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مدیریت اطالعات در کسب و کارهای کوچک و متوسط

تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق جهان بسيار متفاوت است.
در حقيقت ،شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشور ،معرف صنايع کوچک و
متوسط آن است.
امروزه موسسات کوچک و متوسط عالوه بر کارکردهاي پيشين خود ،کانون اصلي
توسعه فناوري و تأمين نيازهاي پيچيده و پيشرفته کشورها به حساب مي آيند و
حمايت هاي گسترده اي توسط مؤسسات دولتي و عمومي از آنها به عمل مي آيد.
در حال حاضر حدود  09درصد از کسب و کارهاي دنيا و بيش از  09درصد از کسب
و کارها در کشور ما را شرکت هاي کوچک تشکيل مي دهند که ويژگي ها و
خصيصه هاي منحصر بفرد خود را دارند .مديران ارشد در اين شرکت ها بدليل چابکي
و همبستگي باال  ،سريع تصميم مي گيرند و سريع اجرا مي کنند .گزارش دهي و
مديريت اطالعات در شرکت هاي کوچک نقش تشريفاتي نداشته و قطعا تاثير مستقيم

یاس  ،ســاده و هوشــمند

در سرنوشت شرکت خواهد داشت  ،به همين دليل نمي توان از لزوم استفاده از سيستم
هاي يکپارچه و هوشمند در شرکت هاي کوچک چشم پوشي نمود.

معرفی یاس
ياس محصولي است کامال يکپارچه و هوشمند که با توجه به نيازهاي خاص مشتريان
در شرکت هاي کوچک و متوسط طراحي و توليد شده است .
با توجه به بهره وري باال در شرکت ها و سازمان هاي کوچک و متوسط و عدم استفاده
از منابع انساني متعدد  ،اين شرکت ها براي ثبت و مديريت اطالعات،کاربران و
کارشناسان محدودي را دراختيار دارند  ،لذا در طراحي ياس توجه ويژه اي در خصوص
سادگي نرم افزار و کاربر پسند بودن آن مبذول گشته است .
در طراحي و توليد ياس از آخرين متدهاي امنيتي استفاده شده و کاربران ياس
مي توانند بدور از هرگونه پيچيدگي  ،با حفظ حقوق دسترسي  ،در ساختار شبکه به
کليه اطالعات دسترسي داشته باشند .
کاربران پاس مي توانند بدون نياز به سيستم هاي مکاتبات داخلي صرفا از طريق
مديريت پيام به سادگي با يکديگر در ارتباط باشند.
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فــرآیندها در یــــاس
با توجه به اينکه تنوع فعاليت در شرکت هاي کوچک و متوسط بسيار زياد است  ،لذا پوشش فرآيندي در ياس سبب شده تا
مديريت اطالعات در تمامي حوزه ها بسادگي ممکن گردد.
طراحي ياس به شما امکان مي دهد هريک از فرآيندهاي مورد نياز سازمانتان را انتخاب نموده و مورد استفاده قراردهيد .همچنين
در ياس امکان استفاده از فرآيندهاي تکميلي بمنظور استفاده وسيع تر و گسترده تر از سيستم ها به شرح زير امکان پذير
مي باشد .
 سريال ردگيري
 تنخواه
 پروژه
 انبار به انبار
 کاربر اضافه
 واحد دوم در انبار و فروش
 مالي حرفه اي (مرکز  ،گزارشات مديريتي )
 شرکت هاي اضافه بيش از  2شرکت
 سامانه پيام رسان
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حسابـداری مــالی

دریافت و پـرداخـت

انبــار و تامیـــن

فــــــــروش

حقـوق و دستمـزد

تــــولیــــد

کنـترل بودجــه
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حســـابـــداری مــــالـی

با توجه به حساسيت و اهميت سيستم حسابداري در هر مجموعه و وسعت کار در اين بخش ،سيستم حسابداري مالي ياس بصورت
کارا و در عين حال ساده و کاربردي جهت استفاده حسابداران حرفه اي ايجاد گرديد.
در اين نسخه که امکاناتي ويژه عالوه بر استاند اردهاي حسابداري گنجانده شده است ،رضايت خاطر دقيق ترين و سخت گيرترين
حسابداران مد نظر بوده است.
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حســـابـــداری مــــالـی

امكانات سیستم
 دارا بودن پنج سطح حسابهاى گروه ،کل ،معين  ،تفصيلى و مراکز
 امکان تعريف گروه تفصيلي و گروه مراکز براي دسته بندي حسابها و گزارش گيري هاي مفيدتر
 امکان تعريف قراردادها و يا پروژه ها به عنوان يک سطح مستقل حسابداري
 امکان تعريف شرکت هاي متعدد در سطوح مختلف
 امکان تکرار اسناد با شماره و تاريخ جديد
 امکان شماره گذارى اتوماتيک اسناد حسابدارى
 امکان انتقال خودکار حسابهاى دائمى (ترازنامه اى) به سال بعد
 قابليت يک موتور جستجو ) (Search Engineبسيار قوي
 امکان عالمت گذاري سند و ثبت کد فرعي براي هر سند (روکش سند)
 امکان حذف سند و يا کپي سند با شماره مورد نظر
 امکان ثبت و تائيد سند در  5سطح با کنترلهاي ويژه و هوشمند
 امکان مرور حسابها از جزء به کل و از کل به جزء به صورت همزمان با نمايش گردش هر سر فصل و مانده
آن
 امکان تغيير کد حسابها از يک سرفصل حساب به سرفصل حساب ديگر در اسناد
 امکان بستن حسابهاي موقت ،صدور سند افتتاحيه و اختتاميه به صورت اتوماتيک
 ارتباط با ساير نرم افزارهاى موجود (مثال " :انبار" " ،حقوق و دستمزد" و " فروش" و)...
 امکان درج شرح سند به ميزان کافى
 امکان جابجايي اسناد موجود در يک تاريخ
 امکان ثبت نهايي اسناد و بازگرداندن آنها به حالت عادي با رمز مخصوص
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دریـــافــت و پـــــرداخـــت
اين سيستم جهت کنترل دريافت ها و پرداخت ها ،موجودي بانک ،دفتر بانک و تهيه ليست مغايرت بانکي و
در نهايت کنترل هوشمند تاريخ ها و صدور انواع سند در سيستم حسابداري طراحي گرديده و به صورت
يکپارچه با سيستم حسابدا ري مالي قابل استفاده مي باشد .در نهايت هرعملياتي که در ارتباط با عمل دريافت
و پرداخت وجود دارد به همراه گزارشات مستقل و امکان جستجوي کامل در سيستم ديده شده و کنترل و
نگهداري اطالعات مربوط به آنها را درحدي که آسودگي خاطر شما را در اين زمينه به همراه آورد  ،انجام
مي دهد.

امكانات سیستم
 امکان ثبت عمليات دريافت با ذکر مشخصات کامل و نيز چاپ رسيد دريافت
 امکان صدور انواع سند بر روي پرداخت اعم از دريافتي نزد صندوق ،نقدي نزد صندوق ،در جريان
وصول ،وصولي نقدي بانک ،برگشتي از نزد صندوق و برگشتي از نزد بانک ...
 امکان خرج نمودن چک دريافتي با عمليات استاندارد و نيز ثبت وصولي چک
 امکان متوقف نمودن چک ،واريز به حساب و نيز کنترل موجودي به دو شيوه واقعي و صوري
 امکان راس گيري مابين چک هاي دريافتي
 امکان ثبت عمليات پرداخت با مشخصات کامل و صدور رسيد پرداخت
 امکان چاپ انواع چک براي انواع بانکها
 امکان مشاهده چکهاي خرج شده و نيز ثبت چکهاي پاس شده
 امکان ثبت تاريخ يادآوري براي هر يک از پرداختها و دادن آالرم در تاريخ مذکور
 امکان انجام عمليات حساب به حساب و صدور اسناد مربوطه
 امکان فيلتر نمودن بر روي هر يک از آيتم هاي دريافتي و پرداختي اعم از مبلغ ،تاريخ ،طرف حساب
و ...بر روي فرم اصلي دريافت و پرداخت و نيز برداشتن فيلتر
 امکان مشاهده اصل سندهاي صادر شده در سيستم مالي از داخل سيستم صندوق
 امکان انجام کنترل هاي مديريتي بر روي دريافتها و پرداختها به صورت ساده و با استفاده از تقويم
کامپيوتري با تاريخ هاي شمسي و ميالدي
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دریـــافــت و پـــــرداخـــت

امكانات سیستم
 امکان مشاهده اصل سندهاي صادر شده در سيستم مالي از داخل سيستم صندوق
 امکان انجام کنترل هاي مديريتي بر روي دريافت ها و پرداخت ها به صورت ساده و با استفاده
از تقويم هوشمند با تاريخ هاي شمسي و ميالدي
 امکان اعالم مغايرت بانکي به صورت هوشمند و تهيه ليست صورتحساب بانک
 امکان تعريف انواع دسته چک و کنترل هوشمند سيستم بر روي شماره سريال چکهاي صادره
 امکان معرفي حساب موقت براي چک هاي درجريان وصول و حساب نزد بانک
 امکان ارائه دفتر بانک براي هر حساب بانک به صورت هوشمند و امکان مشاهده اصل دريافتي
يا پرداختي
 انتقال دريافت ها و پرداخت ها به دوره مالي بعدي
 امکان ابطال چک در صورت نياز
 امکان معرفي صندوق هاي متعدد در سيستم با ذکر نوع صندوق
 امکان ثبت چک هاي جايگزيني به ازاء چک هاي برگشتي هر طرف حساب
 امکان ثبت و ردگيري سوابق مشتريان
 رأس گيري چک و فاکتور بصورت کامالً ساده
 ايجاد رسيد عودت به مشتري براي چکهاي خرجي
 امکان ثبت چک رمزدار و چاپ رسيد آن
 امکان اعمال سريال صندوق جهت سهولت و کنترل در ثبت اطالعات
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انبـــــــــار و تامیــــــــــن

يکي از موضوعات مهم براي م جموعه هاي توليدي و بازرگاني موضوع نگهداري از کاال به عنوان يک سرمايه مهم در شرکت مي باشد.
نگهداري اطالعات کاالها  ،گردش آن ها و مقادير ريالي اين گردش ها موضوعات مهمي است که انديشه هر سازماني را مي تواند
درگير نمايد.
سيستم انبار و تامين ياس به گونه اي طراحي گرديده که به سادگي ثبت و نگهداري اطالعات کاال را مديريت نموده و با ارائه گزارشات
بسيار متنوع و وسيع بصورت استاندارد و مديريتي  ،حافظ اين سرمايه مهم سازمان شماست .
کنترل اطالعات کاال  ،موجودي ها  ،نقطه سفارش  ،ورود و خروج کاال و نيز صدور سند مالي به عنوان امکانات اصلي اين سيستم
مي باشد .همچنين امکان ردگيري مواد  ،امکان صدور اسناد انبار به انبار  ،امکان استفاده از واحد دوم و بسياري امکانات ديگر جلوه
اي هوشمند تر و حرفه اي تر به اين سيستم بخشيده است .
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انبـــــــــار و تامیــــــــــن

امكانات سیستم
 امکان تعريف کاربران انبار و يا حسابداري انبار با سطوح اختيارات مختلف
 امکان تعريف انبارهاي متعدد و تعريف کاال براي هر انبار بصورت جداگانه
 امکان تعريف کدينگ معنيدار بصورت دلخواه براي هر انبار و تغيير آن
 امکان تعريف گروههاي انبار و معرفي هر تعداد انبار زيرمجموعه يک گروه انبار
 امکان معرفي گروه اصلي و گروه فرعي و ارتباط کدينگ کاال با گروههاي اصلي و فرعي
 امکان ثبت ورودي هاي انبار شامل  :رسيد انبار ،برگشت از حواله انبار ،برگشت از حواله فروش ،رسيد از خط توليد و
برگشت از مرکز هزينه
 امکان ثبت خروجيهاي انبار ،شامل  :حواله انبار ،برگشت از خريد ،حواله فروش و مجوز خروج کاال
 امکان دستهبندي هرکدام از اين وروديها و خروجيها براساس نوع آن


امکان کنترل موجودي کاالهاي هر انبار بصورت لحظهاي ) ( online



امکان معرفي کاربران مجاز براي هر انبار بصورت مستقل

 امکان تعريف طرفحسابهاي مختلف اعم از مشتري ،فروشنده و هردو
 امکان ثبت اسناد مالي ارسالي ،دريافتي و برگشتي آنها بصورت مستقل
 امکان معرفي دورههاي انبارداري مختلف و تغيير دوره از داخل سيستم
 امکان انجام عمليات انبارگرداني و گزارش مغايرتهاي تعدادي و انحراف نهايي و نيز انتقال موجودي به دوره بعد و
صدور سند اصالحي بصورت اتوماتيک
 امکان تغيير کدينگ کاالها ،مراکز هزينه  ،مشتريان و اعمال آن در تمام سيستم بصورت اتوماتيک
 امکان ثبت نهايي اطالعات براي هر دوره زماني دلخواه
 گزارش فصلي خريد و فروش
 گزارش تغييرات در اطالعات سيستم توسط کاربران
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فــــــــــروش

ب ا توجه به اينکه واحد فروش در هر بنگاه اقتصادي  ،اصلي ترين منبع درآمد مجموعه بوده و عملکرد
آن ،مبناي ر شد و توسعه فعاليت ها مي باشد ،لذا کنترل ،نظارت و برنامه ريزي دقيق و صحيح بر
اطالعات اين بخش از ضروريات امر مديريت به نظر مي رسد.
در اين سيستم تجربيات چندين سال کار مداوم و طراحي هاي متفاوت بر روي روشهاي مختلف فروش
لحاظ شده و در نهايت سيستم فروش ياس با قابليت بسيار باال و انعطاف پذير و قابل انطباق با حالت
هاي مختلف فروش تهيه و ارائه گرديده است.

امكانات سیستم
 امکان تعريف شناسنامه کاري مشتري و فروشنده به صورت کامل و جامع
 امکان کنترل موجودي کاالهاي انبار محصول به صورت لحظه اي ()Online
 امکان مشخص نمودن چندين ليست قيمت براي هر کاال و تعيين نرخ پيش فرض
 امکان استفاده از گروه هاي انبار و انبارها در صورت ارتباط با سيستم انبار
 امکان تعيين سطح مشتري در سطوح مختلف حساب (در صورت ارتباط با سيستم مالي)
 امکان کنترل عمليات کاالها با دو واحد به صورت مستقل (در ارتباط با سيستم انبار)
 امکان تعيين سقف اعتبار خريد براي هر مشتري و کنترل هوشمند آن
 امکان مشخص نمودن عوامل افزاينده و يا کاهنده در پيش فاکتور و فاکتورهاي فروش به شکل
درصدي و مبلغي بصورت پيش فرض و يا مستقل در هر يک از پيش فاکتورها يا فاکتورها
 امکان دسته بندي مشتريان در گروه هاي کاري مختلف
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فــــــــــروش

امكانات سیستم
 امکان معرفي فعاليت مشتريان
 امکان تخصيص مناطق به مشتريان
 امکان تخصيص استان و شهر به مشتريان
 امکان تعريف درصد تخفيف مشتري به ازاي کاالي خاص
 امکان غيرفعال کردن يک مشتري
 امکان محاسبه واحد دوم ( تعدادي )
 امکان محاسبه مبلغ کل فاکتور براساس واحد دوم
 امکان ثبت عوامل افزاينده و کاهنده در هر دو حالت مبلغي و درصدي تا  3عامل براي هر کدام
 امکان تعريف درصد تخفيف به ازاي مقدار کاالي خريداري شده
 امکان تعريف درصد تخفيف ثابت مشتري
 امکان تعريف درصد تخفيف به گروه مشتريان به ازاي کاالي خاص
 امکان تعيين تخفيف در فاکتور
 امکان ثبت و ابطال پيش فاکتور ،فاکتور ،دستورتحويل ،برگشت از فروش به تفکيک گروه انبار
 امکان ثبت فاکتور فروش با کنترل هاي ويژه و ثبت در حساب بدهکاري
 امکان ثبت برگشت از فروش با عمليات مربوطه ثبت در حساب بستانکاري
 امکان ثبت حواله فروش بر روي چند فاکتور يا چند دستور تحويل و يا بصورت مستقل
 امکان ثبت فاکتور براساس پيش فاکتور ،فاکتور ،قرارداد و يا بصورت مستقل
 امکان تعريف تخفيف در مورد گروهي از کاالها به ازاي مبلغ خاص
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حقـــــوق و دستــــــمزد
يکي از سيستم هاي بسيار پر کاربرد در شرکت ها و موسسات سيستم هاي کارگزيني و حقوق و دستمزد مي باشد .در سيستم
حقوق و دستمزد ياس تالش بر آن بوده است تا تمام مطالب مربوط به پرونده پرسنلى افراد به کاملترين شيوه ممکن در
سيستم ثبت و نگهدارى شود .دسته بندي اطالعات ،ارائه گزارشات متنوع و مفيد ،نگهدارى دقيق مشخصات پرسنلى و سرعت
در ورود اطالعات مواردي است که در اين سيستم مد نظر بوده است.
اقالم پرداختي و کسور در اين سيستم به صورت کامال پارامتريک و هوشمند طراحى و پياده سازى شده است .شما با داشتن
اين سيستم بر انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد تسلط کافى داشته و قادر به انجام هر گونه تغييرى در تعاريف و اطالعات
پايه مى باشيد .در اين سيستم نيز امکان معرفي چند کارگاه و چند ليست بيمه به صورت هم زمان موجود مي باشد.
امكانات سیستم:
 امکان ورود اطالعات افراد در چهار گروه اطالعاتى مستقل از جمله اطالعات شخصي  ،محاسباتي  ،جايگاه سازماني
و ساير اطالعات تکميلي در سيستم
 امکان ورود اطالعات احکام و ثبت تاريخ اجرا براي هر حکم به صورت کامال پارامتريک
 امکان ثبت قرارداد پرسنل قراردادي  ،همراه با پيغام هوشمند براي زمان خاتمه قرارداد






امکان تعريف انواع استخدام و مشخص نمودن اطالعات پرسنلي هر يک به صورت مستقل
امکان چاپ احکام پرسنلى
امکان درج اطالعات مربوط به مرخصى ها (همه انواع مرخصيها) و ارائه مانده مرخصى براى هر فرد
امکان اعمال افزايش سر سال و به روز نمودن اطالعات احکام پرسنل به صورت يکجا
امکان مشاهده سوابق احکام پرسنل در فرم اطالعات پرسنل
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حقـــــوق و دستــــــمزد
امكانات سیستم:
 امکان تعريف زير مجموعه هاي سازمان و جانمايي پرسنل در آن










امکان ارتباط با سيستم حضور و غياب
امکان ورود ليست اطالعات کارکرد بصورت مستقل
امکان انتقال مانده مرخصي و حقوق براي هر پرسنل ازسال قبل
امکان تعريف انواع وام و بدهي اقساطي و کسر اقساط آن از حقوق پرسنل
امکان ثبت اطالعات ماموريت ها و پرداخت حق ماموريت به صورت روزانه يا ثابت
امکان برقراري ارتباط بين دوره هاي قرارداد و احکام صادر شده براي هر دوره
امکان انتقال مانده مرخصيها از سال ها و ماه هاي قبل
امکان تعريف انواع پرداخت هاى متفرقه و استفاده از آنها در هنگام نياز و کنترل مجموع پرداخت ها يا کسورات
متفرقه براى هر شخص به صورت مستقل
امکان تعريف انواع وام و تخصيص وام هاى مختلف به پرسنل با تعيين مقدار کسرى و کنترل هوشمند و نمايش
مانده وام

 امکان ارتباط با سيستم مالى و صدور سند حقوق در آن سيستم
 امکان محاسبه بازخريدي پرسنل به صورت اتوماتيک توسط سيستم
 امکان ثبت هر تعداد جدول مالياتي براي هر شرکت و با ذکر سال با توجه به نوع استخدام








امکان تعريف اطالعات دستمزدي هر يک از انواع استخدام به صورت مستقل
امکان تعريف چندين نوع محاسبه و پارامترهاي هر يک بصورت مستقل جهت محاسبات
امکان تعريف مراکز هزينه مختلف و تهيه گزارشات مربوطه
امکان تعريف سمت ها(پست ها) و تصدي آنها توسط پرسنل
امکان تعريف محل هاي ماموريت بصورت مستقل و استفاده آنها در ثبت ماموريت ها
امکان ثبت پارامترهاي سيستم دارايي
امکان تکميل اطالعات مالياتي پرسنل و تهيه فايل و ليست دارايي بصورت اتوماتيک






امکان ثبت اطالعات بيمه تآمين اجتماعي و تهيه فايل و ليست بيمه
امکان تعريف نحوه محاسبه ماليات براي هر نوع محاسبه حقوق
امکان توقف يا کسر کمتر يا بيشتر از اقساط وام و بدهي در هر ماه محاسبه حقوق
امکان تعريف چندين نوع حساب جهت پرداخت حقوق و فعال و غير فعال کردن آنها به دلخواه
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تـــولیـــــد
با بهره گيري از اين سيستم و برنامه ريزي دقيق مي توانيد از هزينه هاي هنگفت استفاده از منابع سازمان جهت
انباشت مواد اوليه براي توليد جلوگيري نماييد.
ابزار هاي کمکي جهت برنامه ريزي توليد ،تهيه  BOMو تهيه گزارش کسري موجودي انبار از ويژگي هاي اين سيستم
مي باشد.
امكانات سیستم:
 امکان ثبت کاالي تجمعي
 امکان ثبت اجزاي کاالي تجمعي()BOM
 امکان ثبت يک يا چند فرمول توليد براي کاالهاي تجمعي
 امکان ثبت کاالهاي مشابه در انبارهاي مختلف
 امکان گروه بندي کاالهاي تجمعي
 امکان ثبت يکجاي اجزاي کاالهاي تجمعي در انبارهاي مختلف
 امکان مشاهده آني کاردکس کليه کاالها در بخش هاي مختلف سيستم
 امکان کنترل اجزاي کاالي تجمعي براساس فرمول ساخت هنگام ثبت وروديها و خروجيها


امکان تجزيه کاالهاي تجمعي بر اساس BOM

 امکان کنترل ريز اجزاي کاالي تجمعي جهت حواله انبار
 امکان قيمت گذاري نرخ استاندارد دستمزد و سربار
 امکان قيمت گذاري رسيد از توليد و موارد مصرفي بر اساس BOM
 امکان معرفي کد ايزو براي فرمهاي مختلف تعريف شده در سيستم
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کنتـــــرل بودجـــــــه

کنترل بودجه در ياس ،به سادگي به شما کمک مي نمايد تا در هر يک از سرفصل هاي دلخواه  ،بودجه ماهانه و يا ساالنه تعريف نماييد .همچنين شما
مي توانيد در هنگام تعريف مبلغ بودجه  ،بصورت لحظه اي ( )Onlineگردش واقعي و تاکنون سرفصل انتخابي را رويت نماييد.
در اين سيستم ميتوانيد با استفاده از گزارش "مقايسه اعتبارات دوره ها" گردش هر سرفصل را در دوره هاي قبل به صورت مقايسه اي مانيتور نماييد.

امكانات سیستم
 ارتباط يکپارچه با سيستم حسابداري مالي
 تعريف بودجه به صورت ماهانه و ساالنه بر روي هر يک از سرفصل هاي حسابداري
 مشاهده گردش سرفصل ها در دوره هاي قبل به صورت مقايسه اي
 گزارش انحراف بودجه با عملکرد واقعي در سطح گروه  ،کل ،معين
 گزارشات نموداري از مقايسه بودجه و عملکرد
15

خدمــــــــات یــــــاس

ياس با بهره گيري از کارشناسان متخصص در هر يک از سيستم ها تالش نموده تا در جهت رضايت مندي صد در صدي مشتريان ،بهترين خدمات را
در کمترين زمان ممکن ارائه نمايد .
کيفيت استفاده از هر محصول به خدمات پشتيباني آن بستگي دارد .اين امر در محصوالت نرم افزاري اهميت به مراتب بيشتري پيدا مي نمايد به گونه
اي که بدون خدمات حرفه اي  ،وسيع و به موقع  ،عمال کار استفاده از نرم افزار مي تواند مختل شده و مجموعه استفاده کننده را به چالش هاي جدي
برساند .بدين منظور براي ياس بستر ي حرفه اي و قوي جهت ارائه خدمات هر چه بهتر و مناسب تر تدارک ديده شده است .خدمات ياس مي تواند از
راه هاي زير به مجموعه هاي بهره بردار ارائه گردد.
 ايجاد کلوپ مشتريان به منظور ارائه خدمات سريع

 ارائه نسخ جديد

 ارائه خدمات پشتيباني ( )Onlineغير حضوري

 ارائه مستندات آموزشي

 ارائه خدمات پشتيباني حضوري

 ارتباط آنالين با کارشناسان پشتيباني

 برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي

 انتقال اطالعات ()Convert

 اطالع رساني در خصوص قابليت هاي جديد

 مشاوره جهت بهره برداري بهينه از سيستم ها
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