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پرگار، جديدترين محصول شركت بريد سامانه نوين با پشتوانه 20 ساله اين شركت در زمينه توليد محصوالت 
و  به سازمان ها  را  امكان  اين  و  توليد شده است  از آخرين فناورى روز،  بهره گيرى  و  و راهكارهاى سازمانى 
كاربران خود مى دهد كه بتوانند بدون محدوديت، از جديدترين فناورى ها در كنار اين سيستم استفاده نمايند.
پوشش تمامى فرآيندهاى عمومى سازمانى (مالى، منابع انسانى و اتوماسيون ادارى) و حتى فرآيندهاى خاص 
هر سازمان، ارتباط و يكپارچگى ميان آن ها و به واسطه آن رفع مشكالت و محدوديت هاى سيستم هاى جزيره اى، 

وجه تمايز و مزيت رقابتى اين محصول است.
اين سيستم به مانند ميز كار الكترونيكى در فضاى مجازى، درگاه واحدى را ايجاد مى نمايد تا كاربران از طريق 

آن بتوانند به كليه خدمات سازمانى دسترسى پيدا نمايند.
راهكار يكپارچه و جامع پرگار با تمامى قابليت ها و ويژگى هاى خود به دنبال آن است تا سازمان ها را در مسير 

رشد و تحقق اهدافشان همراهى نمايد.

راهكارهاى 
يكـپارچه
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سيستم جامع
مــــــالى

بر  نقدى عالوه  تغيير روش حسابدارى  به  التزام دولت  و  تعهدى  به سوى حسابدارى  فرآيند حركت 
مزاياى فراوانى كه در بهبود پاسخگويى سازمان ها در قبال منابع، شفافيت فعاليت هاى مالى و پايش 
عملكرد سازمانى و گزارش گيرى دارد، در پياده سازى و درك آن در سازمان ها و شركت ها چالش هايى 

نيز ايجاد نموده است.
ميان  در  را  خود  مناسب  جايگاه  مى تواند  در صورتى  تعهدى  مبناى حسابدارى  بر  مالى  يك سيستم 
مديران و ذيحساب هاى مالى به خوبى تثبيت نمايد كه بتواند با اصالح فرآيندها عالوه بر رفع نيازهاى 
 ،... و  مالى  و پرداخت، حسابدارى  اعتبارات، دريافت  مانند حقوق و دستمزد،  مالى  وظيفه اى حوزه 
نيازهاى فرآيندى حوزه مالى مانند انبار، قراردادها، اموال، تداركات و خريد را نيز مرتفع نموده و 

موجب كاهش حجم فعاليت واحد مالى و افزايش كارايى و اثربخشى آن گردد.

بريد سامانه نوين، با پشتوانه دو دهه تجربه، با رويكردى كامالً حرفه اى در پياده سازى راهكارهاى سازمانى در 
بخش عمومى و دولتى و بيش از سه سال تحقيق و توسعه در زمينه محصوالت نوين سازمانى، محصولى تحت عنوان 
سيستم مالى پرگار را توليد نموده، كه ضمن رفع نيازهاى سازمانى در زمينه حسابدارى تعهدى، فرآيند تغيير به 

حسابدارى تعهدى را از يك چالش به يك جهش و مزيت براى سازمان ها تبديل مى نمايد.
مجموعه سيستم هاي مالي پرگار، از طريق ارائه اطالعات مالى طبقه بندى شده و قابل استنتاج، امكانات الزم را 

براى برنامه ريزى و بودجه ريزى مطلوب و اجراى صحيح آن در سازمان هاى بخش عمومي، فراهم مي آورد.
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جامعيت

مزيت استفاده از سيستم هاى مالى، تسهيل ثبت و نگهدارى وقايع و 
رويدادهاى مالى، پردازش تراكنش هاى مالى و گزارش گيرى هاى جامع 
گونه اى  به  پرگار  مالى  جامع  سيستم  است.  مالى  اطالعات  از  كامل  و 
طراحى شده است تا بتواند با پوشش تمامى فرآيندها و وظايف مالى 
سازمان ها، نقش اساسى را در جهت رسيدن به اهداف فوق براى آنها 

مهيا نمايد.
از  ارائه سيستم مالي پرگار پوشش تمامي رويدادهاي مالي  از  هدف 
پرگار  بنابراين  است.  مالي  حوزه  در  آنها  عمليات  پايان  تا  وقوع،  بدو 
سازمان  مختلف  بخش هاي  در  را  مالي  امور  با  مرتبط  عمليات  تمامي 

پوشش داده و آنها را در يك درگاه واحد مجتمع مي نمايد.

سيستم  حسابدارى مالى بخش عمومى
دريافت و پرداخت
اعتبارات
مغايرت بانكى
مديريت اموال
مديريت و نگهدارى كاال
مديريت خريد كاال و خدمات
حسابدارى خريد كاال و خدمات

تمايز و در حقيقت  از سازمان هاي بخش عمومي فرآيندهاي خاصي وجود دارد كه وجه  در بسياري 
عنصر حياتي آن سازمان ها است. اين درحالى است كه به طور معمول براي اين فرآيندها سيستم هاي 
نرم افزارى استانداردى وجود نداشته و پوشش آنها غالباً از طريق سيستم هاي خاص منظوره صورت 
مى گيرد. اقدام در چارچوب قواعد حسابدارى بخش عمومى نياز به زيرساخت مناسبي دارد كه بتوان 
با استفاده از آن در تمامي فرآيندهاي عادى و حتى خاص سازماني اطالعات مالي مناسب را شناسايي، 

ثبت و طبقه بندى نموده و آنها را در سيستم مالي مجتمع نمود.

سيستم مالي پرگار زيرساختي را فراهم مي آورد تا از طريق آن كليه فرآيندهاي سازماني اطالعات 
الزم را به سيستم مالي منتقل نمايند و با فراخوانى اين اطالعات بخش هاي پوشش داده نشده از 

فرآيندهاى مالى در سيستم هاى نرم افزارى به طور مطلوب پوشش داده شود. 
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سيستم    حسا بدارى
مالى بخش عمومى 

سيستم حسابدارى بخش عمومى پرگار، بر اساس دستورالعمل هاى صادره توسط 
وزارت امور اقتصاد و دارايى طراحى شده است و مسئوليت جمع آوري، طبقه بندي، 
ثبت، تلخيص و ارائه اطالعات مالى به روز از حساب ها و تمامى منابع مالى دستگاه ها 
و عمومى  بخش  حسابدارى  استانداردهاي  اساس  بر  را  دولتى  موسسات  و 
شيوه نامه هاى اجرايى ابالغ شده توسط دستگاه هاي نظارتي و مسئول بر عهده دارد. 
صحت  از  الزم  اطمينان  ايجاد  ضمن  كه  توانمند  است  ابزاري  پرگار  مالي  سيستم 
و موثر سازمانى  را جهت تصميم گيرى هاى حساس  مالي، مديران سازمان  اطالعات 
اختيار مديران قرار مي دهد. از عملكرد دستگاه در  و تصويري جامع  نموده  ياري 

پوشش نيازهاي خاص منظوره سازمان شامل فرآيندهاي مالي و خروجي هاي مورد نياز
پشتيباني از قابليت هاي پيشرفته در زمينه كنترل هاي داخلي مانند اليه بندي تفصيلي ها و اختصاص آن به 
حساب هاي مشخص جهت جلوگيري از خطاهاي كاربري، جلوگيرى از پرداخت هاى فاقد اعتبار (مازاد تخصيص 
اعتبار)، امكان دريافت مانده لحظه اي يك حساب و به تفكيك تفصيلي هاي مربوطه در هنگام ثبت سند، كنترل 
ماهيت حساب ها تا سطح تفصيلي هاي مربوطه با امكان هشدار و يا جلوگيري از ثبت، صدور اسناد اصالحي با 

امكان رديابي سند مرجع
بر كدينگ حسابدارى بخش  و زيرمجموعه هاي آن، منطبق  براي سازمان  نظام كدينگ يكسان  از  پشتيباني 
ساختار  مانند  دستگاه  براي  آن  سفارشي سازي  و  توسعه  امكان  و  دارايى  و  اقتصادى  امور  وزارت  عمومى 

تفصيلي و جزء معين اختصاصي براي هر دستگاه
هزينه يابى به تفكيك مراكز هزينه با رويكرد دستيابى به بهاى تمام شده 

از  ناشي  اسناد  اتوماتيك  ثبت  از  استفاده  با  اطالعات  ثبت  عمليات  حجم  كاهش  و  صحت  دقت،  افزايش 
رويدادهاي مالي سازمان همزمان با تكميل فرآيندهاى مالى (شناسايى / پرداخت / تأمين اعتبار و...) مانند 
دريافت و ثبت سند حسابدارى از سيستم هاى حقوق و دستمزد، پرسنلى، انبار (كنترل موجودى و حسابدارى 

انبار)، اموال و دارايى هاى ثابت، فروش، خريد داخلى (تداركات)، مديريت قراردادها و ...
مديريت متمركز و مجتمع دفاتر عاملين ذيحساب و تجميع آنها در دفتر ذيحساب با رعايت كنترل هاي الزم 

كنترل و مديريت گردش اسناد بر اساس سلسله مراتب سازماني به همراه امكان تعريف و سفارشي سازي 
الگوهاي امضاء اسناد

پشتيبانى از مراحل انجام خرج وفق مواد 51 و 52 قانون محاسبات عمومى كشور 
پشتيباني دستورالعمل ثبت اسناد حسابدارى، ابالغى وزارت امور اقتصاد و دارايى و ديوان محاسبات كشور 

منطبق با پروتكل هاي سنا و سناما
يكپارچه سازي اسناد اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى در يك سيستم دفتردارى واحد و 

امكان گزارش دهي متنوع و به تفكيك اقالم مورد نياز
پشتيبانى كامل از سال مالي و دوره  بودجه اي (13 ماهه براي اعتبارات هزينه اى و 16 ماهه براي اعتبارات 

تملك دارايى هاى سرمايه اى)
پشتيباني از يك محيط گزارش ساز پيشرفته با امكان ساخت انواع مختلف گزارش (از قبيل چاپي، آماري، 
مقايسه اي و ...) جهت اخذ گزارش هاي مورد نياز مالي شامل گزارشات دفاتر، اعتبارات، تفصيل مشترك، 

مرور حسابها، منابع و مصارف و ... با قابليت تعريف و سفارشي سازي گزارشات مختلف
پشتيباني از فرآيند بستن حساب ها به صورت موقت و يا دائم، در سه مقطع پايان سال مالي،  دوره بودجه اي 

هزينه اي و تملك و انتقال اتوماتيك حساب ها به سال مالى بعد
پشتيباني از عمليات ارزي در ثبت اسناد

امكان توزيع عمليات ثبت يك دفتر مالي در سازمان با استفاده از واحدهاي ثبت
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مرور حسابها، منابع و مصارف و ... با قابليت تعريف و سفارشي سازي گزارشات مختلف
پشتيباني از فرآيند بستن حساب ها به صورت موقت و يا دائم، در سه مقطع پايان سال مالي،  دوره بودجه اي 

هزينه اي و تملك و انتقال اتوماتيك حساب ها به سال مالى بعد
پشتيباني از عمليات ارزي در ثبت اسناد

امكان توزيع عمليات ثبت يك دفتر مالي در سازمان با استفاده از واحدهاي ثبت



دريافت و
پرداخت

تعريف و مديريت دسته چك ها به همراه پشتيباني از الگوهاي مختلف چك در بانك هاي مختلف
تعريف امضاءهاى مجاز براي حساب هاي مختلف بانكي

قابليت سفارشي سازي گردش كار صدور چك
رديابى چك هاي صادره و فيش هاى واريزى 

امكان پشت نويسي چك
امكان مديريت اوراق بهادار (سفته / چك تضمين)

اخذ گزارش از وضعيت  چك هاى پرداختى در مراحل مختلف شامل: پرداخت، وصول، برگشت، ابطال و استرداد چك ها

و  دريافتنى  اسناد  از  اعم  وجوه،  مديريت  به  مربوط  فرآيندهاى  تمامى  پرگار  پرداخت  و  دريافت  سيستم 
پرداختنى، حساب هاى بانكى، سپرده ها، ضمانت نامه ها، وجوه بين راهى و نقدينگى اعم از وجوه ريالى، ارزى و 
اسناد بهادار (تعهدى-تضمينى) را بر عهده دارد. از آنجائي كه بخش قابل توجهي از عمليات دريافت و پرداخت 
الزاماً به صورت دستي انجام مي گيرد، سيستم دريافت و پرداخت پرگار با بهره گيري از يك طراحي توانمند و 
يكپارچه با سيستم حسابداري مالى، قابليت هاي متنوع و گسترده اي را براي مكانيزاسيون اين فرآيند فراهم 
آورده است. يكپارچگي فرآيند صدور چك با گردش اسناد حسابداري باعث شده است كنترل هاي الزم بر روي 

اين فرآيند بادقت انجام گرفته و صحت اطالعات و عملكرد سيستم در حد بسيار خوبي تضمين شود.

نيازهاى اطالعاتى سازمان،  تامين  اعتبارات دولتى پرگار ضمن  سيستم مديريت 
نحوه  بر  و مديريت صحيح  تامين شده  اعتبارات  براى رهگيرى  را  امكانات الزم 
مصرف انواع اعتبارات از قبيل اعتبارات هزينه اي، تملك دارائي هاي سرمايه اي و 
يا ساير منابع مالي را فراهم آورده است. در اين سيستم اطالعات هر خط اعتبارى 
به تفكيك اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، دريافتى، پيش پرداخت، على الحساب، 
از طى  نقد، نگهدارى مى شود. پس  مانده وجوه  و  اعتبار  مانده  پرداخت قطعى، 
مرحله رسيدگى اسناد مالى، خطوط اعتباري آنها شناسائي و تأييد شده و سپس به 

بخش دريافت و پرداخت ارسال مى گردد.

بودجه  سقف  رعايت  با  سازمان  تفصيلي  بودجه  اساس  بر  اسناد  اعتبار  تعيين 
تخصيص يافته

جابجايي موقت اعتبار و كنترل آن تا زمان تسويه
ابالغ،   منبع،  دوره،  رديف دستگاه،  رديف  واحد شامل:  يك  بودجه  اجزاء  طبقه بندي 
برنامه،  ريز پروژه، رديف هاي متفرقه، فصل،  جهت تشكيل خطوط اعتباري شناخته شده 

در سازمان به منظور جلوگيري از بروز خطاي احتمالي در ثبت اسناد اعتبارات
ثبت درخواست وجه از خزانه به ريز خطوط اعتباري 

ثبت موافقتنامه هاي بودجه و صدور اسناد اتوماتيك مربوطه
ثبت حواله هاي اعتبار از محل اعتبار تخصيص يافته و صدور اسناد اتوماتيك مربوطه

ثبت تخصيص اعتبار و صدور اسناد اتوماتيك مربوطه
ثبت اعتبار مصوب و ابالغي و صدور اسناد اتوماتيك مربوطه

پشتيباني از مرحله تعيين اعتبار رديف هاي سند و تاييد اعتبار توسط مقام مجاز
Crosstab اخذ گزارش هاي عملكرد اعتبارات به ريز اجزاء خطوط اعتباري به صورت

دريافت گزارش لحظه اي مانده اعتبار در هنگام صدور سند
گزارش گيرى مانده اعتبارات به تفكيك منابع و مصارف بودجه

اعتبارات



نيازهاى اطالعاتى سازمان،  تامين  اعتبارات دولتى پرگار ضمن  سيستم مديريت 
نحوه  بر  و مديريت صحيح  تامين شده  اعتبارات  براى رهگيرى  را  امكانات الزم 
مصرف انواع اعتبارات از قبيل اعتبارات هزينه اي، تملك دارائي هاي سرمايه اي و 
يا ساير منابع مالي را فراهم آورده است. در اين سيستم اطالعات هر خط اعتبارى 
به تفكيك اعتبار مصوب، تخصيص اعتبار، دريافتى، پيش پرداخت، على الحساب، 
از طى  نقد، نگهدارى مى شود. پس  مانده وجوه  و  اعتبار  مانده  پرداخت قطعى، 
مرحله رسيدگى اسناد مالى، خطوط اعتباري آنها شناسائي و تأييد شده و سپس به 

بخش دريافت و پرداخت ارسال مى گردد.

بودجه  سقف  رعايت  با  سازمان  تفصيلي  بودجه  اساس  بر  اسناد  اعتبار  تعيين 
تخصيص يافته

جابجايي موقت اعتبار و كنترل آن تا زمان تسويه
ابالغ،   منبع،  دوره،  رديف دستگاه،  رديف  واحد شامل:  يك  بودجه  اجزاء  طبقه بندي 

برنامه،  ريز پروژه، رديف هاي متفرقه، فصل،  جهت تشكيل خطوط اعتباري شناخته شده 
در سازمان به منظور جلوگيري از بروز خطاي احتمالي در ثبت اسناد اعتبارات

ثبت درخواست وجه از خزانه به ريز خطوط اعتباري 
ثبت موافقتنامه هاي بودجه و صدور اسناد اتوماتيك مربوطه

ثبت حواله هاي اعتبار از محل اعتبار تخصيص يافته و صدور اسناد اتوماتيك مربوطه
ثبت تخصيص اعتبار و صدور اسناد اتوماتيك مربوطه

ثبت اعتبار مصوب و ابالغي و صدور اسناد اتوماتيك مربوطه
پشتيباني از مرحله تعيين اعتبار رديف هاي سند و تاييد اعتبار توسط مقام مجاز

Crosstab اخذ گزارش هاي عملكرد اعتبارات به ريز اجزاء خطوط اعتباري به صورت
دريافت گزارش لحظه اي مانده اعتبار در هنگام صدور سند

گزارش گيرى مانده اعتبارات به تفكيك منابع و مصارف بودجه

اعتبارات



مغايرت بانكى
انجام  كه  مالي است  عمليات  مهمترين  از  يكي  بانكي،  مغايرت 
صحيح آن نقش بسزائي در صحت عمليات مالي ايفا مي نمايد. 
بانكي در  تراكنش هاي  زياد  به دليل حجم بسيار  اين عمليات 
سازمان ها با دشواري هايى همراه بوده و اغلب بسيار وقت گير و 
مستعد اشتباه است. سيستم دريافت و پرداخت پرگار امكانات 
گسترده اي در چارچوب مكانيزاسيون اين عمليات فراهم آورده 
است تا كاربران بتوانند اين عمليات را سريع تر و با دقت بسيار 
باالتري انجام داده و مغايرت هاي احتمالي را بسيار ساده تر از 

گذشته رديابي نمايند.

رديابي اقالم دفتر با صورتحساب هاي بانك در دوره هاي مختلف
تعريف دوره هاي مختلف مغايرت گيري (روزانه، ماهانه، ...) و اخذ گزارش مغايرت بانكي در آن

امكان بارگذاري و ذخيره صورت حساب بانك به همراه پشتيباني از الگوهاي مختلف صورت حساب در بانك هاي مختلف
امكان تناظر (عطف گذاري) بين صورت حساب بانك و اقالم باز دفاتر

جلوگيري از ثبت اسناد در دوره هاي مغايرت بانكي نهايي شده
امكان طبقه بندي اقالم باز بر اساس دستورالعمل وزارت امور اقتصاد و دارايي

امكان چاپ گزارش مغايرت بانكي بر اساس الگوهاي مختلف و سفارشي سازي آنها
پشتيباني از پردازش هاي اتوماتيك در سه سطح مختلف، براي تطبيق اتوماتيك صورت حساب هاي بانك با اقالم دفاتر

دستورالعمل هاى  و  بخشنامه ها  از  پيروى  با  پرگار  ثابت  دارايى هاى  و  اموال  سيستم 
وزارت امور اقتصادى و دارايى، تمامى فرآيندهاى مرتبط با اموال سازمانى شامل: خريد، 
و  دارايى ها، صورت بردارى  جابجايى  و  انتقال  و  نقل  اموال،  يا حذف  و  كاهش  ساخت، 
نگهدارى سوابق مربوط به بهاى تمام شده، تعميرات اساسى، ثبت نتايج بازديد عينى، 
اين  دارد.  عهده  بر  را  اموال  اسقاط  يا  و  فروش  از  حاصل  نتايج  و  استهالك  محاسبه 
سيستم با ارائه قابليت ها و امكانات مختلف مديران سازمان را در جهت مديريت صحيح 

بر نحوه استفاده مطلوب از اموال سازمان ياري مي نمايد.

پشتيباني از طبقات اموالي تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي شامل 
امالك، خودرو و ...

مديريت اموال منقول و غير منقول خريداري شده بر اساس تاريخ شروع بهره برداري 
مديريت اموال حاصل از پروژه ها و طرح هاي عمراني

مديريت اموال امانى و استيجارى 
پشتيباني از  دارايي هاي نامشهود 

پشتيباني از اموال در حكم مصرفي و غيرمصرفي
پشتيباني از فرآيند تغييرات و جابه جايي اموال اعم از درون و يا برون سازماني

پشتيباني از فرآيند خريد اموال پالكي به صورت تحويل مستقيم و يا غيرمستقيم
پشتيباني از فرآيند اموال مفقود شده، سرقتي و حادثه ديده

پشتيباني از فرآيند مربوط به طرح هاى تملك دارايى سرمايه اى به تفكيك هر طرح و يا 
پروژه 

صدور كارت دارايى بر اساس نوع دارايى، مركز هزينه، محل استقرار، نحوه استهالك، 
تاريخ بهره بردارى و ...

اندازه،  رنگ،  پالك،  سريال،  شماره  مبلغ،  نظير  اموال  فني  و  ظاهري  مشخصات  ثبت 
تعداد، عمر مفيد، تاريخ ثبت و...

محاسبه استهالك
درج اطالعات صورت بردارى شده و مشاهده جمعداران اموال و استخراج كسر و اضافى 

تغييرات احتمالى اموال 
ارائه گزارش  هاى اموال طبق آيين  نامه اموال دولتى مانند فهرست اموال غيرمنقول، 

صورت موجودى اموال منقول، اموال مصرفى و غير مصرفى 
ارتباط با سيستم انبار به منظور صدور كارت دارايي بر اساس حواله انبار

محاسبه مبلغ بهاي تمام شده دارايي ثابت به صورت اتوماتيك از سيستم حسابداري 
خريد پس از نرخ گذاري حواله ها

تعريف جمعداران و امناي اموال و تعيين حوزه تحت پوشش آنها

مديريت اموال



دستورالعمل هاى  و  بخشنامه ها  از  پيروى  با  پرگار  ثابت  دارايى هاى  و  اموال  سيستم 
وزارت امور اقتصادى و دارايى، تمامى فرآيندهاى مرتبط با اموال سازمانى شامل: خريد، 
و  دارايى ها، صورت بردارى  جابجايى  و  انتقال  و  نقل  اموال،  يا حذف  و  كاهش  ساخت، 
نگهدارى سوابق مربوط به بهاى تمام شده، تعميرات اساسى، ثبت نتايج بازديد عينى، 
اين  دارد.  عهده  بر  را  اموال  اسقاط  يا  و  فروش  از  حاصل  نتايج  و  استهالك  محاسبه 
سيستم با ارائه قابليت ها و امكانات مختلف مديران سازمان را در جهت مديريت صحيح 

بر نحوه استفاده مطلوب از اموال سازمان ياري مي نمايد.

پشتيباني از طبقات اموالي تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي شامل 
امالك، خودرو و ...

مديريت اموال منقول و غير منقول خريداري شده بر اساس تاريخ شروع بهره برداري 
مديريت اموال حاصل از پروژه ها و طرح هاي عمراني

مديريت اموال امانى و استيجارى 
پشتيباني از  دارايي هاي نامشهود 

پشتيباني از اموال در حكم مصرفي و غيرمصرفي
پشتيباني از فرآيند تغييرات و جابه جايي اموال اعم از درون و يا برون سازماني

پشتيباني از فرآيند خريد اموال پالكي به صورت تحويل مستقيم و يا غيرمستقيم
پشتيباني از فرآيند اموال مفقود شده، سرقتي و حادثه ديده

پشتيباني از فرآيند مربوط به طرح هاى تملك دارايى سرمايه اى به تفكيك هر طرح و يا 
پروژه 

صدور كارت دارايى بر اساس نوع دارايى، مركز هزينه، محل استقرار، نحوه استهالك، 
تاريخ بهره بردارى و ...

اندازه،  رنگ،  پالك،  سريال،  شماره  مبلغ،  نظير  اموال  فني  و  ظاهري  مشخصات  ثبت 
تعداد، عمر مفيد، تاريخ ثبت و...

محاسبه استهالك
درج اطالعات صورت بردارى شده و مشاهده جمعداران اموال و استخراج كسر و اضافى 

تغييرات احتمالى اموال 
ارائه گزارش  هاى اموال طبق آيين  نامه اموال دولتى مانند فهرست اموال غيرمنقول، 

صورت موجودى اموال منقول، اموال مصرفى و غير مصرفى 
ارتباط با سيستم انبار به منظور صدور كارت دارايي بر اساس حواله انبار

محاسبه مبلغ بهاي تمام شده دارايي ثابت به صورت اتوماتيك از سيستم حسابداري 
خريد پس از نرخ گذاري حواله ها

تعريف جمعداران و امناي اموال و تعيين حوزه تحت پوشش آنها

مديريت اموال



یکى از راهبردهاى اصلى سازمان ها براى استفاده بهینه از منابع خود، برنامه ریزى کارآمد موجودى مواد 
و کاال است. سیستم مدیریت انبار پرگار وظیفه جمع آورى اطالعات دقیق موجودى و گردش آن را بر عهده 
دارد که شامل درخواست کاال، ورود کاال به انبار، نگهدارى، تحویل کاال به متقاضیان است. یکپارچگی 
سیستم مدیریت و نگهداري کاالي پرگار با سیستم هاي حسابداري مالى، خرید و تدارکات و اموال از یک 
سو و صدور حواله بر مبناي درخواست کاال و صدور رسید انبار بر مبناي درخواست خرید کاال از سوى 
دیگر، باعث شده است تا این سیستم، امکانات مناسبی را جهت مدیریت مصرف کاال در اختیار مدیران 

سازمان قرار دهد.

اتوماسیون فرآیند درخواست کاال از انبار توسط کلیه واحدهاي سازمانی، با امکان سفارشی سازي فرآیند 
متناسب با سازمان

پشتیبانی از انواع رسیدهاي انبار از قبیل رسید خرید، امانى، برگشت از مصرف و ...
پشتیبانی از انواع حواله  هاي انبار از قبیل حواله مصرفى ، اموالى ، جا به جایى ، برگشت از خرید ، تعمیرات 

براي یک دارایی مشخص
صدور درخواست خرید کاال توسط انبار و ارسال آن به واحد کارپردازى

صدور درخواست خرید خودکار بر اساس نقطه سفارش، حداقل و حداکثر موجودى
تکمیل درخواست هاى خرید کاال در طى چند رسید 

پشتیبانی از رسید و حواله اتوماتیک در جابه جایى انبار
پشتیبانی از سیستم یکپارچه و متمرکز براي سازمان و زیرمجموعه  هاي آن مانند رسید و تحویل مستقیم 

کاال بین واحدهاى تابعه و ستاد
پشتیبانی از دستورالعمل وزارت امور اقتصادى و دارائی براي طبقه بندي کاال و روال گردش اسناد در انبار

استفاده از واحدهاى فرعى براى هر کاال و قابلیت انجام همه عملیات به وسیله واحدهاى فرعى کاال
تعیین کاالهاى جایگزین در بررسى درخواست کاال

ردیابی کاال بر اساس شماره سریال کاال
مدیریت نحوه مصرف کاال بر اساس تاریخ سررسید و مهلت استفاده از کاال

تعریف و سفارشی سازي الگوهاى چاپى براى اسناد انبار
پشتیبانی کامل از فرآیند انبار گردانى

گزارش دهی پویا از اطالعات انبار و موجودى کاال

مدیریت و
نگهدارى کاال 

مديريت خريد
كاال و خدمات

سيستم مديريت خريد كاال و خدمات پرگار، اتوماسيون عمليات خريد 
سازماني از مرحله درخواست كاال تا تحويل كاالي خريداري شده به انبار 
و يا متقاضي كاال را بر عهده دارد. اين سيستم با امكان سفارشي سازي و 
به اطالعات  بر اساس قوانين و مقررات سازمان، دسترسى  پيكربندي 
كاالها و خدمات و نحوه تامين آنها را تسهيل و تسريع نموده و زيرساخت 
الزم را براي مديريت بهينه هزينه ها و برنامه ريزي درخواستهاي خريد و 

پاسخ به موقع به آنها را فراهم مي آورد.

تعريف و طبقه بندي تأمين كنندگان كاال و خدمات
پشتيباني از فرآيند استعالم بها 

كنترل نصاب معامالت در انجام فرآيند خريد 
برآورد قيمت كاال و خدمات در فرآيند درخواست خريد كاال 

انجام فرآيند برگزارى مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه در صورت لزوم 
امكان اخذ انواع گزارش هاى خريد

بهبود فرآيند انتخاب عرضه كنندگان و امكان ارزيابى فروشندگان كاال و خدمات
پشتيباني از فرآيند تنخواه گرداني

ثبت صورتجلسات خدمات و صدور فاكتور خريد خدمات
مديريت عمليات خريد بر اساس واحدهاي مختلف خريد و تنظيم سياست هاي جداگانه براي آنها

ارزيابي فروشندگان كاال و خدمات و بهبود فرآيند انتخاب آنها



مديريت خريد
كاال و خدمات

سيستم مديريت خريد كاال و خدمات پرگار، اتوماسيون عمليات خريد 
سازماني از مرحله درخواست كاال تا تحويل كاالي خريداري شده به انبار 
و يا متقاضي كاال را بر عهده دارد. اين سيستم با امكان سفارشي سازي و 
به اطالعات  بر اساس قوانين و مقررات سازمان، دسترسى  پيكربندي 
كاالها و خدمات و نحوه تامين آنها را تسهيل و تسريع نموده و زيرساخت 
الزم را براي مديريت بهينه هزينه ها و برنامه ريزي درخواستهاي خريد و 

پاسخ به موقع به آنها را فراهم مي آورد.

تعريف و طبقه بندي تأمين كنندگان كاال و خدمات
پشتيباني از فرآيند استعالم بها 

كنترل نصاب معامالت در انجام فرآيند خريد 
برآورد قيمت كاال و خدمات در فرآيند درخواست خريد كاال 

انجام فرآيند برگزارى مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه در صورت لزوم 
امكان اخذ انواع گزارش هاى خريد

بهبود فرآيند انتخاب عرضه كنندگان و امكان ارزيابى فروشندگان كاال و خدمات
پشتيباني از فرآيند تنخواه گرداني

ثبت صورتجلسات خدمات و صدور فاكتور خريد خدمات
مديريت عمليات خريد بر اساس واحدهاي مختلف خريد و تنظيم سياست هاي جداگانه براي آنها

ارزيابي فروشندگان كاال و خدمات و بهبود فرآيند انتخاب آنها



به منظور یکپارچه سازي عملیات مالی مربوط به خرید کاال و خدمات، زیرسیستم حسابداري کاال و خدمات 
در مجموعه سیستم هاي پرگار طراحی و تولید گردیده است. این زیرسیستم وظیفه پیکربندي عملیات 
مربوط به کاال و خدمات و ثبت رویدادهاي مالی ناشی از آن و انتقال اسناد مربوطه به حسابداري را بر 
عهده دارد؛ همچنین زیرساخت الزم براي محاسبه بهاي تمام شده کاال و خدمات را نیز فراهم می آورد.

نرخ گذارى حواله هاى انبار با استفاده از روش هاى قیمت گذارى میانگین موزون و ارزشیابی ویژه به 
تفکیک انبار طبق دستورالعمل ابالغی وزارت دارایی

ارسال اتوماتیک حواله هاي نرخ گذاري شده به حسابداري
نرخ گذارى کاال و خدمات خریدارى شده توسط کارپرداز مربوطه بوسیله صدور فاکتور داخلى 

گزارش کاردکس ریالی انبار
محاسبه بهاي تمام شده دارایی هاي ثابت خریداري شده

گزارشات پویا

حسابدارى خرید
کاال و خدمات

از  سازمان ها  در  اصلى  دارايي هاي  از  يكي  عنوان  به  حسابدارى  اطالعات 
ارزش و حساسيت خاصي برخوردار است و از اين رو حفاظت از اين اطالعات 
مي شود.  محسوب  سازمان ها  در  مالي  مديران  چالش هاي  مهمترين  از  يكي 
سيستم هاي مالي پرگار با بهره گيري از اليه هاي امنيتي متعدد و قدرتمند، 
ذخيره سازي  و  شده  تضمين  زيادي  حد  تا  اطالعات  صحت  تا  مي شود  باعث 

امنيتاطالعات حساس در آن ها با آسودگي خاطر بيشتري انجام شود.



از  سازمان ها  در  اصلى  دارايي هاي  از  يكي  عنوان  به  حسابدارى  اطالعات 
ارزش و حساسيت خاصي برخوردار است و از اين رو حفاظت از اين اطالعات 
مي شود.  محسوب  سازمان ها  در  مالي  مديران  چالش هاي  مهمترين  از  يكي 
سيستم هاي مالي پرگار با بهره گيري از اليه هاي امنيتي متعدد و قدرتمند، 
ذخيره سازي  و  شده  تضمين  زيادي  حد  تا  اطالعات  صحت  تا  مي شود  باعث 

امنيتاطالعات حساس در آن ها با آسودگي خاطر بيشتري انجام شود.



نگهدارى سوابق مربوط به ایجاد اطالعات مرتبط با یک سند حسابدارى از ثبت 
اولیه تا مرحله نهایى شدن اسناد، موجب افزایش ضریب امنیتى سیستم از 

بابت تغییر در اطالعات تولید شده و اطمینان از عدم تغییر در آن ها است.
سیستم مالى پرگار تمامى عملیات کاربران را ثبت و نگهدارى نموده و امکان 
ردیابى تمامى فعالیت هاى صورت گرفته در سیستم را جهت نظارت و کنترل 

مدیران فراهم مى نماید.

رویدادنگارى



قابلیت هاى متنوع و کامل امنیتى پرگار براي تعیین دسترسی هاي مجاز افراد به سیستم، اطمینان به 
صحت اطالعات را افزایش داده و نگرانی هاي موجود در گسترش کاربري و بهره برداري از اطالعات 
پرگار  سیستم  فرد  به  منحصر  امکانات  از  یکى  می سازد.  برطرف  را  سازمان  در  مالی  سیستم هاي 
پشتیبانى از واحدهاى ثبت مالی در سازمان است. با استفاده از این قابلیت می توان ثبت اسناد و ورود 
اطالعات دفاتر مالى را به صورت تفکیک شده و با سطوح دسترسى هاى مشخص در سازمان توزیع نمود 
تا مدیران بتوانند متناسب با سیاست ها و نیازمندي هاي امنیتی خود، عملیات مالی را کتترل و مدیریت 
نمایند. در این صورت کاربران صرفاً مجاز به رویت و کنترل اطالعات مالى مربوط به مجموعه تحت امر 

خود خواهند بود.

سطوح دسترسى جلوگیرى از افشاى اطالعات توسط افراد غیرمرتبط
جلوگیري از دسترسی هاي غیر مجاز در تغییر اطالعات مالی

تعیین دسترسى افراد بر اساس جایگاه سازمانى
تعیین دسترسى بر روى انواع سند جهت جلوگیرى از تولید سلیقه اى اسناد حسابدارى



زیرسیستم هاى مختلف مالى در سازمان ها با وجود استقالل در حوزه فعالیت خود، از ارتباط نزدیک عملیاتى و اطالعاتى با 
یکدیگر برخوردارند. حساسیت این ارتباط، زمانى برجسته مى شود که عدم یکپارچگى میان اطالعات ثبت شده هنگام ایجاد 
یک رویداد مالى در سیستم هاى مختلف منجر به دوباره کارى، ایجاد مغایرت اطالعاتى و افزایش هزینه هاى سازمان مى گردد. 
سیستم جامع مالى پرگار زیرساختی یکپارچه براي سازمان و کلیه واحدهاي تابعه و عاملین ذیحساب ایجاد می نماید که در 
نتیجه آن عالوه بر ایجاد وحدت رویه در مراحل انجام کار با توجه به دستورالعمل هاي ابالغی، تبادل اسناد و اطالعات مالی 
واحدهاي تابعه و ستاد را تا حد زیادي تسهیل و تسریع نموده و ضمن افزایش صحت این اطالعات، امکان گزارش گیري 

تجمیعی و به لحظه از این اطالعات را فراهم می آورد. 
از طرف دیگر مجموعه سیستم هاي مالی پرگار کامالً با بخش اتوماسیون پرگار یکپارچه بوده و براى گردش اسناد و مدارك 
خود از همان زیرساخت اتوماسیون استفاده می نماید. بر همین اساس کلیه دستورات، مکاتبات، تائیدهاي مقام هاى مجاز و 

گردش آنها در فرآیندهاي مالی از طریق سیستم اتوماسیون و در یک بستر واحد با سیستم هاي مالی صورت می گیرد.

گردش خودکار اطالعات بین سیستم هاى مختلف حوزه مالى
فراخوان کلیه نیازهاى اطالعاتى قابل استخراج از رویدادهاى مالی

حذف عملیات موازى در ستاد مرکزى و خوددارى از ثبت مجدد مدارك واحدهاى تابعه
تبادل اسناد و اطالعات با واحدهاى تابعه و قابلیت تجمیع و تلفیق اطالعات میان واحدهاى تابعه و ستاد مرکزى

گزارش گیرى تجمیعى با واحدهاى تابعه در ستاد
یکپارچگی کدینگ حسابدارى و اطالعات پایه

ارائه اطالعات مورد نیاز حسابرسان مستقل/داخلى (یکپارچگى سیستم مالى با کاربرگ هاى حسابرسى)

یکپارچگى



نرخ گذارى رسید انبار
و تولید سند حسابدارى

ت نرخ گذارى
ارسال حواله جه

نرخ گذارى حواله انبار و

تولید سند حسابدارى

ارسال اسناد حسابدارى صورتجلسه خرید کاال
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ارسال اسناد حسابدارى مربوط به صورت خالصه تنخواه کارپردازان

مدیریت خرید کاال
و خدمات

حسابدارى خرید کاال
و خدمات

اموال

صدور سند استهالك محاسبه استهالك و

زد
ستم

و د
حقوق 

دارى 
ساب

د ح
سنا

ل ا
سا

و ار
حقوق 

به 
محاس

بار
اعت

عیین 
ت ت

 جه
حکام

ل ا
ارسا

لى
 ما

سط
 تو

کم
د ح

أیی
ت

ت صدور سند
ت کاال از انبار جه

 درخواس

حقوق و دستمزد

موجودى و نگهدارى
کاال

نوع حواله

حسابدارى مالى

اتوماسیون



پيچيدگى و ذات دقيق و غيرقابل انعطاف وظايف مالى و حسابدارى، در كنار استفاده روزمره 
از سيستم هاى مالى در كامپيوترها، موبايل ها و تبلت ها موجب بروز خستگى و فرسودگى 
ذهنى كاربران مى گردد. اين موضوع نياز به يك واسط كاربرى با طراحى مناسب را كه بتواند 
تجربه كاربر در استفاده از سيستم را تعالى دهد بيشتر نمايان مى سازد. طراحى سيستم 
جامع مالى پرگار با بهره گيري از استانداردهاي طراحى UX و استفاده از طراحان حرفه اى، 

رابط كاربرى كارا و دلنشينى براى كاربران خود ايجاد نموده است.

تجربه كاربرى
لذتبخش، 
ارزشمند
و معنادار

گزارش ها و خروجي هاي كارآمد
جلوگيري از ورود اطالعات تكراري

ايجاد مكانيزم هاي خود كنترلي
تسهيل در  ورود اطالعات حجيم

يادگيرى سريع سيستم

سيستم مالى با رويكرد ايجاد رابطه فرآيندى ميان عمليات هاى مختلف مالى، از مرحله وقوع 
باعث  كاربران،  فعاليت  حجم  كاهش  بر  عالوه  در حسابداري،  اسناد  نهايي  ثبت  تا  رويداد 
افزايش كنترل هاي داخلي و كاهش مخاطرات ناشي از ثبت تكراري و يا عدم ثبت رويدادها 

شده و در نتيجه كيفيت گزارش گيري مالي را تا حد قابل توجهي افزايش مى دهد.
اطمينان از ثبت كامل و صحيح رويدادهاى مالى در سيستم جامع مالى پرگار، قابليت اتكاء 
گزارشات مديريتى بدست آمده از سيستم را افزايش داده و تصميم گيرى هاى سريع و 

دقيق مديران عالى سازمان را ممكن مى سازد.

جلوگيرى از ثبت و ذخيره اطالعات تكرارى
به حداقل  به فرآيندهاى استاندارد سازمان و  با توجه  توليد خودكار اسناد حسابدارى 

رساندن بروز خطاى انسانى
حذف عمليات اضافى و افزايش بهره ورى نيروى انسانى

افزايش سرعت توليد اطالعات مالى از زمان اجراى فرآيند تا زمان ثبت رويداد

فرآيند محورى



سيستم مالى با رويكرد ايجاد رابطه فرآيندى ميان عمليات هاى مختلف مالى، از مرحله وقوع 
باعث  كاربران،  فعاليت  حجم  كاهش  بر  عالوه  در حسابداري،  اسناد  نهايي  ثبت  تا  رويداد 
افزايش كنترل هاي داخلي و كاهش مخاطرات ناشي از ثبت تكراري و يا عدم ثبت رويدادها 

شده و در نتيجه كيفيت گزارش گيري مالي را تا حد قابل توجهي افزايش مى دهد.
اطمينان از ثبت كامل و صحيح رويدادهاى مالى در سيستم جامع مالى پرگار، قابليت اتكاء 
گزارشات مديريتى بدست آمده از سيستم را افزايش داده و تصميم گيرى هاى سريع و 

دقيق مديران عالى سازمان را ممكن مى سازد.

جلوگيرى از ثبت و ذخيره اطالعات تكرارى
به حداقل  به فرآيندهاى استاندارد سازمان و  با توجه  توليد خودكار اسناد حسابدارى 

رساندن بروز خطاى انسانى
حذف عمليات اضافى و افزايش بهره ورى نيروى انسانى

افزايش سرعت توليد اطالعات مالى از زمان اجراى فرآيند تا زمان ثبت رويداد

فرآيند محورى



از آنجايى كه تغيير نظام مالى بخش عمومى از حسابدارى نقدى به تعهدى در حال تكامل 
مالى  فرآيند  در  زيادى  نسبتاً  تحوالت  و  تغيير  با  آتى  سال هاى  طى  سازمان ها  و  است 
سازمان خود رو به رو خواهند بود، بايستى اين تغييرات در حداقل زمان و با كمترين 

هزينه و دقت باال اعمال گردد. 
سريع  پوشش  تحوالت،  و  تغيير  اين  از  پشتيباني  براي  نيز  نوين  سامانه  بريد  شركت 
نيازمندي هاي مشتري را يكي از راهبردهاي اصلي خود براي توليد مجموعه سيستم هاي 

مالي پرگار قرار داده است.

ارتقاء مستمر سيستم هاي مالي در بازه هاي زماني كوتاه تر
نصب و راه اندازي نگارش هاي جديد با كمترين هزينه و در زمان كوتاه

بهره گيري از تيم مجرب و متخصص در حوزه مالي بخش عمومي جهت ارائه راهكارهاي 
مناسب براي نيازمندي هاي جديد
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در بخش عمومي

رصد دستورالعمل ها و استانداردهاي بخش عمومي از سوي وزارت امور اقتصاد و دارائي 
و دستگاه هاي نظارتي و اعمال سريع آن ها در سيستم

پوشش سريع
نيازمندي هاى

 مشترى

به علت وجه تمایزي که بین سازمان هاي دولتی از نظر عملکرد و وظیفه وجود 
دارد، تفاوت در سیسـتم حسـابداري و هـدف آنهـا امـري بدیهی است. بنابراین 
به لحاظ نیازمندي ها و فرآیندهاي مالی تفاوت هاي زیادي در بین دستگاه هاي 
بخش عمومی وجود دارد. از طرفی تغییر در سیستم حسابداري دولتی ایران 
نیز امري اجتناب ناپذیر اسـت. براي همین منظور در مجموعه سیستم هاي مالی 
تا حد  باشند  تا سازمان ها قادر  پرگار امکانات متنوعی قرار داده شده است 

ممکن سیستم را بر اساس ضرورت ها و نیازهاي واقعی خود تنظیم نمایند.

سفارشی سازي کلیه فرآیندهاي مرتبط با حوزه مالی
سفارشی سازي کلیه گزارش ها و خروجی هاى مورد نیاز سازمان ها

سفارشی سازي ساختارحساب ها اعم از عمومی و تفصیلی متناسب با نیاز سازمان 
با حفظ استانداردهاي بخش عمومی

سفارشى سازى
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