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سازمان شما منابع محدودی دارد که مهمترین آن، پول، 
نیروی انسانی، زمان، مواد اولیه و تجهیزات است؛ که اگر به 
درستی آن ها را مدیریت نکنید، منابع شما به هدر خواهد 
رفت و بازده الزم را نخواهید داشت. سیستم های برنامه ریزی 
منابع سازمان یا ERP راهکاری نرم افزاری، یکپارچه، فراگیر و 
فرایندگرا است برای مدیریت صحیح منابع سازمان شما که 
موجب افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری سازمان شما 

خواهد شد.

این روزها با وجود گسترش کسب وکارها، نیاز به یک نرم افزار 
یکپارچه که در هر مکان و زمان در دسترس باشد، بیشتر 

احساس می شود.

و  بسیار آسان است  نرم افزارهای تحت وب  با  کار کردن 
به  شدن  وصل  از  پس  می توانند  نرم افزارها  این  کاربران 
شبکه داخلی و یا اینترنت با یک مرورگر وب به نرم افزار 

خود دسترسی داشته باشند و کارهای خود را پیش ببرند.

۰۱



مـبنـو حاصل تجربه ی شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار 
«مبنا» است. شرکت «مبنا» در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده 
و در ۲۲ سال فعالیت خود راهـکارهای نرم افــزاری برای 

صنایع مختلف ارائه نموده است.

«مبنا» با توجه به تجربه ی خود در تولید و ارائه ی راهکارهای 
نرم افزاری، نرم افزار مـبنـو را به بـــازار ارائــه کرده است.

۰۲



۰۳

«مبنو» یک راهکار ERP جامع و تحت وب است که با 
زیر سیستم هایی که دارد، می تواند نیازهای شرکت های 

بازرگانی، خدماتی و تولیدی را مرتفع کند.

نرم افزار «مبنو» با شناختی که از فرآیندهای متنوع در 
کسب و کارهای مختلف دارد، می تواند تمامی نیازهای 

یک شرکت را شناسایی و مدیریت نماید.

نــرم افــــزار
یکپارچه ERP تحت وب



حســابداری

خـــزانه داری

خـــــــــــــرید

فـــــــــروش

انــبـــارداری

اتوماسیون اداری

حقوق و دستمزد

امــــــــــــوال

زیرسیستم های مبنو

۰۴



درج انـــواع کدینگ بازرگانی، تولــــیدی، خدمــــاتی و پیمانکاری
گـــــزارش گــــردش حساب و مانده حســــاب در تمــامی سطوح  

به تفکــیک دلـخـــواه
تبدیل ارزهای مخـــتلف به ارز پایه در عملـــیات تجـــاری و صدور 
گزارش گیری دفــاتر و تراز در تمــامی سطوح کدینگ حسابداری
گـــــــزارش ســــود و زيــان به صــــورت لحظه ای و مابیــن تاریـــخ

پیوســت ضـمیمه به اســـناد حســـــابـداری
ثـــــبــــت دفـــــــــــاتــــــر قـــــــــــــانــــــــونــی
عملیات پایان سال مالی به شکل خودکار

ســـــنـد تـســـعــیر ارز
صدور مکانیزه اسـناد
گزارش مرور حساب ها
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حسابداری

۰۵



گــــزارش از مانده و گـــــردش حساب های بانکــی و صندوق به تفکیک
دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان

امکان دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار 
امـــــکان راس گیری دریافــت ها و پرداخـت ها
دریـــــافت و پــــــــرداخت چک های تضـــمینی
امــــــکان تســــــویه دســـــتگاه کــارت خــــوان
واریزی نامشخص / اصالح واریزی نامشخص
ثبت تمـــــامی فـــــــرایند های گـــــردش چـــک
لیست چک های سررسید شده و در جریان وصول
کنترل مانده منفی حساب های بانک و صندوق
تهـــــیه ی فـــــــایل واگـــذاری اســـناد به بانک
صــــــدور چــــــک حــقــــــوق و دســــــتــمـــــــزد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خـــــزانـــه داری
(دریافت و پرداخت)

۰۶



۰۷

امکان ثبت اسناد مـــالی خرید مبتنی بر فرایندهای داینامیک شامل: 
- درخواست خرید       - پیـــش فـــــاکــتور خرید

- فــاکــــتـور خرید         - فاکتور برگــشت از خرید

امکان محاسبه ی جوایز، مالیات بر ارزش افزوده و تخفیفات در اسناد خرید
درخــواست مــکانیزه کاال از تامین کننده مبتنی بر روش های تجربه شده

برقراری ارتباط با سیستم حسابداری مالی و انبار
امکان تسویه اسناد خرید به صورت مرحله ای و کلی در سیستم خزانه داری
امکان راس گــیری از فاکــــتورهای خــــرید و پــرداخـــت مبتــنی بر آن
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خــــرید



۰۸

 صـــدور اســـناد فـــروش مبتنی بر فـــرایندهای قابل تعـــریف شامل:
- ســــفــارش   - پیش فـــاکتور   - فـــاکتـــور   - بــرگشت از فــروش
تعریف انواع مختلف فروش و صدور اعالمیه قیمت بر اساس نوع فروش
تعریف بخشنامه های متنوع تخفیفی مبتنی بر شرایط مورد نیاز، 
تعریف اشانتیون، جایزه و مشخص نمودن نحوه محاسبه آن ها در 

اسناد مالی 
صـــدور صـورتحســـاب مشـــتریان

امـــکان افزودن اضــــافات و کـســـورات متنوع به اســناد فروش 
یکپارچـگی اطالعات بین انبـــــار و فـــروش و دریــافت و پــــرداخــت
امکان تهـــیه فایل خــــرید و فــــروش فصـــلی، نمـــودارهای فــروش 
(ماهانه/روزانه)، سود و زیان فروش و گزارش تجزیه سنی بدهکاران
اعتــبار سنـجی مشــتریان و کنتــرل آن در لحظه ی صــدور فــاکـتور

گـزارش وضعیت و دید۳۶۰ هر مشتری، نمایش کلیه مراوردات 
مـالی، ســـفارشات، خــــریدهای قبلی، سفـــارشات فـــاکتور نشده، 

وضــعیت اعتبار و... 
تعریف اهداف فروش، گزارشات لحظه ای و گرافیکی از میزان نیل 

به هدف و انحراف از آن 
امکان تعریف فرمول های پیچیده پورسانت فروش و حق السعی
امــکان اســـتفاده از حــــالت های متعــــدد گـــزارش گیری و سـاخت 
داشبوردهای مدیریتی برای کنترل در لحظه وضعیت فروش، دریافت، 

گزارش فروش به تفکیک کاال، برند، وضعیت دریافت و ... 
امکان تعریف سهمیه بندی فروش برای تیم های فروش مختلف، بر 

حسب نوع کاال و برند و... ، امکان بالک کردن مشتری 
تعریف تیم های فروش مختلف در پایه جغرافیا، محصول، برند و... 
امکان دریافت گزارشات مختلف به تفکیک تیم فروش و امکان 

مقایسه وضعیت تیم های فروش در لحظه
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فــــروش



۰۹

امکان چند انباره و ماهیت انبار شامل : - انبار محصول   - انبار مواد 
اولیه   - انبار کاالی نیمه ساخته   - انبار ملزومات   - انبار قطعات   - 

انبار قرنطینه   - انبار ضایعات   
ثبت اسناد تعدادی و ریــــالی انبار مبتنی بر فرایندهای داینامیک

شده  زمان بندی  یا  لحظه  به  صورت  به  انبار  اسناد  ارزش گذاری 
مبتنی بر روش های زیر و صــدور اســناد مالی مربوطه : - استاندارد   

- میانگین موزون   - FIFO   - شناسایی ویژه

دریافت اســـــناد انبــــــار براســاس زیرسیستم خـــرید و فــــروش
امــکان بسـته بنـــدی چـــند سـطحی کاال و پوشـش وزن و حــجــم

امکان اطالع رسانی مبتنی بر فرآیند به صورت پیام کوتاه و ایمیل 
و نامه در سیستم اتوماسیون اداری

امکان ردیابی کاال در سطح : - کاال   - سری ساخت و تاریخ انقضا
(RFID مبتنی بر بارکد  و)  UID - 

ابـــــزار ســـفارش گــذاری برای تامــــین کننده و انـــبــــار مـرکــــــزی
امکان کنتـــــرل فــــرایندهای پایان روز با ابزار بستن روزکاری انبار
(WMS) امـــکان بــرقـــــراری ارتباط با نرم افـــــزار انـــبـــــار مـکانیـــزه

امکان تعریف نقطه سفارش کاال 
انبار گردانی 

گزارش دید ۳۶۰ هر کاال، تعداد موجودی، رسید ها و حواله ها، سریال 
و Batch numberهای موجود از هر یک نوع کاال، فاکتورهای مرتبط 

با آن کاال 
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انـــبــــارداری



۱۰

اتوماسیون اداری
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امکان ثبت نامه های رسمی و اداری به صورت 
اندیکاتور با قالب شمار ه های مشخص

امکان مراودات و مکاتبات درون سازمانی، ارسال 
وظیفه، ست کردن قرار مالقات و تعریف پروژه 
تعریف جریان کاری و فرایندها میان بخش ها 

مـخـــتلـــف ســـــازمـــــان
امکان ایجاد کارتابل مجزا برای هر کاربر 

امــــکان ایجـــاد نامـــــه های تاییدیه در همه ی
بخـــش های ســـیســتم
تعریف فـــرم نظرسنجی

امکان تعریف قالب های متنوع مکاتبات جهت 
سهولت استفاده پرسنل 

امکان ایجاد درخواست های مرخصی و ماموریت 
و... و ارجاع خودکار به مدیر مربوطه هر واحد



تعریف حکم در سیستم
فیش حقوقی اتوماتیک
ثبــت اطالعـــات کارکنان
چــــــارت ســــــازمــــانــی

امـکان تعــریف چـنـد سمــت بـــرای یـــک پـــرســـنل
محـــــاسبه ی مـــالیات بر حقـــوق به انـــواع روش ها
تهیه ی دیسکت پرداخت حقوق برای تمامی بانک ها

اقســــاط ماهانه، مانده وام و خـــــالص پرداخـــتی 
حقــــوق کارکـــنان

تهیه ی دیســکت های قــــانونی بیمه و مـــالیات با 
فرمت های مورد پذیرش

امکان اتصــال سیســتم حــقـــوق و دســـتمزد را به 
سیســتم ورود و خروج کارکنان
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حقوق و دستمزد

۱۱
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محـــــــاســــــــبـه ی اســــــتـهــــالک دارایــــی ها
گــــــزارش گــــــیری های متــــنـــوع از دارایی ها
پالک گــــــــذاری و طـــــبقه بنــــدی دارایـــــی ها
مدیریت تحصیل، تبدیل و جابجایی امـــــوال
امــــکان تعـــــدیل کاهشی و افزایشی امــوال
جدول استهالکات مـــوضوع مــاده ۱۴۹ قانون 

مالیات های مستقیم

امــــوال

۱۲



۱۳

مشتریان مبنو



فرآیندهای شرکت شما را می شناسیم
و از گـزارشات مورد نیاز شـما آگاهـیم!

چــــــرا مــــبنو؟

۱۴

عنـوان یک شــرکت دانش بنــیان، به  مــبنا  شــرکت 
ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری و فرآیند محور است 
که در طول ۲۲ سال در حوزه صنعت نرم افزار فعالیت 
نموده است. این شرکت عضو شورای عالی انفورماتیک 
و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و تجربیات 
موفقی در ارائه و پیاده سازی نرم افزار در صنایع مختلف 
را دارا می باشد. مشتریان خدمات پشتیبانی مبنا را وجه 
تمایز آن دانسته و مبنا را همراه و شریک استراتژیک 

خود در حوزه توسعه سازمانی می دانند.



داشبوردهای مدیریتی و شاخص های متنوع 
وجه تمایز «مبنو» است...

۱۵

مبنو به عنوان راهکار یکپارچه و جامع جهت ارائه هوش تجاری و داشبوردهای 
مدیریتی از دیگر محصول شرکت مبنا به نام کوک لوک استفاده می نماید.

مبنو و کوک لوک یکپارچه بوده به همین ترتیب دغدغه مشتری در حوزه ارائه 
سرویس مشترک از بین رفته است.

مزایای کوک لوک:
دغـــدغه ی شمـــا را می دانیـــم

آمــوزش، استقـرار، پشــتیبانی

سادگی استفاده از داشبوردها

داشـــبوردهای هــــوش تجــــاری دلخـــواه

قابلیت یکپارچه سازی با تمام نرم افزارها



حامی و همراه شما هستیم...

کارشناسان ارشد مالی ما با تجربه مشاوره به بیش از هزار مشتری
حامی شما خواهند بود:

• برگزاری جلسات مشاوره عارضه یابی و بررسی فرآیند مالی مشتری 
به صورت رایگان 

• بررسی و پیشنهاد اصالح کدینگ جهت رفع عارضه ها و تعریف درخت 
حساب های مشتری و ارائه مشاوره های الزم جهت استقرار مناسب 

و سریع نرم افزار 
• مشـــــاوره رایــــگان جهــت تنظــیم دفـــاتر قـــانونـی 
• مشاوره رایگان برای تدوین فرآیندهای مالی شرکت

۱۶



تهــــــران، یوســـف آبـــــــاد،
کـــوچه دهـــــم، پــالک۴۳

درخواست دمـو

(داخلی۴۳۴) ۰۲۱-۹۱۰۷۰۹۷۹
۰۲۱-۴۳۳۰۲

mabna.net

https://mabna.net/landing/mabno/#mabno-request



