری 
مــورد اســتفاده خواهیــم داد. در نرم افــزار مالــی یکپارچه نوســا، با نیازســنجی 
دقیق و طراحی مناســب، محیطی منعطف و در عین حال ســاده و کاربرپســند 
در اختیــار اســتفاده کننده قــرار می گیرد. بســتری شــامل یک هســته قدرتمند 
کــه بــا اعمــال تنظیمــات و تعاریف دلخــواه کاربــر، محیطی ایمن جهــت ثبت و 

نگهداری داده ها در اختیار قرار می دهد.

گسترده ظرف اطالعاتی 
یکــی از مهم ترین دغدغه های شــرکت ها و ســازمان ها در زمــان تغییر نرم افزار، 
دسترســی به اطالعات گذشــته می باشــد. راه حلی که در بســیاری مواقع به کار 
گرفته می شود، حفظ نرم افزار قبلی جهت تداوم دسترسی به داده های گذشته 
اســت؛ اما حفظ همزمان چند ســاختار نرم افزاری، کاری دشوار و پرهزینه بوده 
و در عیــن حــال بــه دلیــل عــدم دسترســی همزمــان به کلیــه اطالعــات، قابلیت 
مقایسه اطالعات سنوات متوالی را غیر ممکن می سازد. راه حل اصولی و جامع 
ایــن مســاله، انتقــال کامــل اطالعــات مالی نرم افــزار قدیمــی به نرم افــزار جدید 
است. راه حلی که ممکن است به دلیل عدم توانایی نرم افزار مقصد در پذیرش 
ســاختار و جزییــات اطالعــات نرم افــزار قبلی، موجب از دســت رفتن بخشــی از 
اطالعــات و اصطالحــا پدیــده ریــزش اطالعــات گــردد. نرم افــزار مالــی یکپارچــه 
نوســا، با در اختیار داشــتن ســاختاری باز، وســیع و منعطف، قابلیت دریافت 
اطالعــات از ســاختارها و نرم افزارهــای گوناگــون را بــرای شــرکت ها و ســازمان ها 
فراهم می آورد و بدین ترتیب، یکی از چالش های اساســی آنها را در زمان تغییر 

نرم افزار، مرتفع می نماید.

استحکام
بــا توجــه به حساســیت بــاالی داده هــای مالــی، یکــی از مهم تریــن ویژگی های 
نانوشــته هر نرم افزار در این حوزه، اســتحکام و پایداری آن اســت. نرم افزار نیز 
همانند هر ســازه مهندســی دیگری برای دســتیابی به این اســتحکام، نیازمند 
ستون های قابل اتکایی است. طراحی اصولی و مبتنی بر ساختارهای درست، 
حفــظ و راهبــری تنهــا یــک نســخه از کــد اجرایــی برنامــه، تســت، عیب یابــی و 
مستندســازی کامــل نرم افزارهــا قبــل از ارائــه بــه بــازار، تعریــف مکانیزم هــای 
جانــب  از  نرم افــزار  احتمالــی  مشــکالت  و  کاســتی ها  انتقــال  جهــت  صحیــح 
اســتفاده کنندگان و بروزرســانی مداوم نرم افزارها، همگی نقش این ستون ها را 
بــازی می کننــد. نرم افــزار مالی یکپارچه نوســا با نگاه به موارد پیــش گفته و با 
تکیــه بــر تجربه تولید و ارائه دو نســل قبلی نرم افزارهای تولیدی این شــرکت، 

یکی از پایدارترین سیستم های نرم افزاری این حوزه است.
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ظرفیت اطالعاتی باال

پوشش عملیات بخش و شعب

با نصب یک نسخه از نرم افزار مالی یکپارچه نوسا، امکان 
ایجاد تعداد نامحدود پایگاه اطالعاتی را خواهید داشــت. هر 
پایــگاه اطالعاتی می تواند اطالعات ســال های مالــی متوالی را 

نگهداری نماید.

با استفاده از مفهوم بخش، می توان یک پایگاه اطالعاتی را به چندین جزء مستقل تقسیم نمود. هر یک از کاربران نرم افزار، تنها به داده های عمومی و بخش های مخصوص 
خود دسترسی خواهند داشت. در عین حال، با توجه به حفظ کلیه اطالعات در یک پایگاه اطالعاتی، افراد مجاز، به کلیه اطالعات به صورت همزمان دسترسی خواهند داشت.

����/�����ه n����/�����ه ٢ ����/�����ه ١

��ل ���� ١
��ل ���� ٢

n ���� ل��

��ارش ��
����� و ���ق ��ی ��� ��ه

ا���د و ���� ��
���ب ��ی وا���� �� ���

������ ��ی وا���� �� ���

�����ا�ی

د����� و ��دا��

ا���ر

��وش

د����د

ا��ال
��� ا��

• �� ������
���ب �� •
��ارک د����� و ��دا�� •
در�� ���ا����� •
در�� وا�� ��ز���� •
د��� ���� و ����� •
����ت •
• �����

ا����ت ����
(���وا���� �� ���)

یگ های اختصایص ویرژ



5

ا���د ���م ��م ا��ار��
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���� ��ی ��وش و �����
ا��ار ���� ��ارش ��ی ارزی

ا��ار ���� ا���د ����� در
��زه  ��ی ز���� و ���ح د���اه
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����
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��ارش ��ی ارزی

��� ����� ارز

امکانات ارزی
در بخش های گوناگون نرم افزار به فراخور نیاز، ابزارها و امکانات متنوعی برای دریافت، تسعیر و ذخیره اطالعات ارزی ما به ازاء و ارائه گزارش های متنوع از آنها دردسترس است.

امکانات فراخوانی و صدور اطالعات
اجــزای گوناگــون نرم افــزار مالــی یکپارچه نوســا بر حســب نیــاز، امــکان فراخوانی 
اطالعــات بــا فرمت هــای خــاص و صــدور اطالعــات در قالب هــای متنوع را بــه منظور 

پوشش ارتباط نرم افزار با سایر محیط ها فراهم می آورد.
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NOSA Password

کاربر ح دسترسی و شخصی سازی تنظیمات هر  تعیین سطو
کاربران و گروه های کاربری به منظور دسترسی به حداکثر امنیت مورد نظر، بر اساس سیستم احراز هویت ویندوز در نرم افزار معرفی می شوند و برای هر کاربر امکان تعیین 

جزئی ترین امکانات کاربری و پارامترهای پیش فرض وجود خواهد داشت.
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استفاده از ساختارهای درختی برای تعاریف اولیه

گزارش های متنوع امکانات تعریف فرم ها و 

بــه منظــور تعریف ســاختار حســاب ها، تفصیلی هــا، کاالها و خدمــات، دارایی ها، مراکز تامین و مصــرف، محل های جغرافیایی، محل اســتقرار دارایی ها، واحدهای ســازمانی و 
آرشــیو از ســاختار درختی 20 ســطحی اســتفاده شــده اســت. ســاختارهای درختی عالوه بر امکان اخذ گزارش های گوناگون از سطوح مختلف، امکان گســترش و یا اصالح ساختار 

موجود را در آینده به سادگی فراهم می کنند.

در هر یک از قسمت های نرم افزار امکان تعریف تعداد نامحدود فرم های ورود اطالعات و گزارش های نمایشی و چاپی متنوع به ازای هر کاربر، به منظور تطابق هر چه بیشتر 
نرم افزار با نیازهای کاربران وجود دارد. 
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زیرسیسمت ها

راهکارهای نوسا

نرم افزار مالی یکپارچه نوســا، در حال حاضر شــامل زیر سیســتم های حســابداری، دریافت و پرداخت، انبار و کنترل موجودی، فروش کاال و 
خدمات، حقوق و دســتمزد، رخدادهای پرســنلی، مدیریت هزینه، ابزار متمرکز تولید گزارش های خاص )صورت های مالی، ســنا، ســناما، ...(، 
امــوال و دارایی هــای ثابــت می باشــد. هــر یک از ایــن نرم افزارها به فراخــور وظایف عملیاتی خود، با ســایر اجــزا، در ارتباطی تنگاتنگ هســتند. 
همچنین نرم افزار یکپارچه مدیریت اطالعات نوســا که شــامل زیرسیســتم های آرشیو منابع دیجیتال و مدیریت فرآیندهای کسب و کار است، 

در تعامل با نرم افزار مالی یکپارچه نوسا قابلیت  نگهداری اسناد، اتوماسیون و کنترل فرآیندهای اداری را امکان پذیر می سازد.
بــا مراجعه به وب ســایت نوســا به نشــانی www.nosa.com می توانیــد امکانات و ویژگی های هر یــک از این زیر سیســتم ها را مطالعه نمایید. 

همچنین در انتهای این مستند، می توانید با مسیر گردش اطالعات در این زیر سیستم ها آشنا شوید.

سیســتم های اطالعاتی مدیریت و در راس آنها، نرم افزارهای مالی یک شــرکت، در جایگاه قلب کســب و کار، وظیفه ای حیاتی و پرمســئولیتی 
را بر عهده دارند. سیســتم مالی هر مجموعه، عالوه بر ارائه اطالعات به لحظه به ذینفعان گوناگون در درون و بیرون ســازمان، وظیفه تســهیل 
فرآیندهای کسب و کار را نیز، از طریق ایجاد بسترهای مناسب جهت ثبت رویدادها عهده دار خواهد بود. اعمال کنترل های داخلی قدرتمند و 

مستندسازی کامل داده های گردآوری شده، از دیگر وظایف نرم افزارهای مالی است.
پیاده سازی یک سیستم مالی به لحظه، سالم و چابک، نیازمند استقرار نرم افزاری منعطف، مستحکم و استاندارد به منظور پاسخگویی به 
نیازهای فعلی و قابلیت تطبیق پذیری با تغییرات آتی سازمان خواهد بود و به همین جهت، نرم افزار مورد استفاده، تاثیر بسزایی در عملکرد 

سیستم مالی و به دنبال آن، رقابت پذیری و بهره وری کل کسب وکار خواهد داشت.
در یک تقسیم بندی سنتی، کسب و کارها را در پنج گونه بازرگانی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و دولتی طبقه بندی می کنند. هر چند هر 
یک از این گونه ها را می توان به طبقات جزئی تری نیز تقســیم نمود، اما همین طبقه بندی کلی، می تواند مســیر حرکت اطالعات و دغدغه های 

اصلی هر کسب و کار را مشخص نماید.
هــر یــک از ایــن فعالیت هــا، چالش هــا و نیازمندی هــای خاصی دارند و به همیــن جهت امکانات و ابزارهای مناســب خود را طلــب می کنند. اما 
توجه به یک نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است: امروزه در بسیاری از کسب و کارها، مرز بین فعالیت ها بسیار کمرنگ تر از گذشته است:
بســیاری از شــرکت های تولیــدی، پخــش و فــروش محصــوالت خود را نیــز عهده دار هســتند و از این حیــث، در کنار فعالیــت تولیدی،   •

فعالیت بازرگانی نیز انجام می دهند.
بسیاری از شرکت های تولیدی و حتی بازرگانی، فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش محصوالتشان را خود بر عهده می گیرند   •

و به این ترتیب، درگیر فعالیت های خدماتی می شوند.
بســیاری از شــرکت ها، بخشــی از فعالیــت اصلــی خــود را )اعــم از تولیــدی، بازرگانی و یــا خدماتی( برون ســپاری می کنند و یــا عملیات   •

پیمانکاری مشابهی را برای شرکت های دیگر انجام می دهند و به این شکل درگیر فعالیت پیمانکاری هستند.

با ده ها مثال و وضعیت مشابه، می توان نشان داد که امروزه با توجه به تنگ تر شدن دامنه رقابت شرکت ها، کسب و کارهای زیادی مشغول 
فعالیت های گوناگونی با دسته بندی متفاوت هستند و در بسیاری موارد حتی تشخیص نوع فعالیت اصلی یک سازمان و شرکت کار ساده ای 

نخواهد بود.
اهمیت این پدیده، در زمان انتخاب ابزار و نرم افزار مناسب برای سیستم مالی، دو چندان می شود. زیرا در دنیای واقعی و در عمق هر کسب و 
کار، با مجموعه ای در هم تنیده از انواع فعالیت ها مواجه هستیم که هر یک ریشه در یکی از تقسیم بندی های سنتی فعالیت ها دارد و چنانچه 

با نگاه تک بعدی نسبت به انتخاب نرم افزار اقدام نماییم، در پوشش تمام جوانب فعالیت های سازمان، با مشکل مواجه خواهیم شد.
آنچه نرم افزار مالی یکپارچه نوسا را متمایر می سازد، توجه ویژه به ارائه ابزارها و امکانات به جای راه حل نهایی است. به بیان دیگر، همواره 
در حال طرح، ارائه و گسترش مجموعه امکاناتی هستیم که می توانند منجر به نتایج گوناگونی گردند. ترکیب هر یک از این ابزارها و امکانات، 
می تواند به عنوان راه حل نهایی در یک زمینه کاری، مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی خاص چنین رویکردی، جامعیت امکانات و انعطاف پذیری 
راهکارهاســت. بــا کمــک چنیــن نرم افزاری، امکان پاســخگویی به نیازمندیهــای گوناگون در زمینه هــای کاری مختلف اعــم از بازرگانی، تولیدی، 
خدماتــی، پیمانــکاری و دولتــی بــه صورت همزمان وجود خواهد داشــت. در واقع، بخش بنــدی راهکارهای گوناگون، تنها به منظور تســهیل در 

شناسایی نیازمندی ها و کاربرد ابزارهای سیستم خواهد بود.

هــر چند که تقســیم بندی کســب و کارهــا می توانــد پیاده ســازی نرم افزارها 
و تعییــن روش هــا و تعاریــف را ســاده تــر نمایــد، اما محدود نمــودن امکانات 
نــرم افــزار بــر اســاس ایــن تقســیم بندی ها، بــه دلیــل در هم تنیدگی ســاختار 

فعالیــت شــرکت ها و ســازمان ها ،  آنهــا را بــا مشــکل مواجه خواهــد کرد.
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نوسا در شرکت های بازرگانی

در این تصویر، نمایی از عملیات بازرگانی در یک شرکت فرضی را به همراه فرآیندهای اساسی مربوط به آن مشاهده می نمایید. نکته حائز اهمیت، نحوه مدل سازی عملیات 
ســازمان در قالب فرآیندها و با اســتفاده از ابزارها و امکانات سیســتم مالی اســت؛ شــیوه ای که با انعطاف پذیری باال می تواند پوشــش دهنده ده ها شکل دیگر از عملیات بازرگانی 

نیز باشد.
با نگاهی دقیق به عملیات بازرگانی در یک شرکت فرضی، شش فرآیند اصلی قابل شناسایی است. به منظور ثبت رویدادها و مدیریت امور مرتبط با هر یک از این فرآیندها، 

به مجموعه ای از ابزارها و امکانات نیاز خواهیم داشت؛ مجموعه ای از زیر سیستم های گوناگون که در تعامل با یکدیگر یک سیستم یکپارچه مالی را شکل می دهند.
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ا���ر و
ل ����دی ����

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

�� ����� آ�ت ��آ��� ����

�ت • ��� ���و��ت و ����ت ����� ����� آ

�ت • ��� ��� ���� و ا����ک ا������ ����� آ
• ������ ا����ک د����ه ��ا��س ��ر��د

• ������� و ��� ا����ک دارا�� ��

�� ����
��� ��

�ت •��� ����� ��ی ����� �� ����� آ

ا���ر و
ل ����دی ����

�� �������ران ��آ��� ����

• ����� �������ران �� ���ان ا���ر و ���� �����
• ��� ��اد ������ �� �������ران
• ��� ���ی د������ از �������ران

���� و در
��دا��

• ��� ����ات و ��دا�� ��ی ا���م ��ه
    �� �� �������ر

�� ����
��� ��

• ��� ��ر��د و ���� ����� ��ی �����
• ��� ��ارداد�� و ��دا�� ��ی ����� �� �� ��

• ارا�� ��ارش ��ی ���� ���� و
    ��ارداد��ی �������ران

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

�� و ����� ��� ��آ��� ��

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

وش ��آ��� ��

��
�����

�����
آ�ت

�����
�� ا���ر

�����

�������ران

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

��� �����ات ��آ��� آر
و ����� ا���د

����

نوسا در شرکت های تولیدی

در ایــن تصویــر، فرآیندهای اساســی یک شــرکت تولیدی بــا محوریت محصــول را مالحظه می نماییــد. فرآیندهایی 
کــه هــر یــک در برگیرنده بخشــی از عملیات واحدهــای ســازمان و تغذیه کننده سیســتم های حســابداری مدیریت به 
منظور اســتخراج بهای تمام شــده محصول اســت. ذکر این نکته ضروری اســت که بخش زیادی از تفاوت های موجود 
در عملیات واقعی هر کسب و کار با فرآیندهای موجود در این تصویر  و با توجه به انعطاف پذیری باالی نرم افزارهای 

نوسا، به خصوص در زمینه انجام تعاریف اولیه، قابل پوشش خواهد بود.

• فرآیندهای "فروش"، "خرید و تامین کاال" و "آرشــیو مســتندات و ضمایم اســناد"، ســه فرآیند کاری مشــترک بین ســاختارهای بازرگانی و 
تولیدی هستند و به همین جهت از نمایش جزییات این فرآیندها در این تصویر خودداری شده است.
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���ق و
 د����د

����� �� ��آ��� ����

ر��اد��ی
������

• ��� ��ر��د و ���� ��ا�� د����د
• ������ و ��� ���ق ����� �� ����� ��ا�� �����

• ����� ���ل ��ر��د �� ����� در �� ��ی ����� �� د����ه
• ����� ����� د����د ����� ��ا��س ���ل ��ر��د

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

• ����ل ���� ا��ال ��د �� �����

ا���ر و
ل ����دی ����

�� ��اد و ��� ��آ��� ����

• ��� در��ا�� ����� ��اد �� �����
• ������� ��ی ����� (��)

• ������ ���ی ��اد ������ �� �����
• ��� ��اد ������ �� ����� و �����ت د������

�� ����
��� ��

•������� ����� ��ی ����� �� ا���ردا�ی

ا���ر و
ل ����دی ����

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

�� ����� آ�ت ��آ��� ����

�ت • ��� ���و��ت و ����ت ����� ����� آ

�ت • ��� ��� ���� و ا����ک ا������ ����� آ
• ������ ا����ک د����ه ��ا��س ��ر��د

• ������� و ��� ا����ک دارا�� ��

�� ����
��� ��

�ت •��� ����� ��ی ����� �� ����� آ

ا���ر و
ل ����دی ����

�� �������ران ��آ��� ����

• ����� �������ران �� ���ان ا���ر و ���� �����
• ��� ��اد ������ �� �������ران
• ��� ���ی د������ از �������ران

���� و در
��دا��

• ��� ����ات و ��دا�� ��ی ا���م ��ه
    �� �� �������ر

�� ����
��� ��

• ��� ��ر��د و ���� ����� ��ی �����
• ��� ��ارداد�� و ��دا�� ��ی ����� �� �� ��

• ارا�� ��ارش ��ی ���� ���� و
    ��ارداد��ی �������ران

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

�� و ����� ��� ��آ��� ��

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

وش ��آ��� ��

��
�����

�����
آ�ت

�����
�� ا���ر

�����

�������ران

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

��� �����ات ��آ��� آر
و ����� ا���د

����
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���� و در
��دا��

�� ����ت ��آ��� ��

• ��� ����ات و ��دا�� ��ی ا���م ��ه
    �� �� �������ر

�� ����
��� ��

• ��� ��ر��د و ���� ����� ��ی �����
• ��� ��ارداد�� و ��دا�� ��ی ����� �� �� ��

• ارا�� ��ارش ��ی ���� ���� و
    ��ارداد��ی �������ران

وش ��
��� و ����ت

وش ����ت ��آ��� ��

• ���ر ��ر����ب ��وش ����ت
• ����� ا���م د���ه ����ت

• ������� و ��� ��ر���� ا���م د���ه ����ت
• ��ا��ا�� ���� ��ی در��ا�� و ا���م ����ت در �����ر ��وش

• ارا�� ��ارش ��ی ���� ��وش و ��ارداد��ی �����
• ��� ����ت را���ن (����) ����ط �� �� �����ر ��وش

ا���ر و
ل ����دی ����

�� ����
��� ��

�� ��� و ا��ال ��آ��� ����

• ��� در��ا�� ����� ���و��ت و �����ات �� �����
• ������ ���ی ��اد ������ �� �� �����

• ������� ����� ��ی ����� �� ا���ردا�ی

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

• ������� و ��� دارا�� ��ی ����� ��ه
    �� �� �� از �����

• ������ و ��� ا����ک دارا�� �� �� ا��س
    ��ا�� ����� ����� ��ه

• ������ دارا�� ��ی ���� �� ا��س
    ��� ��ی ����ا�ی و ��ا�� �����

���ق و
د����د

����� �� ��آ��� ا���م ����ت و ����

• ��� ��ر��د و ���� ��ا�� د����د
• ������ و ��� ���ق ����� �� �����

ر��اد��ی
������

• ����� ���ل ��ر��د �� �����
• ����� ����� د����د ����� ��ا��س ���ل ��ر��د

وش ��
��� و ����ت

• ������ در��ا�� ��ی ا���م ����ت �� �� از �����
• ��� ���� ��ی ا���م ���� �� �� از �����

• ������ ���� ����ت ���� ��وش و ������� ��وش ���رت ������

�������ران
ی ����

�����

����

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

��آ��� و��ل ������ت
و ��دا�� ����ات

�����
�� ا���ر

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

�� و ����� ��� ��آ��� ��

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

��� �����ات ��آ��� آر
و ����� ا���د

����

نوسا در شرکت های خدماتی

بــا توجــه بــه ماهیــت نامشــهود و غیر فیزیکــی خدمات، عملیــات یک شــرکت خدماتــی، تفاوت های فراوانــی با دیگر 
شــرکت ها دارد. به رســمیت شــناخته شــدن ماهیت "خدمت" در مجموعه نرم افزارهای مالی نوســا، موجب شده است 
که بتوانیم فرآیندهای یک شرکت خدماتی را به بهترین و واقعی ترین شکل ممکن، پیاده سازی نماییم. توجه به این 
واقعیت که بســیاری از شــرکت های بازرگانی و تولیدی نیز همزمان به انواع فعالیت های خدماتی مشــغول هســتند، 

اهمیت این نوع از کسب و کارها را بیش از پیش مشخص می نماید.

• فرآیندهای "خرید و تامین کاال"، "وصول مطالبات و پرداخت تعهدات" و "آرشــیو مســتندات و ضمایم اســناد"، ســه فرآیند کاری مشــترک 
بین ساختارهای بازرگانی و خدماتی هستند و به همین جهت از نمایش جزییات این فرآیندها در این تصویر خودداری شده است.
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���� و در
��دا��

�� ����ت ��آ��� ��

• ��� ����ات و ��دا�� ��ی ا���م ��ه
    �� �� �������ر

�� ����
��� ��

• ��� ��ر��د و ���� ����� ��ی �����
• ��� ��ارداد�� و ��دا�� ��ی ����� �� �� ��

• ارا�� ��ارش ��ی ���� ���� و
    ��ارداد��ی �������ران

وش ��
��� و ����ت

وش ����ت ��آ��� ��

• ���ر ��ر����ب ��وش ����ت
• ����� ا���م د���ه ����ت

• ������� و ��� ��ر���� ا���م د���ه ����ت
• ��ا��ا�� ���� ��ی در��ا�� و ا���م ����ت در �����ر ��وش

• ارا�� ��ارش ��ی ���� ��وش و ��ارداد��ی �����
• ��� ����ت را���ن (����) ����ط �� �� �����ر ��وش

ا���ر و
ل ����دی ����

�� ����
��� ��

�� ��� و ا��ال ��آ��� ����

• ��� در��ا�� ����� ���و��ت و �����ات �� �����
• ������ ���ی ��اد ������ �� �� �����

• ������� ����� ��ی ����� �� ا���ردا�ی

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

• ������� و ��� دارا�� ��ی ����� ��ه
    �� �� �� از �����

• ������ و ��� ا����ک دارا�� �� �� ا��س
    ��ا�� ����� ����� ��ه

• ������ دارا�� ��ی ���� �� ا��س
    ��� ��ی ����ا�ی و ��ا�� �����

���ق و
د����د

����� �� ��آ��� ا���م ����ت و ����

• ��� ��ر��د و ���� ��ا�� د����د
• ������ و ��� ���ق ����� �� �����

ر��اد��ی
������

• ����� ���ل ��ر��د �� �����
• ����� ����� د����د ����� ��ا��س ���ل ��ر��د

وش ��
��� و ����ت

• ������ در��ا�� ��ی ا���م ����ت �� �� از �����
• ��� ���� ��ی ا���م ���� �� �� از �����

• ������ ���� ����ت ���� ��وش و ������� ��وش ���رت ������

�������ران
ی ����

�����

����

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

��آ��� و��ل ������ت
و ��دا�� ����ات

�����
�� ا���ر

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

�� و ����� ��� ��آ��� ��

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

��� �����ات ��آ��� آر
و ����� ا���د

����
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�����
آ�ت

�����
�� ا���ر

�����

�������ران

وژه ��

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

�� و ����� ��� ��آ��� ��

ا���ر و
ل ����دی ����

�� �������ران ��آ��� ����

• ����� �������ران �� ���ان ا���ر و ���� �����
• ��� ��اد ������ �� �������ران
• ��� ���ی د������ از �������ران

���� و در
��دا��

• ��� ����ات و ��دا�� ��ی ا���م ��ه
    �� �� �������ر

�� ����
��� ��

• ��� ��ر��د و ���� ����� ��ی �����
• ��� ��ارداد�� و ��دا�� ��ی ����� �� �� ��

• ارا�� ��ارش ��ی ���� ����ط ��
��دا�� ��ی �� ��ارداد

���ق و
د����د

����� �� ��آ��� ����

• ��� ��ر��د و ���� ��ا�� د����د
• ������ و ��� ���ق ����� �� ����� ���ژه ��

ر��اد��ی
������

• ����� ���ل ��ر��د �� ����� در �� ���ژه
• ����� ����� د����د ����� ��ا��س ���ل ��ر��د

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

• ����ل ���� ا��ال ��د �� �����

ا���ر و
ل ����دی ����

�� ��اد و ��� ��آ��� ����

• ��� در��ا�� ����� ��اد �� ���ژه
• ������� و ����� ا��ای �� ���ژه

• ������ ���ی ��اد ������ �� �� ���ژه
• ��� ��اد ������ ��ا��س WBS ���ژه

�� ����
��� ��

•������� ����� ��ی ����� �� ا���ردا�ی

ا���ر و
ل ����دی ����

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

�� ����� آ�ت ��آ��� ����

�ت • ��� ���و��ت و ����ت ����� ����� آ

�� ����
��� ��

�ت •��� ����� ��ی ����� �� ����� آ

�ت • ��� ��� ���� و ا����ک ا������ ����� آ
• ������ ا����ک د����ه ��ا��س ��ر��د

• ������� و ��� ا����ک دارا�� ��

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

��� �����ات ��آ��� آر
و ����� ا���د

����

نوسا در شرکت های پیمانکاری

در عملیــات یــک شــرکت پیمانــکاری، غالبــا تمامی عملیات بــا تمرکز بر یــک پروژه مــورد توجه قرار می گیــرد. در این 
تصویر نیز، فرآیندهای اساسی عملیات یک شرکت پیمانکاری قابل مشاهده است. نکته قابل توجه، انعطاف روش 
طراحــی ســاختار فوق اســت. این انعطــاف، در الیه های مختلف نرم افزار مورد اســتفاده، به شــکل های گوناگون، قابل 

مالحظه است.

• فرآیندهــای "خریــد و تامین کاال" و "آرشــیو مســتندات و ضمایم اســناد"، دو فرآیند کاری مشــترک بین ســاختارهای بازرگانــی و پیمانکاری 
هستند و به همین جهت از نمایش جزییات این فرآیند در این تصویر خودداری شده است.
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�����
آ�ت

�����
�� ا���ر

�����

�������ران

وژه ��

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

�� و ����� ��� ��آ��� ��

ا���ر و
ل ����دی ����

�� �������ران ��آ��� ����

• ����� �������ران �� ���ان ا���ر و ���� �����
• ��� ��اد ������ �� �������ران
• ��� ���ی د������ از �������ران

���� و در
��دا��

• ��� ����ات و ��دا�� ��ی ا���م ��ه
    �� �� �������ر

�� ����
��� ��

• ��� ��ر��د و ���� ����� ��ی �����
• ��� ��ارداد�� و ��دا�� ��ی ����� �� �� ��

• ارا�� ��ارش ��ی ���� ����ط ��
��دا�� ��ی �� ��ارداد

���ق و
د����د

����� �� ��آ��� ����

• ��� ��ر��د و ���� ��ا�� د����د
• ������ و ��� ���ق ����� �� ����� ���ژه ��

ر��اد��ی
������

• ����� ���ل ��ر��د �� ����� در �� ���ژه
• ����� ����� د����د ����� ��ا��س ���ل ��ر��د

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

• ����ل ���� ا��ال ��د �� �����

ا���ر و
ل ����دی ����

�� ��اد و ��� ��آ��� ����

• ��� در��ا�� ����� ��اد �� ���ژه
• ������� و ����� ا��ای �� ���ژه

• ������ ���ی ��اد ������ �� �� ���ژه
• ��� ��اد ������ ��ا��س WBS ���ژه

�� ����
��� ��

•������� ����� ��ی ����� �� ا���ردا�ی

ا���ر و
ل ����دی ����

ا��ال و
دارا�� ��ی ����

�� ����� آ�ت ��آ��� ����

�ت • ��� ���و��ت و ����ت ����� ����� آ

�� ����
��� ��

�ت •��� ����� ��ی ����� �� ����� آ

�ت • ��� ��� ���� و ا����ک ا������ ����� آ
• ������ ا����ک د����ه ��ا��س ��ر��د

• ������� و ��� ا����ک دارا�� ��

• �� ����ر �����ه �����ت ا�� ��آ���،
�� را���ر "���� ��ی ���ر����" ��ا��� ����.

��� �����ات ��آ��� آر
و ����� ا���د

����
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سرویس  ابری نرم افزار مالی یکپارچه نوسا

یکی از مهمترین دســتاوردهای تغییرات ســاختاری ســال های اخیر در حوزه تکنولوژی، دسترســی ســریع و پایدار به شــبکه های کامپیوتری 
گســترده و راه دور اســت. مســیری که هر روز بیش از پیش در آن گام می نهیم و از مزایای آن بهره مند می شــویم. دسترســی به چنین امکانی از 
یک ســو و مشــکالت مربوط به تهیه، راه اندازی، نظارت و نگهداری زیر ســاخت های ســخت افزاری و نرم افزاری در شرکت ها از سوی دیگر، موجب 
استقبال روز افزون استفاده کنندگان از سرویس های ابری شده است. بدین صورت، تنها با اتصال به یک شبکه پرسرعت، ایمن و پایدار، عمال 
در هر مکان و هر زمان، به ســرویس مورد نظر و داده های مربوط به آن، دسترســی خواهیم داشــت. در چنین شــرایطی، دسترســی به نرم افزاری 

که به صورت بالقوه قابلیت ارائه سرویس ابری را داشته باشد، یک مزیت ویژه محسوب می شود. 
برخی از مهم ترین مزایای استفاده از سرویس  ابری نرم افزار مالی یکپارچه نوسا، عبارتند از:

• کاهش هزینه های راه اندازی، مدیریت، نظارت و پشتیبانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری
• کاهش هزینه های خریداری حق امتیاز نرم افزارها

• دسترسی باال به سرویس در هر زمان و هر مکان
• حفظ امنیت داده ها

• استفاده از آخرین نسخه نرم افزارهای ارائه شده
• مقیاس پذیر بودن منابع و حق امتیاز استفاده از نرم افزارها بر اساس نیاز

سیســتم مالی یکپارچه نوســا، نرم افزاری تحت شــبکه اســت که به صورت چند الیه طراحی شــده و به همین جهت، امکان در اختیار داشــتن 
چیدمان های گوناگونی از آن در ساختارهای متنوع، وجود دارد. در سرویس ابری نرم افزار مالی یکپارچه، مشتری با اتصال به سرورهای نوسا، 
بــه پایگاه )هــای( مخصوص خود دسترســی پیدا می کند. در این شــیوه، هیچ گونه اطالعاتی بروی رایانه های مشــتری ذخیــره نمی گردد و کلیه 
اطالعات از طریق خطوط مخابراتی به ســرورهای نوســا منتقل و در آن جا ذخیره می شــود. هر کاربر بر اســاس دسترســی تعیین شــده، قابلیت 
استفاده از نرم افزار را در اختیار دارد. در این شیوه ی استفاده، وظیفه ی تهیه سخت افزار مناسب، برپاسازی ساختار مورد نیاز، تامین امنیت 
و پایداری سرورها، تهیه پشتیبان های دوره ای و مقطعی از اطالعات و بروز رسانی نسخه ی نرم افزار مورد استفاده، به عهده شرکت نوسا بوده، 

و به همین جهت موجب کاهش چشمگیر هزینه های تامین و نگهداری زیر ساخت های مربوطه از جانب مشتری می گردد.

COM+ �����
ا������

SOAP ����� وب

�����ه ����
���� ا��

�����ه ����
���� ب

���� ا������ ب

���� ����

SSL Certificate

Firewall

چرخــش  و  اطالعــات  فنــاوری  حــوزه  در  تغییــرات  رونــد 
بــه  توســعه یافته  کشــورهای  در  بــزرگ   شــرکت های 
ســمت ارائــه و اســتفاده از سیســتم های ابــری، یــادآور ایــن 
یــک  نــه  ابــری  از سیســتم های  واقعیــت اســت: اســتفاده 
ــار  کن ــن در  ــه پایی ــت. هزین ــرورت اس ــک ض ــه ی ک ــاب،  انتخ
دسترســی و امنیــت بــاال، اســتفاده از ســرویس های ابــری را 

نمــود. خواهــد  اجنتاب ناپذیــر 
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١ �� ٥ ������ ���ب��رک

����ر ��� ��د��ر ر��اد��ی در���� و ��دا��

��� در���� و ��دا�� ا����ت ��ارک در���� و ��دا��

• د�������
• ��دا����

• د����� ���ی
• ��دا�� ���ی

�����

• ���ره
����� •
���� •

...  •

�����ت ��ع

�� •
���� •

��������� •
...  •

• ���� �����ت ���� 
• ��ی و ���ره

• ���اد ��گ �� 

• ��م ��پ ��
• ���ره ������ ��گ ��

... •

ا����ت د��� ��

ا��اع ر���
در���� و ��دا��

ا��ار ����� ��ارش ��ی
در���� و ��دا��

��ارش ��ی
در���� و ��دا��

مسیر گردش اطالعات در نرم افزار دریافت و پرداخت

مسیر گردش اطالعات در نرم افزار حسابداری

در هر سطر سندهای دریافت و پرداخت، امکان الصاق یک مدرک دریافت و پرداخت نیز وجود دارد. با استفاده از روال های دریافت و پرداخت، به راحتی کلیه عملیات از پیش 
تعریف شده توسط کاربر، با تخصیص حساب و تفصیلی مناسب و درج مدرک مناسب قابل ثبت خواهد بود.

ا��ار ������ ����� ��ار��ت ��ص

��م ���� د���اه

• ��رت ����
• ��� و �����

• ��ار��ت ��ص

��� ��� د��� •

����� ا���د

د����� و ��دا�� •
ا���ر •
��وش •
د����د •
ا��ال •

��� �����

• ����� ����

��ا��ا��

• XML

����� ��د��ر ���

��� ا������� •
��� ����� ا�ز •
��� ��د و ���ن •
��� د���اه ����ه �� ��از •

• ��پ ���

ا��ار ����� ��ارش ��ی
�����اری

������� ����� ��ه ����� ��ه ���� ���

��ارش ��ی �����اری

���� ���

��� �����اری
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مســیر گــردش اطالعــات در نرم افــزار انبــار و کنتــرل 
موجودی

ا���ر  ١ ���� ��������� ا��ح ���

���� ��وج ���

���� ����� ورود دوره ��ری

���� ����� ورود دوره ���

• ��وش
• ���ف

����� �� ����� •
• ����� �� �������ر

• ����� ا����
• ��وج ������

ر��اد��

• ����� ���� دا���
• ����� ���� ��ر��

• ����� د����� از �����
• ����� د����� از �������ر

• ����� د����� ا����
• ����� ��ود ������

ر��اد�� (دوره ��ری)

ا���ر ٢

n ا���ر

���� ��ی ���رش ���

���� ����دی ا���ای دوره

���� ا���ر��دا��

���� ����دی ا����ی دوره

���� ��� و ا����ل

���� ��ی ��وج 
��� از ا���ر ۵ ��آ��� ��وج

��� از ا���ر ۴ ی  �ـــ� ��� آ ��
دا��� ا���ر ۳ ���� ��ی ورود 

��� �� ا���ر ۲ ��آ��� ورود 
��� �ـــ� ا���ر ۱

���� ورود ���

���� دا��� •
���� ��ر�� •
د����� از ����� •
د����� از �������ر •
د����� ا���� •
��ود ������ •

ر��اد��

• ����� ���� دا���
• ����� ���� ��ر��

• ����� د����� از �����
• ����� د����� از �������ر

• ����� د����� ا����
• ����� ��ود ������

ر��اد�� (دوره ���)

���� ����� ��وج دوره ��ری

����� ��وش •
����� ���ف •
• ����� �� ����� �����
����� ����� �� �������ر •
����� ����� ا���� •
����� ��وج ������ •

ر��اد�� (دوره ��ری)

���� ����� ��وج دوره ���

����� ��وش •
����� ���ف •
• ����� �� ����� �����
����� ����� �� �������ر •
����� ����� ا���� •
����� ��وج ������ •

ر��اد�� (دوره ���)

ا��اع ���� ��ی ورود
�� ر��اد��ی  د���اه

ا��اع ���� ��ی ��وج
�� ر��اد��ی  د���اه

ا���ر
����ل �����

��آ��� ورود ��� �� ا���ر۱

در ا����ر

در�� ����� و ����ت

در�� ��ا��
����� ��ه

�����
���ه

����� ��ه

رد ��ه

���� ورود���� ر��� ����و���� ����� ���� در��ا��

��آ��� ����� ����
در��ا��

بــه منظور پوشــش تمامی عملیات مربوط به انبار، امــکان تعریف انواع برگه های 
ورود و خــروج بــه دلخــواه کاربــر با قابلیــت  پذیــرش رخدادهای گوناگون وجــود دارد. 
همچنین ثبت فرآیندهای پیش از ورود و خروج کاال، همانند درخواست و رزرو کاال، 

رسید موقت و بازرسی کاال و … میسر خواهد بود.
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ا���ر  ١ ���� ��������� ا��ح ���

���� ��وج ���

���� ����� ورود دوره ��ری

���� ����� ورود دوره ���

• ��وش
• ���ف

����� �� ����� •
• ����� �� �������ر

• ����� ا����
• ��وج ������

ر��اد��

• ����� ���� دا���
• ����� ���� ��ر��

• ����� د����� از �����
• ����� د����� از �������ر

• ����� د����� ا����
• ����� ��ود ������

ر��اد�� (دوره ��ری)

ا���ر ٢

n ا���ر

���� ��ی ���رش ���

���� ����دی ا���ای دوره

���� ا���ر��دا��

���� ����دی ا����ی دوره

���� ��� و ا����ل

���� ��ی ��وج 
��� از ا���ر ۵ ��آ��� ��وج

��� از ا���ر ۴ ی  �ـــ� ��� آ ��
دا��� ا���ر ۳ ���� ��ی ورود 

��� �� ا���ر ۲ ��آ��� ورود 
��� �ـــ� ا���ر ۱

���� ورود ���

���� دا��� •
���� ��ر�� •
د����� از ����� •
د����� از �������ر •
د����� ا���� •
��ود ������ •

ر��اد��

• ����� ���� دا���
• ����� ���� ��ر��

• ����� د����� از �����
• ����� د����� از �������ر

• ����� د����� ا����
• ����� ��ود ������

ر��اد�� (دوره ���)

���� ����� ��وج دوره ��ری

����� ��وش •
����� ���ف •
• ����� �� ����� �����
����� ����� �� �������ر •
����� ����� ا���� •
����� ��وج ������ •

ر��اد�� (دوره ��ری)

���� ����� ��وج دوره ���

����� ��وش •
����� ���ف •
• ����� �� ����� �����
����� ����� �� �������ر •
����� ����� ا���� •
����� ��وج ������ •

ر��اد�� (دوره ���)

ا��اع ���� ��ی ورود
�� ر��اد��ی  د���اه

ا��اع ���� ��ی ��وج
�� ر��اد��ی  د���اه

و���� ����دی
����

��آ��� رزرو ���
��ای ����

در��ا�� ����ه

����� ��ه

�����
���ه

در�� ����� و ����ت

و���� �����در�� ��ا�� ���� در��ا��

��آ��� ��وج ��� از ا���ر

���� ��وج

��آ��� ����� ����
در��ا��

������

��آ���
��� �����
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▪ ���� ��ا�ی و����� ����� ��� �� ����
▪ ��ا��� ����� �����

▪ ��ا��� ���� ��� (���ر، ا����ت و ��ر����)
▪ ��ا��� ���� ����� و ����ت

• ��� �����ر
• ��ارداد

• ��ارداد ا�����
• ��ر����ب ��وش

• ��ر����ب ����� از ��وش

���� /���
����ی

��ع ��وش
���� ��وش

��ا�� �����
�وش ��دا��

������ه ��وش
��زا���ب

ا���م د���ه ����
��� ���ا�����
���وده ز����

��وه �������� ��وش

��را�����ی ����

���� ��ی ��وش

��ارش ��ی ��وش

ا��ار ���������ه ��ارش ��ی ��وش

��� �����

• ���� ��ر��

���� ��� �� ��� �� •

• ��ا��� ����� و ����� ���ی ��وش

مسیر گردش اطالعات در نرم افزار فروش
عــالوه بــر امــکان مدیریــت کامل بهای برگه های فروش با کمک قوانین متنوع از پیش تعریف شــده، با تعریف و تعیین پارامترهــای گوناگون موثر در رخدادهای فروش، توانایی 

ثبت کامل جزئیات رخدادهای فروش و اخذ انواع گزارش های فروش بصورت سرجمع بر اساس آنها را خواهیم داشت. 

مسیر گردش اطالعات در نرم افزار مدیریت هزینه
نرم افزار مدیریت هزینه، وظیفه مستندسازی هزینه ها، حفظ اطالعات تکمیلی آنها به منظور ارائه گزارش های فصلی، در صورت نیاز صدور اسناد حسابداری و یا دریافت 

و پرداخت متناظر با آنها و تغذیه بهای انبار از طریق تسهیم و جذب هزینه ها را عهده دار است.

���
�����

• ����� ����ل ��ده ۱۶۹ (ا�زش ا��وده=ا����ر)
• ����� ����ل ��ده ۱۶۹ (ا�زش ا��وده=�����)

• ����� �������ل ��ده ۱۶۹
��� •

• ���� ار���ط
• ���ی ����
��� ����� •

����� ����� •
����� ����� •

�� ����� ����  •
����� •

ارزش ا��وده������ار��ح �����ار���ط �� ا���ر و ا��ال��و���ه��ع �������ع ���

���
������ار��م ������م ���ا���را���ر

��ارداد
����� •

• ���ره ��ارداد
• ����ع ��ارداد

• ���ی �� ��ارداد
...

ا��ای ���ی وارده

• ���ی ����
��� ����� •

����� ����� •

����� ����� •
�� ����� ���� •

����� •

����� و ��ب �����
��ارش ���� ����

��ارش ���� ��ارداد

روش ��ور ا����ت

�ـــ�� ��ـــ���  روش 

��� �����اری ��
در���� و ��دا��
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مسیر گردش اطالعات در نرم افزار حقوق و دسمتزد
ســاختار بــاز و منعطــف نرم افزار دســتمزد، با قابلیــت تعریف فیلدها و فرمول های دســتمزد به دلخواه کاربر و در محیطی ســاده، توانایی پیاده ســازی پیچیده ترین نظام های 

حقوق و دستمزد را فراهم می آورد.
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������ی �����������ی ����������ی �����ت
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��ه ١

����ل ��ی
 ��ه ٢������ ���ق
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������ی
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������ی
��������

������ی
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(REF) ه ١ار��ع��

��ول
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���� ��ر��
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▪ ا����ت د����ه ���ر و ���ب
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... ▪

ورود ا����ت

��ه ١

��ه ٢

n ه��

��آ��� ورود و ��ا��ا�� 
ا����ت او���

��آ��� ������ و 
��� ���ق

��ارش �� و ��و�� ��ی 
��م ا��ار ���ق و د����د

• ��� ���ق
����� ��� •

• ��� ��دا��
... •
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����� ��� •

... •
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۲
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مسیر گردش اطالعات در نرم افزار اموال و دارایی های ثابت

هر گونه تغییر در مشخصات داینامیک دارایی و یا وضعیت مالی آن، به صورت یک رخداد در سیستم ثبت می شود. بدین صورت از طرفی سیستم قادر خواهد بود وضعیت 
دارایی را در هر مقطع زمانی گزارش نماید، از طرف دیگر تاثیرات هر تغییر را در گزارشات دارایی و اسناد ما به ازای هر رخداد، منعکس نماید. تنوع رخدادهای قابل استفاده برای 
هــر دارایــی، قابلیــت ثبــت تمامی فعل و انفعاالت دارایی را به صورت کامل به دنبال خواهد داشــت. بدین صورت در هر لحظه گزارش کاملــی از وضعیت مالی و غیر مالی دارایی، 
همچنین اطالعات واقعی و تاریخی دارایی ها )متاثر از کاهش ارزش، برگشت کاهش ارزش و تجدید ارزیابی( در زمان حال و یا هر مقطع زمانی دلخواه در اختیار خواهیم داشت.

���ی ���م ��ه وا���
و���� ���� دارا��

ا����ک ا������ وا���
���� ا�زش ا������
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�������
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����� ا����

���� ����
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�����
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�������
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ا����ل

��وج ا������
��ف ا����ل

�����
ا��م ا���ط

��وج �� ��وش
وا��ا�ی ��ای ��وش

ا������
ا��ح ���

����� ا��ح ���  �� ���� ر��اد��
ا����ک (ز����)

ا����ک (��ر��دی)

����� �وش ا����ک و  
��خ �� ��� �� ��ر��د ����

����� ��� �� ��ر��د ��������ه
���ر��ا�ی

���ر���ی ���د
����� ���� �����

����� ��ک ا��ال
����� ��� ا����ار

����� ����� �����ه
����� ����ار

��زد�� ����

انواع رخداد
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مسیر گردش اطالعات در نرم افزار رخدادهای پرسنیل

��ع ر��اد

ا����ت ���� ������

ا����ت ���ق ��� ��ه ����ل ��ی
�������� د����د

��ا��

��� �����اری ���ه ����� ���

ا����ت ����� ������

������ی ر��اد
���� ����� ���� ��ر��

او��� •
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• ...
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����� ا����

���� ����
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�����
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����
ا����ک
�������

ا����ک
�������

ا����ک
�������

ا����ک
�������

ا����ک
�������

ا����ک
����

ا����ک
�������

هر رویدادی در حوزه منابع انســانی، در قالب یک رخداد مســتقل، با تاریخ موثر دلخواه در سیســتم ثبت می شــود. بدین صورت عالوه بر در اختیار داشــتن یک بایگانی کامل 
از انواع رخدادها به منظور تکمیل اطالعات پرســنلی، همواره قادر خواهیم بود با اســتخراج برآیندی از این رخدادها، اطالعات مورد نیاز سیســتم حقوق و دســتمزد را اســتخراج 
نماییم. فرآیند ثبت احکام کارگزینی، اطالعات دوره های آموزشی، خدمات رفاهی مرتبط با پرسنل و اطالعات مشابه با کمک همین رخدادها قابل ثبت خواهند بود. همچنین 
برخی رویدادهای مالی حوزه منابع انســانی، که می بایســت به صورت مســتقل به ســند حسابداری تبدیل شــوند، از قبیل دریافت وام و مساعده، به شکل رخدادهای دستمزد 

درج می شوند. از دیگر کارکردهای نرم افزار رخدادهای پرسنلی، می توان به جداول کارکرد پروژه ها به منظور استفاده در زمان تسهیم سند دستمزد اشاره کرد. 
رخدادهای پرسنلی، با اضافه کردن بعد جدیدی از اطالعات، امکانات سیستم دستمزد را به شکل چشمگیری کاراتر نموده و حوزه های پاسخ گویی نرم افزار را وسیع تر می کند.
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مسیر گردش اطالعات در نرم افزار آرشیو
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پشتیباین و آموزش
هر نرم افزار، در زنجیره ای شــامل: "ایده پردازی، طراحی و اجرای اصولی"، "پیاده ســازی و اســتقرار صحیح"، "آموزش کافی و جامع" و "استفاده 
و ارائــه بازخــورد" پا در مســیر پیشــرفت می نهــد و با تکرار دائمی این چرخه، به بلوغ می رســد. در مــورد نرم افزارهای با ابعاد گوناگون و وســعت 
زیاد، نقش آموزش کاربران در تکمیل این چرخه بســیار پر رنگ اســت. در همین راســتا شــرکت نوســا با توجه به تنوع ســلیقه کاربران و تفاوت 
نیازمندی های آموزشــی آنها، روش ها و منابع گوناگون آموزشــی مرتبط با نرم افزار مالی یکپارچه نوســا را ارائه می نماید. این آموزش ها در قالب 
فایل هــای راهنمــای کاربــری، ویدئوهــای آموزشــی، انجمن های پشــتیبانی و پــروژه راهنمای نوســا ویکی در دســترس اســتفاده کنندگان آخرین 

نسخه نرم افزارها قرار دارد.
پــروژه راهنمــای نوســا ویکــی کــه توســط جمعــی از کارشناســان و متخصصین نوســا تهیه و تدوین شــده اســت، مباحــث آموزشــی مرتبط با 

نرم افزارهای نوسا را در ساختاری سلسله مراتبی در اختیار استفاده کنندگان قرار داده و به صورت مداوم در حال بروزرسانی می باشد.
همچنین اســتفاده کنندگان می توانند با مراجعه به انجمن های پشــتیبانی، در محیطی تعاملی، پرســش ها، نظرات و پیشــنهادات خود را 

ارسال نمایند و یا از هزاران موضوع مطرح شده در انجمن ها استفاده کنند.
جهت دسترسی  به این خدمات، به سامانه پشتیبانی نرم افزارهای مالی یکپارچه نوسا به آدرس accsupport.nosa.com مراجعه نمایید.

بــا مراجعــه بــه ســامانه پشــتیبانی نرم افــزار مالــی یکپارچــه نوســا 
بــه نشــانی accsupport.nosa.com می توانیــد از انجمن هــای 
پشــتیبانی، ویدئوهــای آموزشــی و ویکــی نوســا اســتفاده نماییــد.



ـــک  ـــا از ی ـــه نوس ـــی یکپارچ ـــزار مال ـــود در نرم اف ـــای موج ـــم و توانمندی ه ـــتردگی مفاهی گس
ســـو و تنـــوع نیازهـــا و خواســـته های ســـازمان ها و بنگاه هـــای اقتصـــادی خـــرد و کالن از 
ســـوی دیگـــر، امـــکان بازگـــو کـــردن تمامـــی امکانـــات مـــورد نیـــاز مجموعه هـــا در قالـــب یـــک 

مســـتند را غیرممکـــن می ســـازد.
بـــه همیـــن دلیـــل حضـــور در جلســـه اختصاصـــی معرفـــی و نمایـــش نرم افـــزار بـــرای دســـتیابی 
ـــه منظـــور هماهنگـــی جهـــت برگـــزاری جلســـه  ـــر اســـت. ب ـــه راهـــکاری جامـــع اجتناب ناپذی ب

اختصاصـــی معرفـــی و نمایـــش نرم افـــزار بـــا دفاتـــر شـــرکت تمـــاس حاصـــل فرماییـــد.

دفتر مرکزی
 ݢݢتهران، کیلومتر 20 جاده دمـاوند

پارک فناوری پردیس
خیابان نوآوری 11، پالک 111
تلفن/نمابر : 71395000
w w w.nosa.com
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