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م های که سیست )شرکت برهان سیستم پاسارگاد، بعد از عرضه محصوالت فرآیند محور با هدف پاسخ دهی به شرکت های بالغ : معرفی نسخه استاندارد برهان )برنا(

 مهمترین ویژگی های این محصول به شرح زیر می باشد: ، محصوالت نسخه استاندارد را با شرایط زیر عرضه نموده است.(پکیج پاسخگوی آنها نمی باشد

 رایگان کاربر 10تعداد  -

 نصب رایگان -

 قابل تبدیل به نسخه کسب و کار)فرآیندمحور( -

 در بستر شبکه ISMS  پیاده سازی استانداردهای امنیتی  -

 دو سطح تفصیلی شناور -

 محیطی کاربر پسند -

 نگهداری الگ تغییرات کاربران -

 اقتصادیمدل پشتیبانی  -

 برهان استانداردمشخصات فنی نسخه 

 

 Microsoft .NET Framework تکنولوژی

 Windows Communication Foundation (WCF) معماری

 Microsoft SQL Server Database Management Systems 2014 پایگاه داده

 کاربر  10 تعداد کاربران

 Windows Application نوع نسخه
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  محصوالت نسخه استاندارد           

 حسابداری

 انبار

 فروش

 خزانه داری

 بودجه فروش

www.BorhanSys.com 

 متمرکزتعریف اطالعات تمامی شرکا تجاری به صورت 

 تعریف منطق شماره گذاری اسناد برای هر سال به صورت دلخواه

 امکان ارسال به اکسل از تمامی صفحات نرم افزار

 امکان دریافت تاریخچه تغییرات اعمال شده بر روی تمامی اسناد سیستم

 امکان دریافت تاریخچه ورود و خروج کاربران به تفکیک

 میزکاراستفاده از منوهای پر کاربرد در 

 فرم حقوق دسترسی گروهی جهت اعمال دسترسی به چندین کاربر به صورت همزمان

 امکان تعریف نقش های کاری و تخصیص آن به کاربران

 تنظیم نمایه )تم( برای هر ایستگاه کاری به صورت مستقل
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 حسابداری            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 -برنا)نسخه استاندارد(، برگرفته شده از نسخه کسب و کار)نسخه فرآیندمحور( میماژول حسابداری نسخه 

 به شرح زیر می باشد: سیستمباشد. ویژگی های این 

 

 تفصیلی شناور سطح 2 سطح حساب شامل گروه، کل، معین و 5 -

 وضعیت یادداشت، موقت، تایید و تصویب در اسناد حسابداری 4 -

 سند حسابداریاز امکان دسترسی به فرم زیر سیستم صادر کننده  -

 د حسابداریسننمایش اطالعات ثبت کننده و آخرین ویرایش کننده  -

 د حسابداری بر اساس فرمت اکسلجهت صدور سنامکان دریافت اطالعات  -

 ثبت و نگهداری اطالعات اسناد حسابداری بر اساس شماره پیگیری، تاریخ پیگیری و مقدار -

 ت گزارشات مدیریتی و تحلیلیگزارش مرور جهت دریاف -

 تفکیک شماره های سند و ثابت جهت بایگانی اسناد -

 و جامع ستونی به صورت ساده و تحلیلی 8و  6،4،2ارایه گزارش دفاتر و تراز  -

 صدور سند کل جهت نگارش دفاتر قانونی -

 سطوح متعدد اریه گزارشات مقایسه ای جهت ارزیابی و مقایسه تراز حساب ها در -

 گزارش آنالیز حساب ها با رویکرد تحلیل و دریافت گزارشات مدیریتی و تحلیلی -

 ارایه گزارشات ماتریسی با رویکرد تعیین میزان سهم دهی حساب ها در ابعاد متفاوت -

ایجاد عملیات پایان سال با عملیات بستن حساب های موقت، حساب های خالف ماهیت، صدور سند  -

 دور سند افتتاحیهصاختتامیه و 

 حسابداری طی یک روز امکان جابجایی اسناد -

 امکان کپی تفکیکی و تجمیعی اسناد حسابداری -

 متوالی امکان دریافت گزارشات در بازه های تاریخی سالیانه -

 امکان تطبیق حساب بر اساس شماره پیگیری و یا تاریخ پیگیری و یا مبلغ -

 و... اعالن مانده حسابصدور اعالمیه جهت  -
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  فروش            
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سخه فرآیندمحور( می فروشماژول  سب و کار)ن سخه ک شده از ن ستاندارد(، برگرفته  سخه ا سخه برنا)ن  -ن

 به شرح زیر می باشد: سیستمباشد. ویژگی های این 

 

  دسته بندی مشتریان بر اساس بخش بندی بازار به صورت درختی -

  خچهیتار یمصوب و نگهدار یها متیق جادیبا هدف ا یستیبه صورت ل متیق هیصدور اعالم -

  افزایش، کاهش قیمت های مصوب به صورت پارامتریک -

 یمراکز درآمد ییمراکز فروش جهت شناسا فیتعر -

  گروه بندی کاال جهت سهولت در تعریف عوامل فروش -

 رزرو موجودی کاال جهت  تفکیک موجودی قابل فروش از موجودی انبار -

  صدرو سند حسابداری اتوماتیک بعد از تایید فاکتور -

 صدور سند حسابداری به انتخاب کاربر بر روی اسناد فاکتور و فاکتور برگشتی -

  انبار اتوماتیک بعد از صدور فاکتور فروشصدور سند خروج کاال -

 نمایش محل تحویل در سند پیش فاکتور، حواله، سفارش فروش -

 در اسناد فروشبه صورت افقی و عمودی  A5 ،A4ارائه  انواع فرمت های چاپی  -

 ارائه  گزارش مرور فروش به صورت داینامیک -

 ثبت مشتری ها در دو نوع  دایم و متفرقه -

پارامترهای افزایشی و کاهشی بر روی اسناد فروش با اعمال محدودیت بر روی کاال، امکان تعریف  -

 گروه کاال، مشتری، گروه مشتری و مرکز فروش

 ارائه  گزارش آخرین نرخ فروش -

 ارائه  گزارش فروش فصلی -

 امکان دریافت گزارش تاریخچه قلم بر روی اسناد فروش -

 شتعیین تاریخ اعتبار بر روی پیش فاکتور فرو -

 ارایه گزارش فاکتورهای فروش با کد ملی نا معتبر -
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  انبار          

شد.  انبارماژول  سخه فرآیندمحور( می با سب و کار)ن سخه ک شده از ن ستاندارد(، برگرفته  سخه ا سخه برنا)ن ن

 به شرح زیر می باشد: سیستمویژگی های این 

 

 گروه بندی کاالها بر اساس ساختار درختی -

 انبار 5تعریف انبارها تا  -

یات ارزش افزوده، کرا - مال با در نظر گرفتن  ید داخلی  عات خر بت اطال کان ث مل و پیش ام یه ح

 پرداخت خرید

جهت جابجایی کاال بین  حواله و رسیییید انتقال بین انبارها جهت نگهداری موجودی کاالامکان ثبت  -

 انبارها

 امکان انبارگردانی سه شمارشی با صدور سند رسید اضافات و حواله کسورات انبارگردانی -

 امکان بستن سال به صورت مکانیزه و صدور سند ابتدای دوره  -

 A4 , A5ارایه چاپ تعدادی و ریالی به صورت مجزا در ابعاد  -

 تفکیک دسترسی تعدادی و ریالی جهت اجرای عملیات انبار -

 ارایه کارت گردش کاال در انبار )کاردکس تعدادی( بر اساس واحد سنجش اصلی و فرعی -

یه کارت گردش ریالی کاال بر اسیییاس روش قیمت گیاری)کاردکس ریالی( بر اسیییاس وح - د ارا

 سنجش اصلی و فرعی

 صادره قیمت گیاری اسناددر صدور تعدیالت  -

ارایه گزارش کنترل موجودی با در نظر گرفتن نقاط حداقل موجودی، حداکثر، نقطه بهینه و تجدید  -

 سفارش

 ارایه گزارش فصلی براساس اسناد خرید و برگشت از خرید -

 پشتیبانی از روش قیمت گیاری میانگین موزون روزانه -

تعریف محل فیزیکی برای کاالها در انبار جهت کمک به انباردارها جهت نظم بخشییییدن به امکان  -

 گردش انبار

متنوع در ماژول جهت دریافت گزارشییات  (Pivot)و گزارش مرور انبار به شییکل داینامیکقابلیت  -

 انبار
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 خزانه داری

 

 

 

 

 

 

  

نسخه برنا)نسخه استاندارد(، برگرفته شده از نسخه کسب و کار)نسخه فرآیندمحور( می باشد.  خزانهماژول 

 به شرح زیر می باشد: سیستمویژگی های این 

 

 های بانکیامکان تعریف و تفکیک صندوق، بانک، شعب بانکی و صورتحساب  -

 و  تعیین وضعیت برگ های استفاده شده و باطل شدهتعریف دسته چک امکان  -

 امکان کپی اسناد بر روی اسناد خزانه داری -

 امکان دریافت اطالعات بانک به صورت گروهی از طریق اکسل -

 به صورت مکانیزه انجام مغایرت بانکی بر اساس اسناد حسابداری -

 دریافتنیامکان ثبت پیش نمره در اسناد  -

 یحساب ها و اسناد خزانه دار تیوضع زیبا هدف آنال داینامیک یگزارش مرور خزانه دار -

 یخزانه دارعملیات با هدف مشاهده و ثبت  یکارتابل اسناد خزانه دار -

 های موجود فرآیند اساس بر افزار نرم توسط حساب ها و صدور سند مکانیزه خودکار تشخیص  -

 ثبت صورت هزینه تنخواه و شارژ تنخواهشامل:  تنخواه عملیات بتث -

تعریف عملیات چک های دریافتی شیییامل: دریافت چک، واگیار به بانک، واگیار به ،یر، واگیاری  -

 به ،یر و ..

 تعریف عملیات وجه نقد شامل دریافت  و پرداخت وجه نقد، اعالمیه واریز و اعالمیه برداشت -

 ز، کوتاه مدت و بلند مدت، پاس چک و..تعریف عملیات پرداخت چک شامل: پرداخت چک رو -
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  هدف گذاری و مدیریت منابع        

سب و کار می ماژول  سخه ک هدف گیاری فروش: یکی از بخش های مرتبط با بخش های مدیریت منابع در ن

 باشد که جهت کمک به شرکت های کوچک  و متوسط در نسخه برنا عرضه شده است. 

 

 امکان تعریف دوره های هدف گیاری طی بازه های زمانی متفاوت -

 شم شده توسط واحد فروتعریف اهداف فروش بر اساس بخش بندی انجاامکان  -

 به تفکیک مراکز فروش امکان تعریف اهداف فروش بر اساس سبد محصول -

 امکان تعریف اهداف فروش به تفکیک مشتری -

 امکان تعریف اهداف فروش به تفکیک کاال -

 ثبت هزینه های بازارسازی جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده  -

 ایه گزارش آنالیز فروش بر اساس اهداف ثبت شده در بخش بندی بازارار -

 ارایه گزارش آنالیز فروش بر اساس اهداف ثبت شده در سبد محصول -

 ارایه گزارش آنالیز فروش بر اساس اهداف ثبت شده در کاال -
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 گارانتی و نگهداری محصوالتشرایط 

ماه توسط نمایندگی عرضه کننده محصوالت گارانتی می شود، بدان معنا که در صورت بروز  6 محصوالت عرضه شده فوق به مدت: گارانتی

 موظف به رفع آن به صورت رایگان می باشد. این نمایندگیهرگونه مشکل فنی و دریافت خطای التین، 

اقدام می  تهیه نخستین ماژول()برای امتیاز(30+10) 40نسبت به ارایه امتیاز پشتیبانی به میزان  محصوالت همزمان با عرضه : پشتیبانی

شده، اقدام به ارایه خدمات پشتیبانی می شود.  کسبشود. بدان معنا که جهت دریافت خدمات به صورت تلفنی و ریموتی بر اساس امتیاز 

خدمات  .ایداقدام نم مادامی که شرکت تهیه کننده نرم افزار دارای امتیاز پشتیبانی باشد، می تواند نسبت به دریافت سرویس خدمات پشتیبانی

ی مو به روز رسانی نرم افزار ساخت گزارشات و طراحی فرمت های چاپی، پشتیبانی شامل آموزش، رفع اشکاالت کاربران حین آموزش، ویرایش 

 امتیاز می باشد. 30میزان هدیه پشتیبانی برای هر ماژول  باشد.

 

 

 

 

 

  

سال  دگی برهان نوینایننم ستم آغاز نمود. 1392فعالیت خود را از  سی شرکت برهان  تعهد و تمرکز در اجرای پروژه، دانش و  و با هدف اجرای پروژه های خاص در 

های واساات. هسااته فکری این تیم در کنار تربیت نیرزمینه ساااز اعتماد سااازمان های بزر  به این تیم شااده   تجربه کافی در کنار عالقه به جلب رضااایت مرااتری

 .و همواره خود را مراور و امین کارفرمایان خویش دانسته است متخصص، پیمان رازداری با مرتریان خود را حفظ نموده

سارگاد  ستم پا سی شرکت برهان  ستاندارد برای  صوالت ا ضه مح سبت به عر صوالت فرآیند محور، ن ضه مح هت ج. نمایداقدام این تیم افتخار آن را دارد تا در کنار عر

 .اطالعات بیرتر از خدمات برهان نوین با ما تماس بگیرید کسب
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 دارایی ثابت

 حسابداری

 سطحی 15

حسابداری 

 بودجه

 باسکول

 فروش

 فرآیند محور 

هدف گذاری 

 فروش

 کنترل کیفیت

 کنترل تولید

 بارکد
حقوق و 

 دستمزد

حسابداری 

 شعب
 فروش ارزی

 حسابداری

 ارزی

 خزانه داری

 فرآیند محور

 داخلی تامین

 فرآیندمحور

مدیریت انبار 

 فرآیند محور

 کالس کاال

محاسبه 

 پورسانت

ارتباط با 

 مشتری

مدیریت 

 وصول

 جوایز فروش

 آزمایشگاه

 بچ تولید

صورت های 

 مالی

برنامه ریزی 

 تولید

 مدیریت منابع

سفارشات 

 خارجی

نگهداری و 

 تعمیرات
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