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ی باشد، شریک تجاربا سازمان شما  عالقه مند به تعامل  یا سازمانی کهبه هر شخص  :شریک تجاریآشنایی با مفهوم  .1

 .... و، بیمه مالیاتیا بانک ها و سازمان می گویند. این شرکا حوزه وسیعی را در بر می گیرند، از نیروی انسانی سازمان گرفته ت

و پیش رو با شرکا متفاوتی سرای کسب و کار هر شرکت )سازمانی(، در فض .نمایانگر شرکا تجاری سازمان شما می باشد شکل زیر

 چیزی که عیان است، این می باشد که .تعامل داشته باشدبا برخی از آنها روزانه و با برخی از آنها ممکن است سالی یکبار  ؛کار دارند

 دارد. هشما به عهد در کسب و کار نقش حیاتی )استراتژیک(تریهر چه آن شریک با کسب و کار شما تعامل بیشتری داشته باشد، 

مشتری

کارمندانرقبا

تامین کننده

سازمان

بیمهبانک

مالیات
کارگزار

 

 فضای کسب و کار و شرکا تجاری

 

، این بخش از اطالعات به صتورت جامد و شترکا تجاری در ابزار برهان این نگاه وجود داشتته تا جهت تسترید در دستتیابی به اطالعات

 زیر است:ی این بخش به قرار این قابلیت هامهم ترین برخی از  متمرکز نگهداری شود.

این امکان در نرم افزار برهان وجود دارد تا تمامی اطالعات مرتبط با شرکای تجاری مان را با جزیی  :مدیریت آدرس ها 1-1

 ترین اطالعات ذخیره نماییم.

های  آدرس ناحیه، طول و عرض جغرافیایی کد پستی و تعیین حدود نگهداری این بخش از اطالعات شامل اطالعات پستی:

 مرجد تعریف تمامی آدرس ها یک بخش)اطالعات جغرافیایی( می باشد.می باشد. به صورت متمرکز متفاوت 

در نرم افزار به صتتورت  اشتتخام مورد نیاز شتتریک تجاری خود را می توانید اطالعات  اطالعات رابط ها و واسططط ها:

گهداری ن ، شتتماره موبایل، نام و نام خانوادگی، تاریآ آشتتنایی، پستتت الکترونیکیستتازمانی متستتبا ذکر  متمرکزمتفاوت و 

 نمایید.

ساب بانکی: ساب بانکی  می توانید اطالعات مربوط به ح سازمان را شرکایاطالعات مربوط به ح شم تجاری  اره با ذکر 

 .نماییدثبت و نگهداری  ، شباحساب، شماره کارت
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شماره  اطالعات تماس: سایت، شامل  شماره فکس، آدرس ایمیل، وب  شماره همراه،  شماره تلفن منزل و تلفن دفتر، 

 شماره تلفن کارخانه می باشد.

تعریف آدرس در نرم افزار برهان محدود نمی باشد و امکان تعریف چندین آدرس متفادت : تعریف چندین آدرس -

 با نوع های متفاوت در نرم افزار وجود دارد.

این امکان وجود دارد که در صتتتورت عدم نیاز به یک آدرس مشتتتخص آن آدرس از نرم  :درسحذف آ -

 . افزار حذف شود. همواره می توانید تنها به روز ترین آدرس ها را نگه داری نمایید

 .ددر هر لحظه از زمان می توانید، اطالعات مرتبط با آدرس ها را ویرایش یا اضافه نمایی :افزودن آدرس -

ریک ت، تصویر امضا یا مهر شکد اقتصادی، کد)شناسه( ملی، شماره ثبنگهداری تصویر کروکی آدرس،  تکمیلی: اطالعات

 تجاری درکنار اطالعات مرتبط با اصالیت شخص حقیقی و حقوقی از جمله پارامتر های اطالعاتی مرتبط با شرکای تجاری می باشند.

 قابلیت ها 2-1

 ارتباط با شرکای تجاری سازمان وجود دارد: ردو بر روی گزینه های زیر امکان جستججستجو:  1-2-1

 نام و نام خانوادگی یا عنوان شریک تجاری

 منطقه و آدرس

 تلفن 

 کد اقتصادی

 کد ملی

 وب سایت

 شماره ثبت

 ایمیل

 تفصیلیو عنوان کد 

 نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی و ماهیت آن

اطالعات مورد نیاز خود را به  alt+ctrl+Eکاربران می توانند با استتتفاده از کلید میانبر :امکان ارسططاب به السطط  1- 2-2

 اکسل ارسال نمایند

ستاندارد 1- 3-2 ست. با کلیک جه: للیدهای میانبر ا شده ا ستفاده  صی ا شخ ساده و م ت کار با کیبورد، کلیدها میانبر 

 نمود.می توان آن ها را مشاهده راست بر روی صفحه برنامه 

شد،کاربران می توانند  اطالعات تکمیلی: 1- 4-2 شده با شد که در برنامه دیده ن چنانچه فیلد اطالعاتی مورد نیاز کاربر با

 دارد.ن خاصی نیاز به هیچ مهارت کار با این بخش با استفاده از اطالعات تکمیلی موارد دلخواه را به برنامه اضافه نمایند.

سی بر روی آن  5-2-1 ستر شرکای تجاری، می امکان دریافت نامحدود فرمت چاپی و اعماب د ست  : برای روی لی

 توان فرمت های متفاوتی از شرکای تجاری را تعریف نمود و به این بخش اضافه نمود.
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 انواع شرکای تجاری. 2

 موارد زیر است:نواع متفاوتی به خود بگیرند، این انواع شامل می توانند اشرکا تجاری 

 

  

 شخص یا شرکتی است که با سازمان رابطه تجاری جهت خرید یا سفارش  محصول دارد.: مشتری

 شرکتی است که مواد و خدمات رو تامین می کند. تامین لننده:

 .شخصی است که زیر نظر یک سازمان ارایه خدمت می کند لاگزارخدمات:

  به اشخام رابط در یک سازمان می گویند. رابطین:

ساس توافق همکاری : لارلنان شتریان بر ا سازمان ما جهت ارایه خدمات به م ستقیم در  ستقیم یا غیر م صورت م صی که به  شخ

 تالش و مساعدت می کند.

 .شرکتی که با سازمان شما، توافق همکاری و قراردادی دارد، مثل عمده فروش ها یا بنکدارها شرلا:

 بانک ها و اتاق پایا

 مثل سازمان امور مالیاتیواحد های مالیاتی: 

 رقبا

 مثل بیمه تامین اجتماعی، بیمه کارآفرین، دی ، آرمان و ....: شرلت ها و سازمان های بیمه ای
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 شرکا تجاریمالی نقش  .3
به آن تخصیص دهید. مثال یک شریک  نقش متفاوت را حساب به هر یک از انواع فوق، چندین این امکان وجود دارد که بعد از تخصیص

 تامین کننده باشد و هم شریک.تجاری می تواند هم 

 واع شتتترکای تجارینتا اطالعات تفصتتتیلی مرتبط با ادر نرم افزار برهان این امکان را فراهم می کند، نا محدود تعریف انواع تفصتتتیل 

از آنجایی که یک شریک تجاری می تواند چندین نقش را بازی کند، یک تفصیل می  متناسب با کسب و کار سازمان دسته بندی شود.

 به خود تخصیص دهد. نیز تواند انواع فرعی تفصیل را

 

 

 

 

  

 در ماژول عمومی تعریف می شود. و تفصیل و گروه بندی آنتعریف انواع 

زیترا بتر استاس همتین نتوع، اطالعتات مترتبط بتا بخش تعریف انواع تفصیل جز مهتم تترین ارکتان راه انتدازی سیستتم متی باشتد. 

 با فرم ها و گردش اسناد ارتباط داده می شود.  (عینیحساب های تفصیلی)

، کنتترل هتای پتیش فرآینتدی نیتز ده و بتا حستاب هتای معتین ارتبتاط داده شتودشت دستته بنتدیهر چقدر این بختش دقیتق تتر 

 دقیق تر است.

 نایپرتایت  آن نیتز مشتخص شتود. بتر استاس هتایپر تایت  هتای تعتین شتده، جریتادر زمان تعریف هر نوع تفصتیل نیتاز استت ه

ستازی نترم  توجته شتود کته ایتن بختش یکتی از مهتم تترین بختش هتای شخصتی متی گتردد. تنظیممرتبط با کسب و کار آن نیز 

 افزار است و نیاز است دیدی یکپارچه و کالن در تنظیم این بخش وجود داشته باشد.

 تنها ماهیت گزارش گیری دارد و در اریه گزارشات مورد استفاده قرار می گیرد.گروه بندی تفصیلی 
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 تجاریی شرکامربوط به سازمان و . دسته بندی تخصصی اطالعات 4

تخصتتصتتی و طبقه بندی اطالعات متناستتب با نیاز آن ماژول، اطالعات هر  به صتتورت ه به اهمیت نگهداری اطالعاتبا توج

شخص در نرم افزار  شی م سب و کار به جزییات در بخ شرح زیر شریک ک شود. جزئیات این نگهداری به  نگهداری می 

 است:

 (خودمان) اطالعات مربوط به سازمان و شعب سازمانی 1-4

 برهان به شرح زیر است؛ارتباط بین سازمان و شعب جغرافیایی خود در نرم افزار

                 

     1                 2                 N-1                  n            

 

 ارتباط بین سازمان و شعب

 

 نکاتی که باید در تعاریف فوق در نظر گرفته شود به شرح زیر است:

 . برای تمامی شعب کدینگ مالی )در سطح معین و تفصیل( مشترک استالف

 وجود دارد.)استفاده از این امکان اختیاری است(. امکان اعمال دسترسی بر روی تک تک حساب های معین و تفصیل ب

 گوی سازمان در تمامی شعب یکسان می باشد.. لوج

 .ثبت اطالعات نمایدچه شعبه ای کاربر قرار است در . در زمان ورود به نرم افزار مشخص می شود که د

 بر روی تک تک شعب امکان اعمال دسترسی)به صورت الزامی( وجود دارد.. ه

 وابسته را به خود میگیرند. . شعبی که در نرم افزار تعریف می شوند یکی از دو نوع مستقل ون

 مستقل از شعبه دیگر انجام می شود )برای تمامی ماژول ها(انجام عملیات مالی و بستن دفاتر در هر شعبه  .و

 . امکان گزارش گیری بر روی تمامی شعب در بازه های زمانی متشکل از سال های مختلف مالی وجود دارد.ی

 نیاز به تکمیل آن می باشد شامل بخش های زیر است:اطالعاتی که در زمان تعریف شعبه  -

 کد شعبه

 نام شعبه
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 تلفن

 وب سایت

 پست الکترونیکی

 کد اقتصادی

 کد پستی 

 اسامی صاحبین امضا و ...

 مشتریان 2-4

هوم با مشتری است. اساسی ترین مف طمهم ترین و اساسی ترین تعریف در زمان تعریف مشتری، تعیین بخش بازار مرتب

 می باشد. در بازار افزار فروش بخش بندی بازار و تخصیص مشتری به بخش مرتبط با خود نرمدر 

تند جهت آشنایی بیشتر مسفروش انجام می شود)در سیستم فروشی طبقه بندی اطالعات مشتریان، بر اساس دیدگاه های 

 (.مشاهده شود 25شماره 

 

 

 تامین کنندگان 3-4

ستم تامیندر  بازرگانیدستتته بندی اطالعات تامین کنندگان بر استتاس دیدگاه های  خش،  در این ب انجام می شتتود. سی

ی بنا به نیاز صنعت و خواسته کاربران دسته بند اطالعات تامین کننده بر اساس حوزه فعالیت و استراتژی های تامین کاال 

 .می شود
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 رقبا  4-4

ستفاده از اطالعات این اطالعات مرتبط با رقبا در  شترین ا شخام می توان مالحظه نمود. بی ستم بخش ا سی منوی عمومی 

 مشخص می شود. سیستم تامینر دو هم   سیستم فروشبخش هم در 

 اطالعات کارکنان 5-4

سته بندی آنان اطالعات مرتبط با کارکنان شود.حقوق و دستمزد  ماژول در  بخش،تا جزیی ترین  و د ر ه مشخص می 

یک از پرستتنل ستتازمان نقشتتی خام را بازی می کند. این نقش ها و ستتمت ها کارکرد های متفاوتی دارند. ممکن استتت 

 و .... باشد. پرسنل فروشنده)در ماژول فروش(، کارشناس خرید)سیستم تامین(، جمد دار)دارایی ثابت(

سازمان به عنوان عامل فروش عمل می  در داخل و خارج هر شخص یا شرکتی کهو نقاط تماس فروش:  رابطین 6-4

 برهان نقش بازی می کند؛ سیستم ارتباط با مشتری با دو عنوان در شود

می کند. رویکرد کانال فروش درون سازمانی منابعی که در داخل سازمان اقدام به توسعه بازار و محصول  کانال فروش:

  است.

رویکرد منابد  فروش برون  به توسعه بازار و محصول می کند. : منابعی که خارج از محیط سازمان اقداممنابد فروش

 سازمانی است. 

بخشی  حسابداری و عمومی تعریف و به کار می رود. ماژولاطالعات مرتبط با این بخش در  :شرکا و سهامداران 7-4

 ط با این بخش در تعریف شعبه نیز مورد استفاده قرار میگیرد.از اطالت مرتب

اطالعات مرتبط با آنها در ماژول عمومی تعریف می شود اطالعات مربوط به تعریف بانک ها و  تاق پایا:بانک ها و ا 8-4

 مورد استفاده قرار می گیرد. بومدیریت وصو  خزانه داری ماژوبو در 

دستمزد : اطلالعات مرتبط با سازمان های بیمه ای در ماژول سیستم و حقوق و شرکت ها و سازمان های بیمه ای 9-4

 تعریف و مورد استفاده قرار می گیرد.

ماژول سیستم و حقوق و دستمزد تعریف و مورد  اطالعات مرتبط با سازمان های مالیاتی در واحد های مالیاتی: 10-4

 استفاده قرار می گیرد.

 طبقه شریک تجاریتخصیص کد تفصیلی متناسب با . 5
منطق  را بر اساس)رویکرد مالی(  تجاری اطالعات مرتبط با تفصیلی های مرتبط با شرکاعالوه بر قابلیت ها اشاره شده فوق، می توان 

 زیر نیز دسته بندی نمود:رقمی(  9)عددی 

 بازه کد تفصیلی متناسب با نوع ماهیت شریک تجاری تعیین .1

 گروه بندی تفصیلی برای هر نوع تفصیلی .2
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 تخصیص لد نقش متناسب با طبقه شریک تجاری

ر چرخه د تجاریمستتلولیت )رویکرد مالی( و طبقه بندی مالی، طبقه بندی و کد متناستتب با تجاری، عالوه بر کد تفصتتیلیهر شتتریک 

 این کد می تواند کد مشتری، کد تامین کننده، کد پرسنلی و ..... نیز باشد. به خود می گیرد. زکسب و کار را نی

 

دارد که بر روی رویکرد مالی)کدینگ تفصیلی( عالوه بر دسترسی عمومی،  در نرم افزار برهان این قابلیت وجوددسترسی ها:  .6

  اطالعاتی نیز گذاشت. دسترسی

 دسترسی مجزایی وجود دارد.آن بخش، زیر سیستم نیز متناسب با نوع بیزینس  در هر در نظر داسته باشید له 

 
حساب تفصیلی )تک تک حساب ها به تفکیک( را چه هر  و گردش()طالعات امی توان بر اساس نقش کاربران مشخص نمود که 

سط ؛کاربری می تواند ببیند سطح ااین  سی که تا ریز ترین  ستر ساس نقش کارب اطالعاتی امنیت  زح از د ر را در بر میگیرد، بر ا

 اعمال می شود.


