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وب ســـرویس ورود
اطالعـــات بـــه نرمافزار
یکپارچـــه مالی نوســـا

API Server

وب سرویس ورود اطالعات
به نرمافزار یکپارچه مالی نوسا
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ســاخت حســاب ،تفصیلی و یا اطالعــات جایگزین را بوجــود آورده تا در
صورت عدم وجــود داده مورد نیاز و یا غلط بودن آن ،اطالعات به روش از
پیش تعریف شده و ساختاریافته ذخیره گردد.

مقدمه
بدون شــک ظهور ،گسترش و همه گیری استفاده از نرمافزارهای کاربردی
در ابعــاد گوناگــون ،امکان تولید ،ذخیرهســازی ،پــردازش و کنترل حجم
گســتردهای از دادههــا و اطالعات با ســرعت و دقت بــاال را فراهم آورده
اســت و این فناوریها آنچنان در عمق کسب و کارها رسوخ کرده که حتی
تصور پیشــبرد اهداف سازمانها و شــرکتها بدون همراهی این ابزار دور
از ذهن است .از ســوی دیگر شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطالعات و
در راس آنها شــرکتهای نرمافزاری با پایش دقیــق نیازمندیهای موجود
جهت دســتیابی به ایــن اهداف ،در حــال تولید و گســترش راهحلهای
نرمافزاری حرفهای و ارائه آنها به مجموعهها و ســازمانها هســتند .خاطر
نشان میگردد با توجه به گستردگی حوزههای فعالیت و تنوع درخواستهای
مربــوط به مجموعههای گوناگون ،این نیازهــا عمدتا به کمک نرمافزارهای
آمــاده منعطف و یا نرمافزارهای ســفارش مشــتری ،مرتفــع میگردند .در
نرمافزارهای سفارشــی قابلیت ساخت یک نرمافزار یکپارچه جهت استفاده
تمامی بخشهای یک ســازمان در تئوری وجــود دارد ولیکن چنین راهحلی
در عمل چند چالش اساســی خواهد داشــت که برخی از آنها شامل موارد
زیر میباشد:
هزینه تولید چنین محصولی اصوال باال و مدت زمان مورد نیاز جهت
طراحی ،اجرا و استقرار آن قابل توجه خواهد بود.
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y

تولیــد چنیــن نرمافزارهایی به صــورت منعطف معمــوال به صرفه
نخواهــد بود چرا که تیمهای تولید در زمان طراحی و اجرا از تمامی
نیازهای روز سازمان آگاه نمیباشند.

y

با توجه به اختصاصی بودن محصول ،در عمل ،تستکننده محصول
نخســتین استفادهکننده آن میباشــد و دقت کارکرد نرمافزار قابل
اطمینان نمیباشد.

y

پیادهســازی نرمافزار بر اساس نیازهای روز انجام میگردد ،در طول
زمــان و بــا تغییر در ســاختار ،قوانین ،اســتانداردها و یــا نیازها،
محصول کارایی خود را از دست خواهد داد.

y

راهحــل اصولیتر ،اســتفاده از نرمافزارهای حرفــهای و منعطف از پیش
ساخته شده است .اصوال این نرمافزارها بنا به شناخت و تجربه تیم طراحی
و تولید ،گستردگی نیازهای مجموعهها ،و پیچیدگی ساختار قابل تعریف،
هر یک بخشــی از نیازهای مشتریان را در صنایع مشخصی جوابگو خواهند
بود .در این موارد وجــود نرمافزارهای متعدد و بانکهای اطالعاتی متنوع
اجبــاری بوده و ایــن میتواند موجب کنــدی کار ،پراکندگی ،مغایرت و در
نهایت ناکارآمدی نســبی اطالعات کلی سازمان و یا شرکت گردد .به همین
جهت و به منظور مرتفع نمودن نیاز مجموعهها در استفاده از نرمافزارهای
پکیج و در حین حال ،دستیابی به حداکثر یکپارچگی ،کارایی و دقت موجود
در انــواع نرمافزارهای حرفهای در حوزههای مســتقل ،برقــراری ارتباط بین
نرمافزارهای حوزههای گوناگون به عنوان روشی کارآمد پیشنهاد میگردد.
شــرکت نوسا به عنوان شرکتی پیشــرو در حوزه تولید نرمافزار ،به منظور
پوشش عملیات شرکتهایی که بخشی از رویدادهای خاص آنها در فضایی
خارج از نرمافزارهای مالی نوسا بوده و نیاز به انتقال این دادهها به نرمافزار
نوســا را دارنــد ،اقدام به ارائه راهکار  APIســرور نموده کــه با این راهکار
انتقال دادهها توســط وب سرویس کنترل شــده نوسا انجام خواهد شد.
این ابزار در نســخه فعلــی متدهای مورد نیاز جهت ورود و کنترل اســناد
حســابداری ،تفصیلی ،مرکز و دفتر تلفن را به همراه دارد ،ولیکن در برنامه
نوسا ،پشتیبانی از این قابلیت برای ورود دادههای برگزیده سایر ماژو لها
هم در نظر گرفته شده است .بخشی از اطالعات مرتبط به این ابزار به شرح
زیر میباشد:
قابلیت تعریف روشهای گوناگــون جهت انتقال اطالعات تلفن و
نشــانی ،تفصیلی و مرکز مصرف یا تامین کاال و خدمات و همچنین
اسناد حسابداری

y

پشتیبانی از ساختار استاندارد  SOAPو پروتکلهای تحت وب http
و یا  httpsدر زمان دریافت اطالعات از خارج از نرمافزار مالی نوسا

y

احراز هویــت کاربر خارجی (آنالیــن) ورود داده و کنترل اختیارات
وی ،شامل تمامی کنتر لهای موجود کاربران و برخی امکانات خاص
جدید

y

کدهای آماده ،فرمها و روش نمونه از پیش ســاخته شــده ارسال
اطالعات در پنج زبان  C-Sharp, JavaScript/HTML, PHPو Delphi

y

کنترل داده ورودی نرمافزار و گزارش خطاهای احتمالی در پاسخ به
مشکالت داده

y
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قابلیت پشــتیبانی ارسال تاریخ فارســی ،میالدی ،و یا استفاده از
تارخ روز در زمان دریافت اطالعات از نرمافزارهای خارجی

y

قابلیت تعریف الگوی تعیین خودکار دادههای ورودی

y

بــه کمک ایــن ابزار ،ســایر نرمافزارهــای عملیاتی موجود در ســازمان و
شــرکت ،امکان ارســال رویدادهای مالی مابهازای خــود را به نرمافزار مالی
نوســا خواهند داشت .در این ابزار هزینه ورود داده خارجی بر مبنای حجم
و نوع ورودی داده به نرمافزار نوســا محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
در ویرایش فعلی ،این ابزار قابلیت ورود داده اسناد حسابداری ،تفصیلی،
مرکز و اطالعات دفتر تلفن و نشــانی را دارا بوده و سایر موارد مانند انواع
برگههای انبار ،فروش ،و  ...نیز در آینده به این ابزار اضافه خواهند گشت.
اطالعات تکمیلی برخی از امکانات این ابزار به شرح زیر میباشد:

فعا لسازی و اعتبار
استفاده از ســرویسهای جدیدی که در این مستند به آنها پرداختهایم
به وجود  APIســرور نیاز دارد .مدل ارائه این سرویس توسط شرکت نوسا
مبتنی بر خرید و فعالسازی  APIسرور و خرید اعتبار مورد نیاز برای استفاده
از متدهای  ،Web Serviceهر یک با وزن مشخصی میباشد.

الگوی تعیین خودکار دادهها
به منظور تســهیل اجرای متدهــای  Web Serviceو نیــز اعمال کنترل
بیشــتر برروی دادههایی که قرار اســت از این طریق بــه پایگاه اطالعاتی
اضافه شــوند ،ســازوکاری تحت عنوان "الگوی تعیین خــودکار دادهها در
 "Web Serviceتعبیه شــده اســت .این الگوها در تسهیل پیادهسازی و
جلوگیری از بروز خطاها و مغایرت در زمان ارسال اطالعات از خارج از محیط
نرمافزار نقش بسزایی خواهند داشت.
این الگوها برخی از اطالعات مورد نیاز جهت ثبت رخدادها را ساختاربندی
کــرده تا نیاز به دریافــت آن از نرمفزارهای مبدا نباشــد ،همچنین قابلیت

ساختار اعالم خطاها
از آنجا که  APIسرور مالی قابلیت ورود داده مالی از خارج از نرمافزار مالی
یکپارچه به ساختار نرمافزار را فراهم میآورد ،در این شرایط حساسیتهای
خاصــی وجود دارد تا داده غلط ،تکراری ،و یا مغایر بدون کنترل در نرمافزار
مالی ذخیره نگردد .بخشــی از این کنتر لها خود را در قالب الگوها نشــان
میدهنــد و بخش بزرگ دیگری در بســتر خطاهای  APIســرور .برای مثال،
تمامــی اطالعات ورودی شــامل  ImpIdبیهمتا خواهند بــود ،در صورتی
که نرمافزار مبدا  ImpIdاز پیش ســاخته داشــته و به نوســا تحویل دهد،
کنترل عدم تکراری بودن داده با اطالعات ارســالی انجام میگردد و در غیر
اینصورت پس از ســاخت رخداد ImpId،توســط نوســا ســاخته شده و به
نرمافزار مبدا برگشت داده میشود تا جهت تایید ارسال داده جدید و غیر
تکراری استفاده شود.
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ی کاربران و امکانات آنها
دسترس 
از آنجا که ســاختار  APIسرور نوسا بر روی ســاختار وب سرویس SOAP
این شرکت پیادهسازی گردیده ،تمامی کنتر لهای موجود دسترسی کاربران
در نرمافزار در زمان ارســال اطالعات از طریق  APIنیز قابل کنترلمیباشند.
برای مثال اگر کاربر تنها اجازه ورود ســند حســابداری به تاریخ روز را دارا
باشــد ،در زمان استفاده از  APIســرور و ورود داده از خارج محیط نرمافزار
نیز ،آن کاربر تنها میتواند اســناد جدید را به تاریخ روز وارد نرمافزار کند.
همچنان امکانات جدیدی بتازگی پیادهسازی شده تا دسترسی خاص کاربر
جهــت ورود داده از خارج از محیط نرمافزارهای مالی نوســا را نیز بصورت
مجزا کنترل نماید.
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شبکه نمونه با استفاده از API Server
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گســتردگی مفاهیم و توانمندیهای موجود در نرمافزارهای نوســا از یک سو و

تنوع نیازها و خواستههای ســازمانها و بنگاههای اقتصادی خرد و کالن از سوی

دیگر ،امکان بازگو کردن تمامی امکانات مورد نیاز مجموعهها در قالب یک مستند
را غیرممکن میسازد.

بــه همین دلیــل حضور در جلســه اختصاصی معرفــی و نمایش نرمافــزار برای

دستیابی به راهکاری جامع اجتنابناپذیر است .به منظور هماهنگی جهت برگزاری

جلسه اختصاصی معرفی و نمایش نرمافزار با دفاتر شرکت تماس حاصل فرمایید.

)021( 88822979 , 88835360 , 88315292 - 8
)051( 37669560 - 3
)031( 36202632 - 3 , 36202638
)013( 33345371 , 33321750
)034( 32233885 , 32230294 , 32230281
)035( 35254538 , 35244537 - 9
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