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ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط

نرم افزارهای مالی یاس سیستم ،محصولی است کامالً یکپارچه ،هوشمند و ساده که با بهره گیری از دو
دهه تجربه ،به صورت خاص برای بنگاه های کوچک و متوسط طراحی و تولید شده است .امکانات و
بخش های گزارش دهی مالی و مدیریتی این سیستم ،نقش تشریفاتی نداشته و قطعاً تأثیر مستقیم در
سرنوشت بنگاه اقتصادی دارد.

 یاس سیستم در یک نگاه:
 یــاس سیـستـم محصولی نوآور از گروه شرکت های آرک و شامل مجموعه ای از
نرم افزارهای کامال یکپارچه و هوشمند است که با توجه به نیازهای خاص مشتریان در شرکت
های کوچک و متوسط طراحی و تولید شده است .شرکت آرک در طراحی و
تولید یاس سیستم از دو دهه تجربه حضور در این حوزه استفاده نموده و سیستم های یاس،
پس از چندین مرحله بازنگری و اعمال نقطه نظر صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط و
متخصصین این حوزه طراحی و تولید شد.
 با توجه به بهره وری باال در شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط و عدم استفاده از
منابع انسانی متعدد ،این شرکت ها برای ثبت و مدیریت اطالعات ،کاربران و کارشناسان محدودی
را دراختیار دارند ،لذا در طراحی یاس سیستم توجه ویژه ای در خصوص سادگی نرم افزار و کاربر
پسند بودن آن در کنار حفظ امنیت و حقوق دسترسی شده است.

 چه کسب و کارهایی کوچک و متوسط هستند؟
 کسب و کارهای کوچک و متوسط در تمام دنیا تعاریف متفاوت اما نزدیک به هم دارند .به
صورت کلی اگر شرکت شما چابک است ،مدیریت هزینه برای شما مهم است ،تعداد کاربران
محدودی برای استفاده از نرم افزار دارید ،تصمیم گیری های شما ساده ،سریع و بدون روالهای
پیچیده است ،منابع مالی شرکت را با وسواس مصرف می کنید  . . .پس شما هم کسب و کار
کوچک یا متوسط هستید!
 کسب و کارهای کوچک و متوسط ویژگی ها و خصیصه های منحصر بفرد خود را دارند.
مدیران ارشد در این شرکت ها بدلیل چابکی و همبستگی باال سریع تصمیم می گیرند و
تصمیمات خود را سریع اجرا می کنند .گزارش دهی و مدیریت اطالعات در این شرکت ها نقش
تشریفاتی نداشته و قطعا تاثیر مستقیم در سرنوشت شرکت خواهد داشت ،به همین دلیل
نمی توان از لزوم استفاده از سیستم های یکپارچه و هوشمند در این شرکت چشم پوشی کرد.

 خدمات گسترده در سراسر کشور:
 یکی از نکات بسیار مهم در استفاده از نرم افزار ،اطمینان از دریافت خدمات مناسب است.
شبکه نمایندگی یاس سیستم ،با تاکید بر ارائه خدمات سریع و به موقع و با کیفیت ،در تمام
کشور گسترده شده است .شبکه نمایندگی یاس سیستم از میان مجموعه های متخصص و با
تجربه در حوزه های مالی و  ITانتخاب شده اند.

چرا یاس سیستم
 کارایی و وسعت عملکرد سیستم ها
یاس سیستم جامع و کامل است ،پس خیالتان از آینده آسوده است.
 یاس با  7سیستم و  11افزونه مجموعه مطمئن و کاملی برای آینده کسب و کارها به شمار می رود.
 امکان بهره گیری از امکانات مورد نیاز بیشتر در طول زمان با حفظ یکپارچگی

 عدم نیاز به تغییر سیستم و هزینه مجدد با گسترش عملیات مجموعه و کاهش هزینه های آتی

 یاس سیستم شامل سیستم های مالی ،صندوق ،انبار ،فروش ،دستمزد ،بودجه و صنعتی می باشد.

 افزونه های یاس سیستم شامل :پروژه ،دو واحدی ،انبار به انبار ،مالی پیشرفته ،فروش سفارشی ،ردگیری ،حواله
خودکار ،تنخواه ،ارزی ،ارتباطات ویژه ،پیام رسان است.

 یاس سیستم چند شرکته است
تمام سیستم های یاس چند شرکته اند و ویژگی آن در این است که:
 شما با یک سیستم و یک بانک اطالعاتی و با نصبی بسیار
آسان می توانید همزمان حسابهای چندین شرکت را مدیریت
نمایید.

 شما می توانید اطالعات را از یک شرکت به شرکت دیگر
منتقل نموده ،گزارشات ترکیبی و یا مقایسه ای بین شرکت ها
بگیرید.

 دسترسی کاربران به شرکت ها قابل تعریف است و برای ورود
به شرکت ها نیازی به تعاریف افراد و رمز عبورهای جداگانه
نیست.

 و البته هزینه بسیار پایین استفاده از امکان چند شرکته
یاس ،استفاده از آن را برای هر شرکتی مقرون به صرفه
می نماید.

 یاس سیستم بسیار مطمئن است
 یاس عالوه بر اینکه از ساختاری قدرتمند و مطمئن که سالها در ابعاد بسیار بزرگ مورد استفاده
است برخوردار بوده ،تحت تست ها و کنترل های کیفی بسیار دقیق قرار گرفته است.

 تست های چند الیه و وسواس گونه ،اطمینان از عملکرد نرم افزار را باال می برد.

 سیستم ها بدون هیچ ایرادی و با اطمینان کامل برای مشتری قابل استفاده می باشد.

 با "یاس ام اس" همواره با سازمانتان در ارتباط باشید
 پنل ارتباطی یاس ،ویژگی مهم و متفاوتی است که بدون اتصال به اینترنت می توان اطالعات مورد نیاز
را دریافت نمود.

 امکان ارسال اطالعات مهم سیستم را بر اساس تنظیمات شخصی سازمان شما بوجود می آورد .برای
اولین بار شما می توانید به وسیله پیامک از سیستم خود در هر زمان و هر مکان گزارش بگیرید!

 دسترسی به اطالعات مهم سازمان و قدرت تصمیم گیری سریع و درست با حداقل امکانات .یعنی شما
در هر مکان و هر لحظه و به ساده ترین شیوه و حداقل امکانات به اطالعاتتان وصل هستید.

.

 یکی از مهمترین ویژگی های ابزارهای امروزی ،سادگی آن است .یاس از لحاظ ظاهر ،چیدمان و نحوه استفاده ،بسیار ساده است.
 بهره برداری سریع ،عدم نیاز به پشتیبانی و آموزش خاص ،استفاده از همه امکانات و قابلیتها
 این یعنی استفاده بهینه از سرمایه خرید انجام شده و کارایی باالتر

ساده و هوشمند کار کن!

 یاس سیستم ساده است و کاربر پسند

 یاس سیستم ،روشهای مختلف ،متنوع و بسیار با کیفیتی را در آموزش دارد
 آموزش یاس بسیار وسیع و گسترده است .از جمله آموزش حضوری ،فیلم های آموزشی ،راهنمای هوشمند داخل سیستم و وبینارهای آموزشی.

 آموزش های گسترده و وسیع یاس ،تسلط الزم را برای کاربران سیستم جهت استفاده از سیستمها بوجود می آورد و روشهای مختلف آموزش،
سلیقه های مختلف را برای دریافت آموزش تامین می کند .استفاده از حداکثر امکانات سیستم در کوتاهترین زمان ،حاصل بهره گیری از سیستم جامع
آموزش یاس است.

 برخورداری یاس از سیستم آموزشی قوی و متنوع ،هزینه های مشتری را در استفاده از سیستم کاهش ،سرعت بهره برداری را افزایش و در نتیجه
رضایت کاربر و مجموعه را در تامین نیازهای اطالعاتی حاصل می کند.

 خدمات یاس سیستم
 خدمات یاس شامل :خدمات حضوری (از طریق
شبکه نمایندگی) ،خدمات از راه دور (،)E-Support
خدمات کلوب (تیکتینگ) و خدمات تلفنی می باشد،
البته یاس یکسال پشتیبانی رایگان دارد.

 وسعت و کیفیت خدمات یاس به گونه ای است که
مشتری در هیچ کجا برای بهره گیری از آن با مشکل
مواجه نخواهد شد.

 در دسترس بودن و ساده بودن دریافت خدمات در
همه جا و در ساعات مختلف ،دغدغه ای است که هر
کاربر و شرکتی با آن درگیر است و یاس به تنوع و
کیفیت خدمات خود ،این آرامش را در بهره گیری از
سیستم ها با خاطری آسوده به کاربران می دهد.

 یاس سیستم ،کدینگ مالی را بر اساس کسب و کار شما پیشنهاد می دهد
 در سیستم مالی یاس برای راحتی کار حسابداران و مدیران مالی ،سه نوع کدینگ مالی تا سطح معین و به صورت استاندارد
آماده و قابل استفاده است .این امکان مانند آن است که مشاوری کدینگ حسابداری را متناسب کار شما برای شما تهیه نموده
باشد.

 با استفاده از این کدینگ های آماده و استاندارد ،نیازی به تعریف کدینگ برای شروع به کار با سیستم نیست و شما می توانید
با خیالی آسوده از کدینگ حرفه ای و استاندارد موجود استفاده ن موده و در صورت نیاز در طول زمان ،آن را تغییر داده و یا
تکمیل نمایید.

 استاندارد بودن کدینگ و متناسب بودن آن با نوع کسب و کار ،توانایی شما را در ثبت اسناد مالی و بهره برداری از گزارشات
بیشتر و سرعت بهره برداری را خصوصاً در زمان شروع کار با سیستم افزایش می دهد.

 یاس سیستم ،آینده شرکت شما را در نظر دارد


سیستم مالی یاس دارای سطوح گروه ،کل ،معین ،تفصیلی ،مرکز و پروژه است .عالوه بر اینکه سطوح تفصیلی و مرکز نیز می توانند گروه بندی
شده و بر اساس گروه های تعریف شده مورد استفاده قرار گیرند .پس در سیستم حسابداری یاس سیستم تا  6سطح حساب می توانید تعریف




کنید.
سطوح حسابداری تعریف شده در یاس ،دست حسابداران را در تعریف حسابها باز گذاشته و محدودیتی برای ثبت اسناد ایجاد نمی نماید .با توجه
به مستقل بودن سه سطح تفصیلی ،مرکز و پروژه ،عمال دریافت اطالعات از سیستم به راحتی امکانپذیر می گردد.
ثبت اسناد تا سطح مورد نیاز سازمان ،ثبت مرکز هزینه و یا پروژه در اسناد و دریافت گزارشات کامل و حرفه ای در این زمینه ،کار با سیستم
را برای حسابداران و مدیران مالی حرفه ای ،آسان و لذت بخش نموده و دقت و قدرت تشخیص امور مالی شرکت را کامل می نماید.
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