سیســـتم مالی
یکپارچه نوســـا

امکانات و
ویژگیهـــا

سیستم مالی
یکپارچه نوسا
در دنیــای پررقابــت امــروز ،تمرکز اطالعــات مالی یک مجموعــه اقتصادی و
دسترســی بیدرنگ به آن بهمنظور رسیدن به تصمیمات راهبردی و بهنگام
بســیار حائــز اهمیــت اســت .حجــم بــاالی دادههــای مالــی گونا گــون و تاثیــر
یهــای ســازمان ،دسترســی به اطالعــات واقعی هر
آنهــا در انــواع تصمیمگیر 
لحظــه را که تحــت تاثیر کلیه فعالیتهای ســازمان در بخشهای گونا گون
میباشد ،بیش از هر زمان دیگری الزم ساخته است.
بــا توجه به رابطه معنادار بین اطالعات مالی واحدهای گوناگون ســازمان
و نیــاز بــه حفــظ اســتقالل عملکرد آنهــا همزمان بــا حفظ وحدت رویــه ،و نیاز
بــه اطالعــات متمرکــز حاصــل از فعالیــت تمامــی زیرسیســتمها ،اســتفاده از
سیستمهای مالی یکپارچه نا گزیر خواهد بود.
در همیــن راســتا شــرکت نرمافــزار و ســختافزار ایــران (نوســا) بــا بیــش
از ربــع قــرن تجربــه و تعامــل بهینــه بــا مشــاوران کارآمــد حــوزه مالــی ،نســل
ســوم سیســتم مالــی یکپارچه نوســا را بــا تکیه بر تجربــه موفق تولیــد و ارائه
دو نســل قبلــی ،بهعنــوان ابــزاری توانمنــد و حرف ـهای در حــوزه نرمافزارهای
مالی عرضه نموده اســت .مؤید این موضوع اســتفاده کارا از سیســتم مالی
یکپارچه نوســا توســط بیش از  4000ســازمان مطرح دولتی و شــرکت معتبر
تولیــدی ،بازرگانــی ،خدماتی و پیمانکاری در صنایع مختلف با ســاختارهای
متنوع مالی اســت .شــایان ذ کر اســت شــرکت نوســا به عنوان یکی از معدود
شــرکتهای نرمافــزاری دانشبنیــان ،دارای رتب ـهی یــک شــورای عالــی
انفورماتیک نیز میباشد.
سیســتم مالــی یکپارچــه نوســا ،مجموعــهای از نرمافزارهــای حــوزه مالــی ،بــا محوریت
حســابداری اســت کــه بــه صــورت ســاختاری یکپارچــه در اختیــار اســتفادهکنندگان قــرار
میگیــرد .هــر مشــتری بــه فراخور نیــاز ،امکان تهیــه تعــدادی از ایــن نرمافزارهــا را خواهد
داشــت .بدلیل ســاختار یکپارچه سیســتم ،افزودن نرمافزارهای جدید به سیستم موجود،
براحتــی امکانپذیــر خواهــد بــود .در ایــن گفتــار کوتــاه از ذکر امکانــات بدیهی کــه تمامی
نرمافزارهای مالی از جمله سیســتم مالی یکپارچه نوســا از آنها برخوردارند خودداری کرده
و به معرفی برخی از امکانات بارز این سیســتم اکتفا خواهیم کرد .مواردی که امید اســت
شما را با نگرش تازهای به مفهوم سیستمهای مالی یکپارچه آشنا نماید.

حسابداری و امکانات عمومی سیستمها
Qایجاد چندین سیســتم اطالعاتی مســتقل و راهبری هر یک از آنها بهصورت موازی
تنها با یک نسخه از سیستم مالی یکپارچه نوسا
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Qاســتفاده از مفهــوم بخــش به منظــور نگهــداری همزمــان اطالعات مالــی واحدهای
ســازمانی و یا شــعب یک ســازمان در یک پایگاه اطالعاتی با حفظ اســتقالل عملکرد
و همچنین امکان دسترســی به اطالعات کل واحدها و یا شــعب به صورت همزمان
برای کاربران ارشد

Qپشتیبانی از چندین سال مالی بهصورت پیوسته در یک سیستم اطالعاتی با امکان
ثبت خودکار سند افتتاحیه ،اختتامیه و سود و زیان هرسال مالی

Qارائــه گزارشهــای تجمعــی از چندین ســال مالی با امــکان حذف اســناد اختتامیه و
افتتاحیه ســالهای متوالی بهمنظور اخذ گزارشهــای تجمیعی بدون گردشهای
تکراری
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Qاستفاده از واحدهای ارزی مختلف در کنار واحد اصلی سیستم و کنترل تفاوت ناشی
از تغییر نرخ ارز در قالب گزارشهای کاربردی

Qاخذ گزارشهای آماری ،تحلیلی و مقایسهای از سیستم و تهیه نمودارهای مختلف
متناظر با گزارشهای اخذ شده
Qســاختار درختــی با دارا بودن  20ســطح طبقهبنــدی و قابلیت تعریــف  9رقم زیرگروه
بــرای هر ســطح بهمنظور تعریف کدینگ حســابها ،تفصیلیهــا ،کاالها و خدمات،
مراکز تأمین و مصرف ،محلهای جغرافیایی ،واحدهای سازمانی و ...

Qتعریــف انــواع فرمهــای نمایشــی و چاپــی بنــا بر نیــاز کاربــر و همچنین امــکان تغییر
فرمهــای نمایشــی و چاپی بــه زبان دلخواه بهمنظور اســتفاده از سیســتم بهصورت
چندزبانه

Qاخــذ گزارشهــای هدفمنــد و دلخــواه از تجمیــع اطالعــات حســابداری ،دریافــت و
پرداخت ،انبار ،فروش و حقوق و دستمزد
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Qقابلیت تخصیص ســی برچســب به هر حســاب و پانزده برچسب به هر رخداد مالی و
امکان تفکیک و تحلیل رخدادها به تمامی این جزئیات به منظور ایجاد ساختاری
باز و منعطف جهت پیاده سازی نظامهای مالی گوناگون
Qتصفیه رخدادها و مغایرت گیری خودکار بانکی و ذخیره صورت مغایرت حاصله

سیستم مالی
یکپارچه نوسا
Qارائه صورتهای مالی اساسی قابل انطباق به همراه یادداشتهای توضیحی
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Qتبادل اطالعات با سایر سیستمهای مکانیزه تحت قالب استاندارد XML

Qاخذ گزارشهای متنوع از سیستم با رویکرد جستجو و تحلیل و امکان محدود کردن
گــزارش بــه شــرایط دلخــواه  ،1محدوده خــاص (محــدوده زمانی ،زیرسیســتمهای
گوناگــون ،بخشهــا و انواع ســند)  2و مرتبســازی گــزارش بر اســاس اولویتهای
موردنظر کاربر 3

1
Qوجــود ارتبــاط معنــادار بیــن گزارشهــای سیســتم و همچنیــن امــکان احضــار اجزاء
تشــکیلدهنده هر گزارش به اشکال مختلف تا جزئیترین سطح ممکن (سطر سند
مربوط به زیرسیستم تولیدکننده رخداد مالی) بدون نیاز به خروج از گزارش ابتدایی

2
3

Qتعریف سطوح دسترسی کاربران ،به تفکیک و بر اساس جزئیترین امکانات هر یک
از نرم افزارها

Qتعیین گزینهها و مقادیر پیشفرض بهمنظور ســهولت در امر کاربری سیستم توسط
هر کاربر
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Qاخــذ گزارشهــای ماتریســی متنــوع و هدفمنــد از ترکیب حســاب و تفصیلــی ،حاوی
رخدادهای مالی تمام زیرسیستمها

Qپشتیبانی از انواع مدارک و ماهیتهای مورد نیاز

Qصــدور اطالعــات گزارشهــا بــا قالبهــای  Excel، QRP، HTML، PDFو امــکان
ارسال آنها توسط سیستم ارسال ایمیل

Qپشتیبانی از انواع فرمهای چاپ چک و رسیدهای مرتبط ،با امکان تعریف فرمهای
جدید توسط کاربر بهمنظور چاپ چکهای صادره و رسیدهای دریافت و پرداخت
Qمحاسبه رأس اقالم دریافتنی یا پرداختنی و ذخیره کاربرگهای مربوط به آن
Qبــرآورد نقدینگــی شــرکت بــا توجــه به تاریــخ سررســید در محــدوده زمانی دلخــواه به
تفکیک بر اساس دریافتیها ،پرداختیها و اسناد در جریان وصول بانکها

Qساخت گزارشهای پارامتریک و دلخواه به صورت آماده برای دسترسی آسان کاربر
به منظور پیگیری سریع مدارک دریافت و پرداخت

دریافت و پرداخت
Qقابلیــت ثبت خودکار ســند دریافت و پرداخــت در قالب روالهای دریافت و پرداخت
اعــم از نقدی ،پرداختنی ،دریافتنی و انتظامــی ،همچنین امکان تعریف روالهای
جدیــد و اصــاح روالهــای موجــود ،به منظور پوشــش هــر گونه عملیــات دریافت و
پرداخت

سیستم مالی
یکپارچه نوسا

انبار
Qتدوین مشخصات کاال از قبیل کد میلهای (بارکد) ،شماره فنی ،شرح ،بهای نرمال
و حدود بحرانی جهت استفاده بهینه از سیستم انبار
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Qتخصیــص یــک کاال بــه چندیــن انبــار و تعییــن محــل نگهــداری کاال در هــر انبــار و
همچنین امکان چاپ تگ انبارگردانی و شــمارش کاالها به تفکیک انبار (شــمارش
اول ،دوم ،سوم و شمارش نهایی) و ثبت خودکار برگه انبارگردانی

Qتعریــف و اســتفاده از چندیــن واحــد فرعی مختص هــر کاال با ضریــب تبدیل دقیق و
تقریبی به واحد اصلی و امکان اخذ گزارش از واحدهای اصلی و فرعی
Qتعریــف بچهــای کاال (بــرای پیگیــری و ردیابــی فیزیکــی کاال) بــه همــراه تاریخ ورود
و تاریــخ انقضــا ،همــراه با کنتــرل ورود و خروج کاال برحســب بچ و اخــذ گزارشهای
متنوع بر مبنای بچ از کاالها

Qثبت برگه درخواســت با انواع رخدادهای درخواســت ورود و خروج کاال و گزارشگیری
از وضعیــت رخدادهــای درخواســت و همچنیــن رزرو یــک یا چند کاال برای مشــتری
خاص و کسر کاالی رزرو شده از موجودی

Qتعییــن بهای اســتاندارد بــرای کاال بــه ازای محدودههای زمانی دلخواه و محاســبه
انحراف نرخ خرید و نرخ مصرف و ثبت سند مربوطه بهصورت خودکار
Qپشــتیبانی از کلیه روشهای اســتاندارد تعیین بها در انبار شــامل میانگین ،میانگین
به تفکیک انبار FIFO ،و شناسایی ویژه
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Qپیادهســازی انبــار قرنطینــه بــا اســتفاده از برگههای رســید موقت و امکان بازرســی و
کنترل قبل از ثبت برگه ورود به انبار

فروش
Qانتخاب مسیر دلخواه برای ثبت رخدادهای مبتنی بر فروش کاال و خدمات از زمان
صــدور پیشفاکتــور تا صــدور فاکتور فروش و امــکان ردیابی و پیگیــری رخدادهای
ثبتشده در طول این مسیر

Qتعریــف هــر یــک از عوامل مؤثــر در برگههــای فروش برحســب نیاز کاربر ،شــامل نوع
فروش ،مرکز فروش ،نحوه پرداخت ،شرایط تحویل و ...

Qقیمتگــذاری و تعییــن تعرفــه بــرای کاالهــا یــا خدمــات بــا توجه بــه شــرایط (مقدار،
نــوع فــروش ،مرکــز فــروش ،شــرایط تحویــل ،مشــتری ،نماینــده ،بازاریــاب ،محــل
جغرافیایــی ،محــدوده زمانــی و  )...و بهصــورت بهــای واحــد ،بهــای ثابــت ،بهای
بســته ،همچنین محاســبه و درج عوامل مؤثر در تعیین بها شــامل تخفیف ،مالیات
بر ارزشافزوده ،عوارض قانونی و  ...بهصورت خودکار

سیستم مالی
یکپارچه نوسا
Qتعریــف قانــون مکمــل بهــا جهــت تکمیــل فرآیند فروش شــامل محاســبه پورســانت
نماینده ،بازاریاب ،انجام دهنده خدمات و کلیه کسور و اضافات مرتبط
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Qتســویه خــودکار و دســتی ســطرهای فاکتــور فــروش متناظر بــا پرداختهــای صورت
گرفته توسط مشتری و پیگیری اقالم باز در صورتحساب مشتری
Qاخــذ گزارشهــای یکپارچــه و هدفمند همچون ســود ناخالص بهصــورت همزمان از
ترکیب زیرسیستمهای مختلف و اخذ نمودارهای تحلیلی متناظر با آن

Qارائه گزارشهای فصلی فروش با قابلیت تجمیع معامالت کمتر از حدنصاب

Qبهرهگیری از امکانات مبتنی بر ارز همچون تعرفه ارزی ،فاکتور ارزی و ...

Qاخــذ گــزارش عملیات فروش برحســب هر یــک از عوامل مؤثر شــامل کاال یا خدمت،
مشــتری ،نماینــده فــروش ،بازاریــاب ،طــرف بدهــکار ،انجــام دهنــده خدمــات،
دریافتکننده پورســانت ،مرکز فروش ،روش پرداخت ،شــرایط تحویل ،نوع فروش
و محــل جغرافیایــی و بــا امــکان اخــذ ســرجمع از گزارش فــوق به تفکیک هــر یک از
عوامل مؤثر

Qکنترل اعتبار مشتری در زمان ثبت رخدادهای فروش با توجه به اعتبار اولیه و مانده
مشــتری در حســابهای مؤثر قابل تعریف در اعتبار مشــتری ،متأثر از اطالعات ســایر
زیرسیستمها
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Qتعریف اطالعات کامل اشــخاص و شــرکتها در دفتر تلفن و نشــانی و اســتفاده از آن
برحسب نیاز در تمام زیرسیستمها

Qقابلیت ذخیره تصاویر و مدارک متعدد مربوط به پرسنل

Qتعریف فرمولهای محاســبه حقوق شــامل مزایا ،کسور و ســایر محاسبات سیستم و
نیــز جدولی از ضرایب ،ســقفها ،نر خها و ســایر مقادیر ثابت به تفکیک ماه توســط
کاربر در محیطی ساده و کارآمد

پرسنلی و حقوق و دستمــــزد
Qتعریــف تعــداد نامحــدود فیلدهای پایه پرســنلی از قبیل مشــخصات ،احکام و ســایر
اطالعات پرســنلی و فیلدهای متغیر ماهانه از قبیل کارکردها ،پرداختهای موردی
و  ...برحســب نیــاز توســط کاربر و همچنین امکان اســتفاده از آنهــا در فرمولهای
محاسباتی ،فرمهای نمایشی ،چاپی و  ...با پشتیبانی از انواع دادههای موردنیاز از
قبیل حرفی ،عددی ،تاریخ ،مدت و ...

Qاخذ گزارش ماهانه حقوق ،به منظور مقایسه حقوق ماههای گوناگون یک پرسنل

سیستم مالی
یکپارچه نوسا
Qاخــذ گزارشهای گروهبندیشــده برحســب عواملــی همچون نوع اســتخدام ،محل
خدمــت ،رســته و ماننــد آنهــا بــرای ارائــه بــه مراکــز ذیربــط همچون شــعب تأمین
اجتماعی
Qثبــت معوقــه در مقاطــع زمانی دلخواه بــرای یک یا چندین نفر از کارکنــان و تغییر در
حقــوق محاسبهشــده بــا توجه به شــرایط جدیــد اعمالشــده نظیر تغییــر در احکام،
ضرایــب ،مقادیــر ثابــت و  ...همچنین امکان بهرهگیری از گزارشهای مقایســهای
معوقه
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Qصدور اســناد دســتمزد متناظر با اطالعات حقوق محاســبهشــده در سیســتم با توجه
به الگوهای تعریفشــده توســط کاربر با امکان انعکاس اطالعات دســتمزد در اسناد
مربوطه بهصورت سرجمع برحسب تمام کارکنان ،سرجمع برحسب فیلدهای معین
کننــده از قبیــل مرکز هزینه و  ...یا به ریز کارکنان همراه با تخصیص شــرح عملیات
دلخواه و استفاده از تفصیلیهای کارکنان ،مراکز هزینه و ...

Qتبادل اطالعات با ســایر سیســتمهای مکانیزه نظیر دســتگاه حضوروغیاب ،سیستم
مکانیــزه بیمــه و سیســتم مکانیــزه مالیات بــر درآمد حقــوق در قالبهای اســتاندارد
نظیر  DBFو TXT

Qاخــذ گــزارش کنترلــی قبل از ثبت بــه منظور کنتــرل صحت اطالعات ،پیــش از ثبت
حقوق
Qاخــذ گزارشهای ســرجمع حــاوی چکیــدهای از اطالعات حقوق بــه تفکیک عوامل
گوناگــون همچــون مراکــز هزینه ،محل اشــتغال و  ...همچنین بــه تفکیک ماهها و
سالهای متوالی باقابلیت رسم نمودارهای آماری مرتبط
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مدیریت هزینه
Qثبت هزینهها به صورت متمرکز و قابل کنترل و پیگیری در قالب برگههای هزینه

Qایجاد ارتباط بین تعدادی ســطر هزینه با یک رخداد انبار (مورد اســتفاده در مواقعی
کــه هزینههــا بــه صورت تدریجی انجام می شــوند) و یا ایجاد ارتباط بین یک ســطر
هزینــه بــا تعــدادی رخــداد انبــار (مــورد اســتفاده در مواقعی کــه رخدادهــای انبار به
صورت تدریجی ثبت می شوند)

Qثبت قراردادهای خرید یا هزینه و ایجاد ارتباط میان قراردادها و برگههای هزینه

Qامــکان تکمیــل و یا اصــاح بهای برگههای انبار بر اســاس اطالعات هزینههای ثبت
شده در سیستم ،همچنین کشف و گزارش موارد مغایرت بین بهای کاالهای وارده
و هزینههای جذب شــده توســط رخدادهای انبار و توانایی جذب مجدد هزینهها با
اصــاح مســتقیم بهــای رخدادهای انبار و یــا تنظیم خودکار برگههــای اصالح بهای
وارده

Qتبدیل تمام یا بخشی از یک برگه هزینه به سند حسابداری و یا دریافت و پرداخت با
استفاده از قوانین تعریف شده توسط کاربر به تفکیک برای هزینه ،مالیات برارزش
افزوده و عوارض و کسور تکلیفی

Qارائه گزارشهای فصلی خرید و پرداختهای مبتنی بر قراردادها بر اساس اطالعات
ثبت شده در نرم افزار مدیریت هزینه با قابلیت تجمیع معامالت کمتر از حدنصاب
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یهــای موجــود در سیســتم مالــی یکپارچــه نوســا از یــک ســو و تنــوع نیازهــا
گســتردگی مفاهیــم و توانمند 
و خواس ــتههای س ــازمانها و بنگاهه ــای اقتص ــادی خ ــرد و کالن از س ــوی دیگ ــر ،ام ــکان بازگ ــو ک ــردن
تمام ــی امکان ــات م ــورد نی ــاز مجموع هه ــا در قال ــب ی ــک مس ــتند را غیرممک ــن میس ــازد.
بــه همیــن دلیــل حضــور در جلســه اختصاصــی معرفــی و نمایــش نرمافــزار بــرای دســتیابی بــه راهــکاری
جام ــع اجتنابناپذی ــر اس ــت .ب ــه منظ ــور هماهنگ ــی جه ــت برگ ــزاری جلس ــه اختصاص ــی معرف ــی و
نمای ــش نرماف ــزار ب ــا دفا ت ــر ش ــرکت تم ــاس حاص ــل فرمایی ــد.
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