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در دهه گذشته، تقريبًا تمام بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كشور از سيستم هاي ستادي بهره 
و  انبار  مديريت  دستمزد،  و  حقوق  احكام،  كارگزيني،  پرسنلي،  چون  قابليت هايي  كه  برده اند 
اموال را دارا مي باشند. اما امروزه، با فراتر رفتن نيازهاي مجموعه هاي بانكي در حوزه مديريت 
منابع سازماني بالخص سرمايه انساني، ايجاد سيستمي يكپارچه با قابليت هايي فراتر از قابليت
نرم افزار  از  نسخه اي   CyberBank نرم افزار  است.  به يك ضرورت شده  تبديل  موجود   هاي 
CyberERP مي باشد كه توانسته است با شناسايي چالش هاي مديريت واحدهاي ستادي بانك 

ها و موسسات مالي و اعتباري، راهكاري جامع براي سطح وسيعي از اين چالش ها ارائه نمايد.
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پراكندگي جغرافيايي باال و تعداد شعب بسيار 
زياد

تجميع و متمركز ساختن اطالعات شعب، نقل و انتقال 
بيمه،  به  مربوط  اطالعات  انتقال  و  شعب  بين  پرسنل 
ماليات و حقوق و دستمزد هريك، ارتباط سازمان يافته و 
... از جمله چالش هايي موثر بين شعب مختلف بانك و 
 ست كه هزينه هاي بااليي براي مجموعه هاي بانكي دارد. 
CyberBank راهكاري جدي براي عبور از اين چالش 

ها است:
تعداد  و  شركتي  چند  سازماني  چارت  از  پشتيباني 

شعب زياد
و  مختلف  شعب  در  سيستم   جداگانه  عملكرد  امكان 

تجميع اطالعات در اليه بااليي (مديريت شعب)
سهولت در انتقال پرسنل از شعبه اي به شعبه ديگر:
انتقال پرونده پرسنلي، انتقال احكام، سمت ها و ...

عمليات مربوط به ديسكت بيمه و ماليات

آموزش و ارزشيابي سرمايه انساني
CyberBank امكان برگزاري دوره هاي آموزشي پيش از خدمت و حين خدمت، 
مختلف  الگوهاي  تعريف  آن ها،  نتايج  بررسي  و  دوره ها  اين  برگزاري  بر  نظارت 

ارزشيابي پرسنل و اجراي ارزشيابي در سامانه را فراهم مي نمايد. 
امكان تعريف برنامه آموزش براي پست ها و شغل هاي مختلف سازمان

برگزاري،  كيف  و  كم  بر  نظارت  آموزشي،  مختلف  دوره هاي  تعريف  امكان 
وضعيت حضور پرسنل در دوره ها و نتايج و نمرات مربوطه

درج نتايج دوره هاي آموزشي در پرونده جامع پرسنلي كاركنان
امكان ايجاد شاخص هاي متنوع براي ارزشيابي و بررسي عملكرد كاركنان

امكان تأثير دادن نتايج ارزشيابي كاركنان در سامانه حقوق و دستمزد (پرداخت 
مبتني بر عملكرد)

امكان اتصال سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان به سامانه اولويت بندي استفاده 
از تسهيالت و امكانات رفاهي

امكانات رفاهي و تسهيالت
CyberBank.توزيع بهينه و عادالنه تسهيالت و امكانات رفاهي سهم به سزايي در ميزان رضايت و انگيزه كاركنان يك سازمان خواهد داشت

امكان مديريت بهينه و عادالنه اين تسهيالت را فراهم مي نمايد.
امكان ثبت مجموعه هاي مختلف گردشگري، تفريحي، ورزشي و .... كه طرف قرارداد سازمان مي باشند.

امكان اولويت بندي و تعريف ظرفيت هاي مربوط به استفاده از تسهيالت و امكان رفاهي
جداسازي «وام» به عنوان يكي از تسهيالت پركاربرد و مهم در سامانه رفاه 

امكان ايجاد شاخص هاي مختلف در اولويت بندي امكانات (از جمله نتايج ارزشيابي كاركنان)
امكان درخواست آنالين (از طريق سلف سرويس پرسنلي)، پيگيري درخواست و مشاهده مراحل اداري آن بدون نياز به مراجعه حضوري



يكپارچه سازي
عملكرد جزيره اي سيستم هاي مختلف در سازمان يكي از مشكالت رايج مديران فناوري اطالعات سازمان هاست. عدم امكان 
اتصال سيستم هاي مختلف يا عدم ارتباط موثر اين سيستم ها با يكديگر، دوباره كاري و انتقال مجدد اطالعات از يك سامانه به 

سامانه ديگر و يا ورود چندباره اطالعات را به دنبال دارد.
در بانك ها، عالوه بر نياز به يكپارچگي سيستم هاي حقوق و دستمزد، پرسنلي و غيره، نياز به يكپارچگي اين سيستم ها به ويژه 
سيستم حقوق و دستمزد پرسنل با سيستم CoreBanking وجود دارد. با توجه به اينكه شركت مهندسي راي دانا يكي از اعضا  
 (CoreBanking ارائه دهنده سيستم هاي) هلدينگ سرمايه گذاران فناوري توسن مي باشد و از شركاي تجاري شركت توسن
به شمار مي رود، نرم افزار CyberBank نيز اين قابليت را دارد كه به صورت كامًال يكپارچه به سيستم هاي موجود در بانك هايي 

كه از نرم افزارهاي توسن استفاده مي كنند متصل شده و اطالعات را از سامانه CoreBanking دريافت و يا ارسال نمايند.
با توجه به جامع بودن سيستم و ماژول هاي متنوع ارائه شده در آن، هر داده تنها يك بار در سيستم وارد مي شود و اطالعات 

بخش هاي مختلف سازمان توسط خود نرم افزار به هم مرتبط مي شود. 
ايجاد تغيير در يك داده هاي ورودي يك بخش، خود به خود موجب به روزرساني اطالعات مربوط به آن در ساير بخش ها 

خواهد شد.
امكان اتصال و يكپارچگي كامل با سيستم CoreBanking و ساير سيستم هاي موجود در بانكداري الكترونيكي 

CoreBanking پرداخت مستقيم حقوق و كليه واريزهاي پرسنل از طريق اتصال به سيستم

خدمات پرسنلي
اين ماژول كه در واقع بخش مهمي از سامانه CyberBank مي باشد، قابليت هاي زير را داراي مي باشد:

مشاهده و بررسي اطالعات پرسنلي (فيش حقوقي، مانده مرخصي، نتايج دوره هاي آموزشي و ...)
امكان اصالح اطالعات پرسنلي (با قابليت مشاهده تغييرات انجام شده در پرونده ها توسط مدير سامانه)

ارائه درخواست ها و پيگيري آن ها به صورت آنالين (درخواست مرخصي و مأموريت، ثبت نام در دوره هاي آموزشي، درخواست 
وام و استفاده از ساير تسهيالت و امكانات رفاهي و ...)

دسترسي مديران واحدها به اطالعات و درخواست هاي پرسنل واحد خود و بررسي و تاييد آنها
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در  موفق  پياده سازي  و  سفارشي سازي  تجربه 
مجموعه هاي بانكي

شركت مهندسي راي دانا افتخار دارد كه سفارشي سازي و 
پياده سازي ERP را براي مجموعه هاي بانكي با موفقيت 
انجام داده است. تجربه موفق پياده سازي اين نرم افزار در 
بانك اقتصادنوين نمونه اي از اين موفقيت مي باشد. اين 
پياده سازي ها متخصصين راي دانا را با ادبيات فرآيندها 
بانكي آشنا كرده و موجب  و كسب و كار مجموعه هاي 
شده تا محصول CyberBank هرچه بيشتر منطبق بر 

نيازهاي يك بانك توسعه يابد.

توليد و ارائه گزارش هاي ادواري و در لحظه
به  مربوط  اطالعات  تجميع  امكان   CyberBank
واحدهاي مختلف سازمان و ارائه آن ها به صورت گزارش

 هاي معني دار مديريتي را فراهم مي نمايد. 
وجود تعداد زيادي از گزارش هاي پركاربرد به صورت 
عنوان  تحت  تجاري  هوش  سيستم  در  آماده 

داشبوردهاي مديريتي
به  ارائه  براي  نياز  مورد  گزارش هاي  افزودن  قابليت 
مراجع ديگر (گزارش هاي ادواري منابع انساني بانك ها 

براي بانك مركزي)

بانكداري  صنعت  در  استفاده  مورد  راهكارهاي  معدود  از  يكي   CyberBank
كشور است كه توانسته نيازمنديهاي اين صنعت معظم را مرتفع ساخته و ابزاري 
توانمند در جهت اداره هر چه بهتر واحدهاي ستادي بانك ها و موسسات مالي  

ارائه نمايد.



امروزه ايجاد نظام مالى جامع و يكپارچه همسو با نظام حسابدارى تعهدى به عنوان مبناى تصميم 
نظام  وجود  مى باشد.  الزامى  دولت،  سياست هاى  و  برنامه ها  اهداف،  به  دستيابى  براى  گيرى 
يكپارچه سبب مى گردد كه اطالعات سازمان به نحوى دقيق و صحيح جمع آورى گردد و نتايج 

حاصله به نحو مطلوب در مقاطع زمانى مناسب در اختيار مديران و ذينفعان قرار گيرد.
از سوى ديگر، با تصويب نظام حسابدارى بخش عمومى و الزم االجرا شدن آن از سال 1394، 
دستگاههاى دولتى ملزم به  ايجاد زيرساخت هاى نرم افزارى منطبق با نظام حسابدارى تعهدى 

جهت گزارشگرى هاى مالى مدنظر مى باشند. 

Cyber Government
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شايد به جرات بتوان گفت كه در كنار انتخاب نرم افزار مناسب، مهمترين دغدغه ى مديران ستادى 
سازمان هاى دولتى چگونگى اجراى اين تغيير و تحول اساسى از مبناى نقدى به تعهدى مى باشد.

شركت مهندسى راى دانا با در اختيار داشتن كارشناسان و مشاوران زبده و با تجربه در حوزه ى پياده 
دولتى  در خدمت سازمانهاى  گام  به  گام  دولتى،  در سازمان هاى  تعهدى  نظام حسابدارى  سازى 

خواهد بود.
از مهمترين خدمات قابل ارائه در فاز استقرار سامانه مى توان به موارد زير اشاره كرد:

تهيه و گردآورى مبدل كدينگ حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى بخش عمومى.
تعريف ارتباط كدينگ حسابدارى با سطوح شناور 10 گانه.

انتقال اطالعات كدينگ بر مبناى نظام حسابدارى بخش عمومى.
برگزارى كالس ها و كارگاه هاى آموزشى در حوزه ثبت رويدادهاى مالى و بودجه  اى نظام حسابدارى 

تعهدى.
همكارى در ثبت اسناد حسابدارى بر مبناى نظام حسابدارى تعهدى و آموزش حين استقرار.

همكارى و آموزش در زمينه ى تهيه ليست اموال مطابق شيوه نامه اموال وزارت امور اقتصادى و 
دارايى.

انتقال اطالعات اموال به همراه محل هاى استقرار و تحويل گيرنده اموال.
همكارى و آموزش در زمينه نحوه ى گزارشگرى صورت هاى مالى.
همكارى و آموزش در زمينه نحوه ى تهيه ى گزارش سناما و سنا.

همكارى در صدور سند افتتاحيه و بستن حسابها.
همكارى و ارائه مشاوره در استخراج كدينگ كاالها و تعريف گروه  كاال.

انتقال اطالعات سند ابتداى دوره انبارها.
انتقال اطالعات پرونده هاى پرسنلى، پست  و شغل ها، چارت سازمانى و احكام حقوقى.

همكارى و ارائه مشاوره در استخراج اهداف، برنامه ها و سرفصل هاى بودجه و ارتباط آنها با كدينگ 
حساب.

همكارى در گزارشگرى مالى و مديريتى به واحد مالى سازمان.



راهكار CyberGovernment به عنوان يك راه حل موفق در سازمانهاي دولتي داراي قابليت هاي زير در حوزه سيستم هاي مالي مي باشد
امكان تعريف كدينگ حساب مطابق نظام حسابدارى تعهدى بخش دولتى و ارتباط آنها تا 10 سطح شناور.

ثبت و رديابى كليه رويدادهاى مالى  و بودجه اى مطابق نظام حسابدارى تعهدى بخش دولتى.
امكان گزارشگرى مالى و مديريتى مطابق استانداردهاى بخش عمومى.

تهيه و ارائه ى كليه صورت هاى مالى دولتى شامل صورت وضعيت مالى، صورت تغيير در وضعيت مالى، صورت مقايسه بودجه و عملكرد، صورت گردش 
وجوه نقد و يادداشتهاى توضيحى.

ثبت اتوماتيك كليه اسناد مالى مرتبط با ساير زيرسيستم ها مانند خزانه دارى، حقوق دستمزد،انبار، خريد، اموال، بودجه ريزى و ...
امكان ثبت صورت مغايرت بانكى بصورت خودكار.

مشاهده آنى گردش و مانده حساب ها توسط ابزار قدرتمند مرور حساب ها.
ارائه  گزارش سناما مطابق پروتكل وزارت امور اقتصاد و دارايى. 

راهكار CyberGovernment در خصوص مديريت بودجه ريزي سازمان امكانات زير را به مديران حوزه مربوطه ارايه مي نمايد:
تعريف كليه ى تعاريف، مفروضات واستانداردهاى نظام حسابدارى تعهدى بخش دولتى اعم از سال مالى ، دوره بودجه، و ...

پشتيبانى از اصول بودجه بندى و انواع كنترل هاى بودجه اى.
امكان ثبت  و رديابى بودجه عمومى و اختصاصى  و ثبت مراحل بودجه ريزى (تصويب بودجه، تخصيص اعتبار، تامين اعتبار) و مراحل خرج و صدور 

اسناد بودجه اى مرتبط، بصورت اتوماتيك.
امكان تعريف اهداف و برنامه ها مطابق سرفصل هاى سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين پشتيبانى از اهداف و برنامه هاى داخلى.

امكان تعريف شاخص هاى كمى و كيفى جهت ارزيابى اهداف سازمان.
امكان تعريف سرفصل ها و رديف هاى بودجه درآمدى و هزينه اى و تخصيص اعتبارات عمومى، اختصاصى  و متفرقه.

امكان جابجايى اعتبارات يك سرفصل به سرفصلى ديگر.
امكان كنترل سقف اعتبارات و صدور هشدارهاى الزم.
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 CyberGovernment مديريت فرآيند درخواست كاال، خريد و مديريت دارايي ثابت از ديگر قابليت هاي راهكار
مي باشد:

ثبت مكانيزه فرآيند درخواست كاال  از ثبت درخواست تا تحويل از انبار و امكان تعريف چرخه تاييدات درخواست كاال. 
امكان كنترل مكانيزه بودجه در هنگام ثبت درخواست كاال.

پشتيبانى از روش هاى قيمت گذارى ميانگين موزون متحرك، fo�، شناسايى ويژه.
دسترسى لحظه اى به موجودى اقالم شركتى و امانى.

ثبت مكانيزه فرآيند خريد و كنترل اعتبارات.
امكان تعريف آيين نامه معامالت (خريد جزء، متوسط و كل) در فرآيند خريد.

ثبت كليه استعالم¬هاى خريد بصورت مكانيزه به همراه الگوريتم  انتخاب بهترين تامين كننده.
امكان ثبت و رديابى قراردادهاى خريد، پيمانكارى و فروش.

تعريف اموال،طبقه بندى و ثبت كليه ى عمليات هاى مرتبط با آنها مطابق شيوه نامه دارايى هاى دولت.
امكان محاسبه خودكار استهالك دارايى ها مطابق شيوه نامه دارايى هاى دولت.

تعريف دامنه پالك دارايى ها و پشتيبانى از پالك جديد و قديم اموال.

راهكار CyberGovernment در حوزه سيستم هاي منابع انساني داراي مزيت هاي زير مي باشد:
پشتيبانى از قوانين انواع استخدام هاى كشورى و وزارت كار.
ثبت و نگهدارى كليه اطالعات مربوط به پرونده ى پرسنلى.

پشتيبانى از امضاى الكترونيك.
تهيه و ارائه ى فايل هاى حقوق و دستمزد به خزانه كشور و بانك ها.

امكان ارايه كليه خدمات به پرسنل از طريق زير سيستم خدمات پرسنلي براى هر پرسنل.
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به سمت سيستم هاي  از سيستم هاي سنتي  پيشرفت صنعت چاپ در كشور و حركت چاپخانه ها  با 
براي  نرم افزاري  زيرساخت  به  نياز  سود،  حداكثر  به  رسيدن  و  بهره وري  افزايش  براي  مدرن 

سامان بخشي به فرآيندهاي توليدي در صنعت چاپ رو به افزايش است.
محصول CyberPrint جهت ايجاد مزيت رقابتي در بازار صنعت چاپ طراحي شده است. مهم 

ترين شاخصه هاي رقابتي بودن عبارتند از:
مديريت سفارشات گوناگون

انجام به موقع و با كيفيت سفارشات
تخمين دقيق هزينه سفارش

مديريت قيمت تمام شده سفارشات
كاهش حجم ضايعات توليد

CyberPrint ابزار اصلي مديران در ايجاد مزيت رقابتي در صنعت چاپ مي باشد.

 

Cyber Print



راهكار CyberPrint در حوزه برآورد قيمت سفارش
نرم افزار CyberPrint به واحد فروش اين امكان را مي دهد تا با در دست 
داشتن اطالعات در لحظه كل مجموعه، وضعيت انبار، وضعيت دستگاه ها 
و ... برآورد دقيق و سريعي نسبت به قيمت كاال داشته باشد و قيمت ها 
را به مشتريان ارائه نمايد. همچنين اين واحد با در اختيار داشتن اين 
اطالعات مي تواند زمان تحويل كار به مشتري را با دقت بيشتري تخمين 

بزند و رضايت بيشتري را براي مشتريان فراهم آورد.
برآورد دقيق  و سريع  ميزان مصرف كاغذ با توجه به نوع كار

برآورد دقيق  و سريع  ميزان مصرف زينك با توجه به دستگاه و رنگ
 بندي

به     توجه  با  سفارش  تمام شده  قيمت  ميزان  سريع   و  دقيق   برآورد 
تعرفه هاي چاپي

(اطالع  مشتري  با  توافق  براي  سفارش  تحويل  زمان  دقيق  برآورد 
مناسب و در لحظه از وضعيت دستگاه هاي چاپ، سفارش ها در دست، 

خرابي ها و توقفات و ظرفيت هاي خالي)

راهكار CyberPrint در حوزه مديريت تعداد باالي سفارش ها (و 
سفارش هاي فوري)

تعداد باالي سفارش ها و مديريت مراحل مختلف يك سفارش (از دريافت تا 
موازي  پيش برد  است.  چاپ  صنعت  در  مهم  چالش هاي  از  يكي  تحويل) 
سفارش ها و كسب اطالع از وضعيت هر سفارش در لحظه از نكاتي است كه 
از  يك  هر    CyberPrint افزار  نرم  دارد.  فراواني  اهميت  چاپخانه ها  براي 
سفارشات چاپ را يك پروژه در نظر گرفته و بخش توليد براساس اطالعات 
نرم افزار فرايندهاي پيش از چاپ را آغاز مي كند و بخش چاپ هم براساس 

تيراژ ثبت شده و ديگر اطالعات سفارش، توليد را آغاز مي كند
صدور پيش فاكتور فروش به صورت سريع بر اساس موارد مصرفى سفارش و عمليات 
صدور فاكتور فروش براساس مصرف واقعي كاغذ، نوع كاغذ, تيراژ كار و 

نوع چاپ و صحافي
پيگيري وضعيت چاپ سفارش در چاپخانه

پيگيري وضعيت تحويل كار به مشتري 
پيگيري وضعيت تسويه حساب با مشتري 

حوزه فروش و سفارش ها



حوزه توليد و چاپ
به كارگيري CyberPrint راه حل اصلي در جهت غلبه بر 
چالشهايي مانند: برنامه ريزي و اولويت بندي سفارشات و 
دستگاه هاي چاپ، ارجاع به واحدهاي توليدي،كنترل مواد 
مصرفي، كنترل ضايعات در چاپخانه هاي بزرگ و مدرن مي

  باشد.
اولويت بندي كارها و برنامه ريزي دستگاه ها با حداقل 

اتالف وقت و مواد
تغيير برنامه كاري براساس درخواست مشتري يا ساير 
و  چاپ  نوع  يا  كاغذ  نوع  تيراژ،  (تغيير  متداول  مسائل 

صحافي) 
كنترل دقيق مصرف كاغذ و ساير مواد مصرفي به ازاي 

هر سفارش
كنترل ضايعات: باطله، پوشال، آواريه و ...

شناسائي دقيق قيمت تمام شده كار و محاسبه سود هر 
سفارش

حوزه انبار و كنترل موجودي
استفاده از سيستم يكپارچه تعبيه شده در راهكار CyberPrint اطالعات انبار را به 
و  مديران  تصميم گيري  مي دهد.  قرار  مختلف  واحد هاي  اختيار  در  آنالين  صورت 
مسئولين فروش شركت هاي چاپ با در اختيار داشتن اطالعات دقيق انبار و موجودي 

مواد اوليه و سفارشات آماده براي ارسال بسيار راحت تر خواهد بود.
اطالع دقيق از موجودي كاغذ و ساير مواد و ملزومات انبارها

اطالع از موجودي كاغذ مشتريان در انبارها و نگهداري حساب كاغذ مشتريان نزد 
چاپخانه 

اطالع از موجودي كاغذ و زينك و ساير مواد اماني نزد پيمانكاران خارجي

حوزه مالي
يكپارچگي سيستم در تمام زير سيستم ها و اتصال دقيق زيرسيستم ها مختلف (اعم از مالي، انبار، توليد، فروش و ...) به كاربران 
اين امكان را مي دهد كه هر داده تنها يك بار در سيستم ثبت شود. اين مسئله امكان ورود داده هاي ناصحيح به سيستم را به 

حداقل مي رساند و از بروز مغايرت بين اسناد مالي و گزارش هاي ساير بخش ها جلوگيري مي كند.
صدور خودكار اسناد مرتبط به تمامي رويدادهاي مالي

مديريت در لحظه نقدينگي
مديريت حسابهاي دريافتني و پرداختني طرفهاي تجاري

صورت هاي مالي بروز و در لحظه
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حوزه پيمانكاران
واحدهاى توليدى در صنعت چاپ در زمينه هاى مختلف (اعم از توليد، بسته
 بندي، تهيه مواد اوليه مصرفي و ...) با پيمانكاران خارجي درتعامل هستند. 
آن ها  وضعيت  پيگيري  و  پيمانكاران  به  مربوط  اطالعات  متمركز ساختن 
مستلزم سيستمي جامع و در ارتباط با واحدهاي ديگر مجموعه مي باشد. 
پيمانكاران  فعاليت هاي حوزه  قدرتمند  مديريت  با   CyberPrint نرم افزار 

امكانات زير را براي مجموعه فراهم مي آورد:
صدور سفارش كار به پيمانكاران خارجي براساس سفارش هاي دريافتي 

در زمان مناسب
و  زينك  سازي  (آماده  پيمانكار  با  مرتبط  كارهاي  مناسب  برنامه ريزي 

فيلم، صحافي ته چسب، توزين، بسته بندي و...)
اطالع از كارهاي در دست پيمانكاران به منظور پيگيري 

وضعيت تسويه حساب با پيمانكار

حوزه مديران ارشد
چاپ  صنعت  ارشد  مديران  نياز  شناسايي  با  محصول  اين 
گزارش هايي را تحت عنوان داشبوردهاي مديريتي در اختيار 
مديران         گزارش ها  اين  طريق  از  كه  مي دهد  قرار  مديران 
مواد،  مصرف  فروش،  توليد،  وضعيت  لحظه  هر  در  مي توانند 
سفارش ها و گردش مالي را مشاهده و بررسي نمايند. از جمله 
مي دهد   قرار  مديران  اختيار  در  نرم افزار  اين  كه  قابليت هايي 

مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ارزيابي و كنترل دقيق و درلحظه وضعيت مالي شركت

راه،  در  و  موجود  نقدينگي  درآمدها،  ها،  هزينه  از  اطالع 
تعهدات مالي

عملكرد  سوابق  به  دسترسي  سودآور،  مشتريان  شناسايي 
مشتري

كارهاي  انواع  با  سفارش ها  در  سود  مقايسه  و  شناسايي 
مختلف

بررسي وضعيت مصرف كاغذ در بازه هاي زماني 
مقايسه عملكرد دستگاه هاي چاپ براساس تيراژ چاپ شده

تجربه موفق پياده سازي اين نرم افزار در مجموعه هاي بزرگ چاپ در كشور، افتخار ديگري ست كه 
CyberPrint را تضمين مي كند. مجموعه هاي عظيم صنعت چاپ مانند شركت  كيفيت محصول 
چاپ افست ( بزرگترين چاپخانه خاورميانه)، چاپ رواق (بزرگترين چاپخانه خصوصي كشور) و 
چاپ بانك ملت از جمله مشتريان راي دانا در حوزه صنعت چاپ مي باشند كه راي دانا افتخار پياده

 سازي و تحويل موفق نرم افزار را به اين مجموعه ها در كارنامه خود دارد.



با افزايش جمعيت مستمري بگيران سازمانها و صندوق هاي بازنشستگي، هدايت و مديريت منابع 
داخلي اين سازمانها نقش بسيار مهمي در جهت ارتقا سطح كيفي خدمات قابل ارايه و رضايت 

مندي مستمري بگيران ايفا مي نمايد. 
CyberFund راهكاري موفق و تجربه شده در جهت ايفاي اين مهم مي باشد. در حال حاضر 

 CyberFund بازنشسته و مستمري بگير در سراسر كشور از خدمات سامانه  بيش از 80،000 
بهره مي برند.
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     مديريت اطالعات مستمرى بگيران به صورت يكپارچه شامل:
مشخصات فردى ، اطالعات تماس

حساب هاى بانكى 
افراد تحت تكفل، دفترچه هاى درمانى و ...

سنوات، احكام زمان اشتغال و ...

     برقرارى مستمرى
محاسبه مستمرى بر اساس روشهاي مختلف

محاسبه مطالبات معوق از تاريخ بازنشستگى تا برقرارى 

     مديريت انواع بدهي 
ثبت انواع بدهي 

ثبت خريد هاي اقساط از تعاوني ها

     مديريت انواع مطالبات 
ثبت انواع مطالبات

ثبت انواع هزينه درمان
ثبت انواع معوقات بازنشستگي

     امكان ارائه انواع خدمات وام شامل
داراى اقساط بازپرداخت تا هر تعداد قسط

امكان تعريف هر نوع وام به صورت نامحدود
امكان تعريف محدوديت هاي مختلف بر روى انواع وام

     امكان محاسبه و پرداخت مستمرى ماهانه و صدور فيش
محاسبه مستمرى بازنشسته 

محاسبه حق همسر و فرزند و عضويت كانونهاي مختلف
كسور دفترچه هاى درمانى

اعمال خودكار محاسبات بدهي، مطالبات، وام در فيش 
مشاهده فيش در پرتال مستمرى بگيران

امكان مسدود كردن حساب بانكى مستمرى بگير

     بستر وب بودن نرم افزار قابليت
استفاده شركتها و تعاونى هاى وابسته صندوق

استفاده نمايندگى ها در سراسر كشور
استفاده سيستم توسط دفاتر پيشخوان 

     مديريت انتقال مستمري به ورثه 
امكان انتقال مستمري به ورثه

امكان انتقال بدهى و مطالبات به ورثه
امكان انتقال حق فرزند و همسر به ورثه

     احراز وجود بازنشسته و مستمرى بگيران
ثبت اعالم حضور بازنشستگان باالى 60 سال

ثبت اعالم حضور تك ورثه و ورثه ذكور 
نوبت دهى سيستماتيك 6 ماهه

      دفترچه درمان
امكان صدور و چاپ هر نوع دفترچه درمانى

اعمال محدوديت ها و اعتبار سنجى سيستمى

     گزارشات
نزديك به 100 گزارش تحليلى و آمارى

استفاده از ابزار گزارش ساز جهت طراحى هر گزارش



 نتايج حاصل از پياده سازى نرم افزار CyberERP در مجموعه چاپ رواق
استخراج شده از مصاحبه مدير عامل محترم شركت رواق، جتاب آقاى مهندس شهاب قاسمى پناه

مجموعه چاپ رواق  (بزرگترين مجموع چاپ خصوصى كشور) يكى از مجموعه هاى بزرگ چاپ است كه نرم افزار 
CyberPrint را پياده سازى نموده است و سال هاست از قابليت ها و مزاياى آن استفاده مى كند و به ارائه خدمات 

چاپى به روزنامه ها، مطبوعات و نشريات پرتيراژ كشور، مجالت، چاپ تبليغاتى و چاپ كتب تجارى مى پردازد.
اين مجموعه از سال87 تصميم به پياده سازى نرم افزار CyberPrint گرفت و اين كار را از بخش فروش و سفارشها 
آغاز كرد. اكنون با گذشت بيش از 5 سال از استقرار نرم افزار در مجموعه چاپ رواق، بررسى نتايج حاصل از اين 
 CyberPrint تصميم براى مجموعه چاپخانه رواق مى تواند محك مناسبى براى نشان دادن توانايى هاى نرم افزار
نرم افزار  استقرار  از  پيش  كه  مشكالتى   از  بخشى  برشمردن  با  داريم  قصد  موردى  بررسى  و  مطالعه  اين  در  باشد. 
CyberPrint شركت مهندسى راى دانا در اين مجموعه وجود داشت، و همچنين راهكارهاى ارائه شده توسط اين 

نرم افزار به منظور حل اين مشكالت، نتايج كمى حاصل از اين راهكارها را نيز بررسى كنيم.

مزاياى پياده سازى محصول

Cyber ERP
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مغايرت در اطالعات فروش، توليد و مالى
يكى از مشكالتى كه شركت رواق با آن مواجه بود وجود 
مغايرت در اطالعات واحد هاى فروش ، توليد و مالى بود. 
پياده سازى سيستم مديريت منابع سازمانى سبب ايجاد 
يكپارچگى كامل ميان زير سيستم هاى نرم افزار با هم 
گرديد . حذف امكان خطا در ورود اطالعات و استفاده از 
طبقه بندى  رعايت  با  واحدها  ميان  ارتباطى  ابزارهاى 
اطالعات و ايجاد نظم و هماهنگى واحدهاى مختلف در 
اجراى فرآيندها ، مغايرت اسناد واحدهاى مختلف را به 
حداقل رسانده و محاسبه دقيق موجودى امانى انبارها به 
صورت سيستمى باعث كاهش حجم مغايرت انبارگردانى 
از 5/3 ميليارد ريال در سال نخست به 1/9 ميليارد ريال 

در سال چهارم اجراى سيستم شد .

حساسيت باالى زمان تحويل سفارش به مشترى
يكى از نكات مهم در صنعت چاپ حساسيت باالى زمان تحويل سفارش 
به مشترى است . پياده سازى يك سيستم يكپارچه و مكانيزه با استقرار 
فرآيند Order to Pay اين امكان را به شركت رواق داده است تا با توجه 
برنامه  با برآورد سيستمى زمان تحويل و  به دسترسى به همه اطالعات 
ريزى توليد بر اساس سفارش هاى دريافت شده و مديريت موازى آنها و 
اولويت بندى سفارش ها بر اساس زمان تحويل سبب كاهش زمان انجام 
چاپ و افزايش قابليت اطمينان در زمان ارايه شده به مشترى شده و با در 
اختيار قرار دادن اطالعات سفارشات به مشتريان به صورت لحظه اى باعث 
تغيير نگرش مشترى به شركت شود به گونه اى كه مجموع روزهاى تاخير 
در تحويل سفارش از 400 روز در سال اول به 140 روز در سال چهارم 

پياده سازى كاهش يافته است .
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كنترل مصرف كاغذ و زينك و كنترل ضايعات 
شده  ايجاد  ضايعات  و  زينك  و  كاغذ  مصرف  كنترل 
همواره يكى از چالش هاى پيش روى شركت رواق بوده 
است . مديريت تغيير در سفارش ها به هنگام توليد سبب 
كاهش حجم ضايعات توليدى گرديد و به دنبال آن شاهد 
كاهش هزينه هاى ناشى از تغيير در سفارش ها بوديم به 
سال  در   ٪12 از  توليدى  ضايعات  حجم  كه  اى  گونه 
نخست به 9٪ در سال چهارم پياده سازى سيستم نرم 

افزارى رسيده است .

قيمت تمام شده محصول
كاهش قيمت تمام شده روياى هر بنگاه اقتصادى است تا سبب افزايش سود بنگاه شود و قدرت 
. پياده سازى و استقرار سيستم CyberPrint با  افزايش دهد  با رقبا  رقابتى بنگاه را در مقايسه 
مديريت ماشين آالت و دستگاه ها و اطالع در لحظه از وضعيت بيكارى دستگاه ها اين امكان را به 
شركت رواق داده است تا با استفاده موثر از ماشين آالت و زمان هاى خواب دستگاه ها قيمت تمام 
شده محصول را كاهش دهد ، به طورى كه شاهد 4 ميليارد ريال صرفه جويى در پايان سال سوم 

نسبت به سال اول بوديم .



پايين بودن ميزان بهره ورى و زمان كار مفيد دستگاه ها
كنترل توليد و امكان برنامه ريزى و ظرفيت سنجى ايستگاه ها سبب شد تا ساعت بيكارى دستگاه ها 
و ماشين آالت كاهش يافته و شاهد افزايش بهره ورى باشيم . به گونه اى كه مجموع ساعات بيكارى 
دستگاه ها از 900 ساعت در سال نخست استفاده از نرم افزار CyberPrint به 700 ساعت در سال 

چهارم كاهش يافت .

بهبود فرآيندها
ايجاد ارتباط سيستمى ميان واحدهاى توليد ، سفارشات و انبار و 
انواع گزارش  امكان مشاهده  و  به اطالعات  دسترسى همه واحدها 
هاى مورد نياز سبب روان تر شدن انجام فرآيندها شد . به عنوان 
نمونه متوسط زمان كاهش موجودى مواد اوليه خاص از حد مجاز 
در انبار از 56 روز در سال اول به 14 روز در سال چهارم پس از 

استقرار نرم افزار CyberPrint كاهش يافته است .

بهره ورى كاركنان
كنترل آمار توليد پرسنل به صورت سيستمى و دسترسى مديران به اطالعات وضعيت پرسنل ، 
امكان ارزيابى و نظارت  بر كار پرسنل را فراهم ساخته است . همچنين امكان برقرارى ارتباط ميان 
بهره ورى و عملكرد با مزايا و تسهيالت پرداختى سبب افزايش انگيزه كاركنان و بهبود عملكرد 
كارى آنها شده است . به صورتى كه درصد ساعات كارى مفيد پرسنل از كمتر از 70٪ در سال 

نخست استقرار نرم افزار CyberPrint به بيش از 80٪ در سال چهارم ارتقا يافته است .
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