


و تـولـد   داستـان 
نرم افزار  توسعـه ی 

آسیابانی آردا

 آردا بهانه ی گندمگون ماست برای خلق ارتباطی ارزشمند با اعضای خانواده مان... بهانه ای که خود، آینه ی گندمزارست...
 می خواهیم همانند دانه های گندم متصل بهم و میان خوشه های همرنگ گندمزار، زیر نور خورشید بدرخشیم... ما... همه ی
 اعضای خانواده ی آردا... خانواده ای که کنارهم برای ارتقاء و بهبود عملکرد آردا تالش می کنیم. میان ما عضو کوچک و
 بزرگ یکی است. همه ی تالش خود را به کار می بندیم که بهره وری و کارایی در شریان همه ی اعضای این خانواده جاری
لبان تک  تک اعضای خانواده هستیم. همه ی نگاه تیم آردا به  باشد. همواره به دنبال بهانه ای برای خلق لبخند بر روی 
 تشکیل یک خانواده ی بزرگ برای همراهی و همدلی است. خانواده ای که همه ی تالش خود را برای بهبود سیستم آسیابانی
 و عملکرد کارخانجات آرد انجام می دهند. خانواده ای که روزهای آسان یا سخت کنار هم می ایستند و یکدیگر را تا رسیدن
 به حداکثر بهره وری و کارایی همراهی می کنند. آردا می خواهد خانواده ی آسیابانی خود را طی ۵ سال آینده به حداکثر تعداد

 ممکن برساند. هدف بعدی بسته ی نرم افزار اختصاصی آسیابانی خود را طی ۲ سال
 آینده، با شناسایی عمیق تر نیازهای کارخانجات آرد و به کمک دوستان و همراهان
توسعه دهندگان تیم  شاکله ی  دهد.  توسعه  هست،  آن چه  از  بیش   همیشگی خود، 
خواهان غله،  سازمان  وقتی  برمی گردد.   ۱۳۷۴ سال  به  آردا  آسیابانی   سیستم 
ادارات خود)سیلوها،  فرآیندهای  هوشمندسازی  و  اتوماسیون  سیستم   پیاده سازی 
اولین نوشته شدن  با  در سال ۱۳۷6  بود.  در کل کشور(  بنادر  بیجک  و   بازرگاني 
 کدهای سیستم آسیابانی، تولد آردا رقم خورد. بعد از نزدیک به ۱۲ سال فعالیت
 در سیستم عامل داس، نسخه های بعدی آردا برای سیستم عامل ویندوز آماده ی
همکاری آردا  تیم  با  آرد  کارخانه   ۳0 از  بیش  سال ها،  این  طول  در  شد.   عرضه 
 نزدیک داشته اند و عضو ارجمند این خانواده شدند. اکنون با انرژی باالتر و تیمی

متعهد، به ژرفای خشنودی تک تک اعضای خانواده می اندیشیم.



 قابلیت ثبت دارند، تا در مواقع لزوم به سهولت به اطالعات دسترسی داشته باشید. مرحله ی بعد خوانش فایل اکسل خروجی
 سامانه ی بانک آرد و سبوس است. اطالعات خوانده شده از سامانه ی بانک سپه، مستقیما به نرم افزار منتقل و با مشخصات
 نانوای مذکور ثبت می شود. نیازی به محاسبه یا کار دستی برای ثبت این اطالعات وجود ندارد. مرحله ی بعد ثبت تولید روزانه
انواع ساخت  جهت  غله  سازمان  استانداردهای  با  باال  انطباق  کارخانه است.  در  تولید  خط  و  کارکنان  فعالیت های  رصد   و 
 گزارش ها از جمله ویژگی ها دیگر این سیستم است. شما به سادگی چند کلیک می توانید گزارشی به صورت کلی یا جزئی از
 مبادالت هر شخص طی دوره های زمانی موردنظرتان داشته باشید. سیستم باسکول و صدور اتوماتیک قبض خروج چندگانه

یا مشترک، ثبت مشخصات مقاصد بار و اطالعات تحویل گیرنده گان آرد، هم در این سیستم دیده شده است. 

 طی سالیان متمادی فعالیت، تیم برنامه نویسی آردا سعی کرده است که با استفاده از
در آرد  کارخانجات  نیازهای  با  مطابق  را  آردا  آسیابانی  سیستم  کاربری،   تجارب 

عملیات و فرآیندهای مختلف تخصصی آن ها، توسعه دهد.
تخصصی گزارشات  تا  گندم  خرید  مرحله  از  کاربردهایی  و  ویژگی ها  شامل   آردا 
این از نقطه ی شروع به کاربرد  بیایید   عملکرد و محاسبه مصرف گندم می شود. 
 نرم افزار نگاه کنیم؛ ثبت اطالعات خرید انواع کیسه ها، ثبت اطالعات حواله ها و
 رسیدهاي خرید گندم )دولتي، آزاد، بورس و جهت صادرات( از مبداءهاي مختلف
 )سیلوها، مراکز خرید، بنادر، سایر کارخانجات آردسازي و اشخاص(، ثبت اطالعات
 گندم هاي اماني در این سیستم تعبیه شده است. هر شخصی که به هرعنوانی با
 مجموعه ی شما در ارتباط باشد، دارای یک پروفایل مشخصات در سیستم است.
این سامانه در  و همه  و... همه  نانوایان  فروشندگان گندم،  رانندگان،   مشخصات 

و جـامع   نـرم افزار 
 تخصصی آسیابـانی
آردا



انبارداري و باسکول

 اتصال به باسکول دیجیتال و ثبت و نگهداري اوزان باسکول، ثبت یک
 قبض برای یک یا چند رسید و برگ خروج، چاپ قبض باسکول، انبارداري
امکان گندم،  و محاسبه ی مصرف  آرد  انواع  گندم،  انبار  کیسه ها،   انواع 

توزین های متفرقه و ثبت دریافت و پرداخت ها

آزمایشگاه
  ثبت و نگهداری اطالعات آزمایشات گندم ورودي ، کلر آب ، گندم سروالس ،
سبوس شیمیایي  و  آرد  غني سازي  کیفیت  آرد،  شیمیایي  آرد ،   میکروبي 

براساس استاندارد های تعریف شده. 

خزانه داري

اسناد پرداختني و برای مشتری، ثبت اطالعات  اعتبار   تخصیص سقف 
موسسات و  بانک  به  واریز  نقدي،  پرداخت/دریافت  قبیل  از   دریافتنی 
اشخاص، به  سایرین  هاي  واگذاري چک  و  بانکي   اعتباري، چک های 
 اعالمیه هاي بانک و عملیات بانکي )تعیین چک هاي در حال وصول ،

وصول شده و واخواستي(

 و ده ها قابلیت دیگر بهمراه راهنمای مصور، که در تعامل با کارخانجات
پکیج این  ویژگی های  مجموعه ی  به  فعالیت،  دراز  سالیان  طی   آرد 

نرم افزاری اضافه شده است.

 با توجه به مجال کم موجود، در این بخش به صورت اجمالی اصلی ترین
ویژگی های سیستم آسیابانی را، به تفکیک زیرسیستم ها ذکر می کنیم.

خرید و فروش

 ثبت اطالعات خرید انواع کیسه ها، ثبت اطالعات حواله ها و رسیدهاي
از مبداهاي مختلف آزاد، بورس و جهت صادرات(   خرید گندم )دولتي، 
 )سیلوها، مراکز خرید، بنادر، سایر کارخانجات آردسازي و اشخاص(، ثبت
 اطالعات گندم هاي امانی، ثبت خرید انواع آرد وسبوس، فروش انواع آرد،
 سبوس نانوایان و محصوالت جانبي )استحصاالت( و صدور وچاپ فاکتور
 فروش سهمیه اي، آزاد و صادراتي انواع آرد و سبوس نانوایان به همراه
چاپ فاکتور فروش، مجوز بارگیري، برگ خروج و لیست دریافت کنندگان

 ویژگی های برتر برای
تسهیل عملکرد شـما



 نرم افزار حسابداری
 آردا چقدر تخصصی 

است؟

 از کارخانجات که به صورت همزمان دارای زیرمجموعه هایی همچون کارخانه ی
 خوراک دام، تولید ماکارونی، نان صنعتی و.. دارند را داراست. شایان ذکرست که اسناد
 بین محل های فعالیت قابل انتقال بوده و گردش حساب تفصیلی اشخاص خاص
ریزترین تحلیلی که  ترازهای  قابل گزارش گیری است.  فعالیت   در کل محل های 
 تغییرات و جریان های حساب را از گردش حساب های کل گرفته تا آرتیکل های
 اسناد را در دسترس شما قرار می دهد، از دید تیم توسعه دهنده ی این نرم افزار دور
 نمانده است. برای آن دسته از مدیران مالی که حساسیت باالیی در طبقه بندی اسناد
قبل موقت  بستن حساب های  متعدد  مراحل  تعریف  امکان  دارند،  سال  پایان   در 
 از صدور سند اختتامیه وجود دارد. همچنین با توجه طوالنی شدن مراحل بستن
 حساب ها در سال های مالی، امکان ثبت سند افتتاحیه موقت بدون نیاز به ثبت سند
اختتامیه، صرفا جهت راحتی و صرفه جویی در زمان حسابداران عزیز وجود دارد.

تیم برای  مالی و حسابداران  مدیران  نیازمندی های همه ی  در کشور،  بزرگترین صنایع موجود  از  مالی   با حضور مشاوران 
 آردا ناآشنا نیست. تاثیر ارتباط نزدیک با خانواده ی مشتریان آردا، در نیازسنجی و توسعه ی این بخش از پکیج آردا، بی تاثیر
 نبوده است. در مواجهه با سیستم حسابداری پکیج آردا، تخصیص زمان و مطالعه ی باال برای درک نیازهای صنایع مختلف،
 خصوصا کارخانجات آرد برای هر بیننده ای محسوس خواهد بود. در نظر گرفتن همه ی اسناد و گزارشات مورد نیاز برای
 تحلیل های مالی مدیران ارشد، گزارشات کنترلی و مغایرتی، انعطاف پذیری باال در تنظیم صورت های مالی به دست خود
 مدیران و حسابداران از برترین ویژگی های این بخش از پکیج نرم افزاری تخصصی آردا می باشد.  بیش از ۱00 نوع گزارش
 در این سیستم در دسترس کاربر قرار می گیرد که قطعا ابزار ارزشمندی برای کنترل و رصد جریان مالی در یک کارخانه ی
 آرد است. سیستم حسابداری آردا، با قابلیت تعریف مراکز متعدد فعالیت و ویژگی تخصصی بودنش، امکان تامین نیاز آن دسته



معرفی معین های ویژه ی زمان پذیر و مقدارپذیر
و مشخصات انبارها  مقداري  نگاهداري موجودي  امکان  ویژگي  این   با 

کلیه ي اسناد از قبیل چک، سفته و... را خواهید داشت.

چاپ مندرجات چك توسط چاپگر بر روي اصل چك بانکي
 با این ویژگی قابلیت چاپ مندجات چک را توسط چاپگر داشته و دیگر

امکان تغییر مندرجات چک به صفر خواهد رسید.

قفل موقت

قبل از بروزرساني اسناد، با این ویژگی خطاي انساني کاهش خواهد یافت.

محاسبه قیمت تمام شده

 بهره وری وسوددهی کارخانه ی خود را با چند کلیک رصد  کنید. برای این
دریافت بدون  را  تمام شده  قیمت  محاسبه ی  ویژگی  می توانید   منظور 

هزینه ی اضافی بر روی سیستم حسابداری در اختیار داشته باشید.

صورت هاي مالي

گزارشي، ترازنامه ي   ، ترازنامه ي  از  اعم  مالي  صورت هاي   کلیه ي 
 ترازنامه ي وضعیت مالي، سود و زیان و ... به همراه ضمائم آن ها و با

تنظیمات کاربر، قابل دریافت مي باشند.

 تیم آردا نیز با وجود ارتباط ارزشمند خود با دوستانی کارکشته و مجرب
 در بخش های مختلف صنایع، توانسته است یکی از برترین و شامل ترین
 سیستم های حسابداری موجود را ارائه کند که قابلیت استفاده در برای هر
 بخش از مجموعه ی شما را داراست. بخشی از این انطباقات و ویژگی های

تخصصی در این بخش خدمت شما ارائه می گردد.

تعریف کدینگ حساب ها در پنج سطح

 در سیستم حسابداري مي توانید در ۵ سطح کدینگ را معرفي نمایید که
خواهید ویژگي  این  با  باشد.  مي  دو سطح  داراي  تفصیلي   خود حساب 
 توانست که گزارش گردش حساب هاي تفصیلي را به سهولت در سطح

اول و یا دوم اخذ نمایید. 

 چه انتظاری از یك سیستم
حسابداری دارید؟

T



بیشتـر،  بهـره وری 
 سیستـم حـقـوق و
دستمزد آردا

 دستی و خودکار انجام پذیرست. جداول مالیاتی و ماخذ بیمه در هر سال به سادگی ثبت می شوند و محاسبات مالیاتی و بیمه ای
 برای تان به آسان ترین سطح خود می رسد. حتی می توانید فایل دستور پرداخت بانکی مربوط به حقوق، پاداش، علی الحساب
 حقوق )مساعده( و... را ایجاد کنید. شیفت های کاری برای هر پرسنل قابل تعریف و ثبت هستند. یا می توانید شیفت های کاری
 را به صورت خاص یا عمومی بر روی سیستم تعریف کنید. تسهیالت پرداختی به پرسنل با تعداد و رقم اقساط را زین پس
 می توانید در سیستم حقوق و دستمزد آردا ثبت کنید تا به صورت اتوماتیک در فیش حقوقی شان ثبت و مبالغ اقساط از آن
 کسر شود. با ثبت آمار و اطالعات مربوط به تاریخ های مهم پرسنل، همچون ازدواج، و یادآوری این تاریخ های مهم، می توانید

به آن ها نشان دهید که چقدر برای  شما مهم هستند.

آن انسانی  منابع  خدمت  جبران  سازمانی،  هر  بدیهی  فرآیندهای  جمله   من 
 سازمان است. با توجه به تعداد نیروی انسانی موجود در کارخانجات آرد و هزینه ی
 باال در برون سپاری فرآیندهای قانونی مربوط به منابع انسانی، بهره گیری از یک
 سیستم حقوق ودستمزد هوشمند بسیار توصیه می شود. استفاده از این سیستم ها
 هزینه های برون سپاری محاسبات مرسوم و مستندسازی های قانونی همچون لیست
به هزینه های نگاهی مختصر  با  را عمال حذف می کند.  و...  مالیات  لیست   بیمه، 
 سالیانه صرف شده در این بخش، به خوبی می توان ضرورت و بهره وری وجود یک

سیستم حقوق ودستمزد را درک کرد.
 در سیستم حقوق ودستمزد آردا، شما قادر هستید پارامترهای محاسبه ی حقوق را
 منطبق بر سیاست مدیریتی خود تعریف کنید. ساعات کارکرد پرسنل به دو صورت



فیش حقوقي

فیش های تمامی  روی  بر  خاص  یادداشت هایی  و  پیام ها  ثبت   قابلیت 
حقوقی، پاداش و عیدی وجود دارد.

تسهیالت پرسنل

 با یک گزارش از باقی مانده ی تسهیالت پرسنل اطالع یابید و برنامه ریزی
مالی خود را نظم بخشید.

گزارشات مختلف

برای که  قرار می گیرد  اختیارتان  در  گزارشات مختلفی  این سیستم   در 
گزارش تفصیلی،  و  کلی  صورت  به  پرسنل  مشخصات  گزارش   مثال 
 کارکرد ماهانه ی پرسنل، گزارش هاي مرخصي ، ماموریت و علي الحساب
 حقوق )مساعده( ، گزارش هاي خالصه و تفصیلي حقوق ماهانه ی پرسنل،
گزارش ماهانه،  حقوق  هاي  فیش  گزارش  بدهکار،  پرسنل   گزارش 
این از  برخی  و...  پرسنل  سنوات  گزارش  پاداش،  و  عیدي   فیش هاي 

گزارشات متنوع هستند.

 سهولت هرچه بیشتر فرآیندهای کاری وظیفه و ماموریت هر سیستمی ست.
با همکاری  در  خود  طوالنی مدت  تجربه ی  با  آردا  توسعه دهنده ی   تیم 
صنایع مختلف کوچک و بزرگ، فوت و فن تسهیل گری را شناخته اند. 

محاسبه ی سنوات

 سنوات هر یک پرسنل در پایان سال توسط سیستم به طور اتوماتیک
محاسبه و گزارش گیری می شود.

نگهداری مانده  و ذخیره ی مرخصی

 مانده ی مرخصی هرماه پرسنل نگهداری می شود. مانده مرخصی های هر
سال، با نظر مدیریت، برای سال بعد ذخیره می شود.

 قدرشناسی آسان تر
می شود!ه



سیستـم  دربـاره ی 
انـبـار  تـخصصـی 
مقـداری-ریالی آردا

 کاال دسترسی داشته باشید که در این سیستم ثبت کرده اید.  کاالهای موجود را به
نرم افزاری پکیج  از  بخش  این  دیگر  قابلیت های  از  کنید.  دسته بندی   دلخواه 

تخصصی آردا، امکان محاسبه ی میانگین قیمت حواله جات است.

قیمت روند  کاال،  قیمت  کنترلی  گزارش  از  استفاده  با  سادگی  به  می توانید   شما 
 کاالهای خاص را در طول سال مالی رصد کنید. انواع گزارش های کنترلی همچون
 گزارش های کنترل اقالم حواله جات، اقالم کاالها، اقالم رسید ها، گردش کاالها،
 موجودی کاالها و... . با استفاده از گزارش نقطه سفارش، دیگر موجودی کاالهای
 اساسی در انبار شما صفر نمی شود. زمان دقیق سفارش محصول و ثبت حواله ی

خرید به سادگی در دسترس کاربر قرار دارد.

 یک سیستم کارآ، سیستمی است که بتواند با حذف دخالت های انسانی و محاسبه ی دقیق، تا باالترین حد ممکن موجب
 صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری بشود. سیستم انبارداری آردا نیز با ویژگی ها اصلی و برتر، سعی در افزایش بهره وری

و سوددهی مجموعه کارخانجات آرد دارد. 
 ثبت تصاویر کاالها عالوه بر مشخصات کلی کاالها در سیستم انبارداری آردا، منجر به کاهش خطای انسانی در فرآیند ثبت
انبارداری می شود. مشخصات تامین کنندگان طرف قرارداد یا همکاری خود را می توانید در این سیستم قابلیت  و عملیات 
به قابلیت  این  انواع کاالهای مجموعه ی مذکور دسترسی خواهید داشت.  به  تامین کننده  انتخاب هر  با   ذخیره سازی است. 
 صورت برعکس نیز قابل استفاده می باشد. به عبارت دیگر شما می توانید با انتخاب کاالیی خاص به همه تامین کنندگان آن



 خرید، معرفی و دسته بندی کاالها، معرفی فروشندگان به تفکیک سازنده
 و کاالهای هرکدام و... دارد. عالوه بر آن، در سطح عملیاتی ویژگی هایی
ثبت حسابدار،  یا  انباردار  توسط  رسیدها  و  حواله جات  ثبت   همچون:
 هزینه هاي سربار، ابطال مدارک، انتقال موجودي کاالها در پایان سال،

انتقال مانده ی درخواست هاي خرید در پایان سال.

انبارگردانی

تگ همچون  خروجی های  که  سال  از  مقطعی  هر  در   انبارگردانی 
صورت  مغایرت و  شمارش ها  مغایرت  و  ورود  صورت   انبارگردانی، 

انبارگردانی را شامل می شود.

نظارت و گزارش های کنترلی

 قدرت نظارت ورصد در موارد مختلف در سیستم های انبارداری، وابسته
 به تنوع ودقت گزارش های دریافتی است. برای جلوگیری و رفع خطاهای
 انسانی، گزارشات زیر، بسیار مفید فایده هستند که در سیستم انبارداری
گزارش هاي پایه،  اطالعات  گزارش هاي  اخذ  شده است: تعبیه   آردا، 
 مصرف، پیشینه ی خرید و پیشینه ی مصرف، سربار هزینه ی کاالهاي هر
 انبار، گزارش کاردکس، گزارش صورت مغایرت ها، گزارش هاي حداقل و

حداکثر موجودي، گزارش هاي کاالهاي کم گردش و فاقد گردش.

 هوشمندی مدیریت انبار، یکی از کلید های اصلی مجموعه کارخانجات
نیازهای لمس  و  نزدیک  و  بلندمدت  ارتباط  خوشبختانه   صنعتی ست. 
در آردا  تیم  توانایی  آرد،  کارخانجات  خصوصا  مختلف،   مجموعه های 
 توسعه ی یک سیستم انبارداری در سطح نیازهای خانواده  را باال برده است.

نیازهای کارخانه ی آرد

نیازمند سطوح آرد،  کارخانجات  انبارداری  قسمت  در  نیاز  مورد   سیستم 
ثبت اطالعات موجودی بدیهی همچون،   مختلفی ست که ویژگی هایی 
 اولیه مقداری-ریالی، ثبت تعریف واحد مقیاس هرکاال، معرفی ماموران

 سیستم انبار برای تان
چه کار می کند؟



کاربران دسترس  در  قسمت  همین  در  و...  نیوز  غالت   وب سایت 
کاربران، مفرط  از خستگی  برای جلوگیری   قرارداده شده است. همچنین 

امکان تغییر رنگ پوسته وجود دارد.

امکان چند کاربره ای و شبکه

قابلیت حرفه ای  پکیج های  دیگر  مانند  هم  آردا  نرم افزاری   پکیج 
را مجموعه  داخل  رایانه ای  شبکه های  ساخت  طریق  از   چندکاربره ای 
ندارد. وجود  نرم افزار  از یک  نسخه  چند  خریداری  به  نیازی  و   داراست 
از نرم افزار تحت وب بر روی موبایل، تبلت و  همچنین امکان استفاده 

کامیپوتر از راه دور وجود دارد.

نسخه پشتیبان

نسخه تهیه  قابلیت  سیستم،  روی  بر  شما  اطالعات  از  حفاظت   برای 
پشتیبان از بانک اطالعاتی همه ی سیستم ها تعبیه شده است.

اعمال بر محدودیت کاربر

 بدیهی ست که شما در تمامی سیستم های پکیج آردا، می توانید سطوح
همه خروج  و  ورود  و  فعالیت ها  همه  و  محدود  را  کاربر  هر   دسترسی 

کاربران به سیستم را رصد و بازرسی کنید.

با که  سال است  سال های  است.  مسیر  یک  نیست،  مقصد  یک   تکامل 
 شنیدن و یادگیری توانسته ایم در این حد نیازهای تخصصی کارخانجات

آرد را تامین کنیم. 

دیگر ویژگی های سیستم آسیابانی

برای دارای قسمتی  آسیابانی  ویژگی هایی که گذشت، سیستم  کنار   در 
مزایدات، مناقصات،  شامل  غله،  اداره  وب سایت  اطالعات  به   دسترسی 
 قوانین و بخش نامه ها می باشد تا برای رسیدن و آگاهی از اخبار تخصصی،
 از غافله عقب نمانید. همچنین بخشی برای ثبت اطالعات شرکت های
 تامین کنندگان ماشین آالت و  قطعات یدکی،  فروشندگان گیسه وگونی
برتر کشور، اخبار روزنامه های   و بهبوددهنده ها در نظر گرفته شده است. 

ویژگی های عمومی و خاص



بهمن بهمن یار )مدیرعامل کارخانه ی آرد دره شهر- استان ایالم(

 محمدجواد هادی )مدیرعامل کارخانه ی هفت سواران خمین-
استان مرکزی(

 حسن نادران )مدیرعامل کارخانه ی آرد کاشت وبرداشت- استان
خراسان رضوی(

 هادی افخمی )مدیرعامل کارخانه ی آرد گندم نام مهربان- استان
آذربایجان شرقی(

جواد خزایی )مدیرعامل کارخانه ی آرد مالیر- استان همدان(
 برای اخذ اطالعات تماس با مشتریان و مشاهده ی دموی سیستم ها، با

مرکز فروش مجموعه ی آردا در تماس باشید. 

 به داشتن خانواده ای گندم گون، در سرتاسر کشور می بالیم. اینکه هر روز
خبر بی  روزشان  و  حال  از  اینکه  خرسندیم.   شاهد تالش شان هستیم، 
قدم مسیر  طی  برای  دست شان  در  دست  خوشبختیم.   نمی مانیم، 

برمی داریم. مفتخریم به اعتماد آقایان:

یوسف خزایی )مدیرعامل کارخانه ی آرد نهاوند- استان همدان(

امیر آرامیان  )مدیرعامل کارخانه ی آرد دهلران- استان ایالم(

خانواده ای به بهانه ی آردا




