
 

 

 معرفی

ABIS  یک ًزم افشار جاهؽ تاًکذاری هتوزکش هی

ٍ  ERPتاؽذ.ّذف اس تَلیذ آى ارائِ ی راّکاری هثتٌی تز 

هذلغاسی فزایٌذّای عاسهاى در کوتزیي سهاى هوکي ٍ تا 

 کوتزیي ّشیٌِ اعت.

ABIS  هتؿلك تِ ًغل آیٌذُ ی ًزم افشارّای جاهؽ

تاًکذاری اعت ٍ سیزعاختی پَیا ٍ هٌؿطف ٍ لاتل 

اًطثاق تا تکٌَلَصی ّای ًَغَْر تِ هٌػَر پاعخگَیی 

عزیؽ تِ ًیاسّای فؿلی ٍ آتی فٌؿت تاًکذاری فزاّن 

 آٍردُ اعت.



 

تَعط هَتَر هحقَل عاس ایي ًزم افشار ٍ تذٍى ًیاس   ABISتَلیذ اًَاؼ هحقَالت تاًکی در 

تِ ؾولیات تزًاهِ ًَیغی ٍ تخقـ ًزم افشاری اهکاى تحمك عزیؽ ایذُ ّای ًَ در فٌؿت 

تاًکذاری را فزاّن آٍردُ ٍ خآل ّویؾگی  هَجَد هیاى تَلیذ کٌٌذگاى ًزم افشار ٍ فاحثاى 

 حزفِ را پز ًوَدُ اعت.

تغیار  هٌؿطف ٍ تا لاتلیت گغتزػ ٍ دعتزط پذیزی تاال هی  ABISهؿواری تاس 

هی تَاًذ رٍی عخت افشارّا ٍ عیغتن ؾاهل ّای هختلف ٍ هتٌَؾی اجزا ؽَد  ABISتاؽذ.

تا  ABISٍ تِ اًَاؼ هختلفی اس تاًکْای  اطالؾاتی ٍ کاًال ّای ارائِ ی خذهات هتقل ؽَد.

 جاًثی هَجَد در عاسهاى فشارّایهؿواری عزٍیظ گزای خَد هی تَاًذ تا عایز ًزم ا

ارتثاط تزلزار کزدُ ٍ اس آًْا تِ ؾٌَاى یک عزٍیظ اعتفادُ کٌذ ٍ تذیي تزتیة ّشیٌِ ّای 

 تَعؿِ ٍ ًگْذاری آى تِ طزس چؾوگیزی کاّؼ هی یاتذ.      

 اًؿطاف پذیزی 

 



 

ًگاّی کالى تِ همَلِ حغاتذاری تاًکی دارد ٍ اهکاًاتی کِ در اختیار حغاتذاراى  ABISهؿواری 

تاؽذ.  هیًزم افشار ّای رلیة ّا ی ارائِ ؽذُ تَعط عایز یتلاتلفزاتز اس تاًک لزار هی دّذ 

تِ ؽوا اجاسُ هی دّذ کذیٌگ ّای هتفاٍت  ABISدر  Multi Chart of Accountاهکاى 

ؾٌَاى اعتاًذاردّای هغتمل )هاًٌذ اعتاًذارد تاًک هزکشی جوَْری  هالی ٍ حغاتذاری را تِ

( در یک هحیط کاهال گزافیکی ، اعتاًذارد عاسهاى حغاتزعی WTOاعالهی ایزاى، اعتاًذارد 

، کلیِ گشارػ ّای ایجاد ٍلفِ در اجزای عیغتنهؿادل عاسی ًواییذ. حال هی تَاًیذ تذٍى 

تز هالی، دفاتز رٍساًِ را تا اًتخاب اعتاًذارد اس لثل حغاتزعی هاًٌذ تزاسّای آسهایؾی، دفا

 تؿزیف ؽذُ اعتخزاج ًواییذ. 

 

 

لاتلیت خذهات هتوزکش 

 حغاتذاری تاًکی

 

 

اعت کِ تا اعتفادُ اس اطالؾات هزتَط تِ  ABISعیغتن هزاکش اس دیگز اهکاًات خاؿ 

Article  ٍ ّاChart of Account ّای هختلف، گشارؽات تزاس هثتٌی تز عطَح حغاب

( را در اختیار ؽوا لزار هی دّذ. تا ایي )گزٍُ، کل، هؿیي  Chart of Accountهختلف 

اهکاى هی تَاًیذ اس لیوت توام ؽذُ هحقَالت هالی هختلف، هیشاى عَدآٍری ّز هحقَل، 

 ی اس عطح ؽؿثِ، ًاحیِ، هٌاطك هیشاى عَد دّی ّز ؽؿثِ، گشارؽات حغاتزعی ٍ حغاتذار

را در اختیار ؽوا لزار ًوی دّذ تلکِ تا  GLفمط گشارػ  ABISتا خثز ؽَیذ. حغاتذاری 

 ی تزیي هغایل لاتل حغاتزعی اعت. ئتا جش ُ اس آى دفاتز هؿیي، رٍساًِاعتفاد

 



 

 سرعت در پاسخگوئي به نيازها

 

هی تَاًیذ ایذُ ّای تذیؽ خَد در سهیٌِ ارائِ خذهات ٍ هحقَالت هالی را تا  ABISتا 

کوتزیي سهاى ٍ تْتزیي ًحَ پیادُ عاسی ًواییذ. تا ٍجَد پؾتیثاًی اس اًَاؼ هحقَالت 

اُ هذت، اًَاؼ ؾمَد تاًکی هَجَد ًػیز اًَاؼ عپزدُ ّای لزك الحغٌِ، جاری، کَت

تی هٌؿطف تِ ؽوا اهکاى هی دّذ در کوتزیي تا تْزُ گیزی اس سیزعاخ ABIS اعالهی

سهاى هوکي تِ تؿزیف ٍ ارائِ هحقَالت ٍ خذهات ًَیي هالی تپزداسیذ. ایي اهز هشیتی 

 رلاتتی در هماتل دیگز تاًک ّا ٍ هَعغات هالی تزای ؽوا فزاّن هی آٍرد. 

 



 

افشایؼ  هٌجز تِتَلیذ ایي ًزم افشار، در (SOA)زااعتفادُ اس هؿواری عزٍیظ گ

. تِ تیاى دیگز افشٍدى ؽذُ اعت لاتلیت تَعؿِ پذیزی ّوزاُ تا حفع هاصٍالریتی

، ٍجَد ًذاردیؼ تیٌی تزای آًْا هاصٍل ّای تَعؿِ عیغتن در آیٌذُ کِ اهزٍس ّیچ پ

 تذٍى اؾوال تغییزات در هاصٍل ّای پیؾیي اهکاى پذیز اعت.

 

ایي ًزم افشار اس ٍیضگی ّای هٌحقز تفزد آى هی تاؽذ تِ گًَِ ای هؿواری همیاط پذیز 

 Clusteringاهکاى  Application Server ٍ(  DBکِ ًِ تٌْا در الیِ پایگاُ دادُ )

 Clusteringًیش کِ ّغتِ افلی ًزم افشار اعت، لاتلیت  Coreٍجَد دارد تلکِ در الیِ 

دیگز هؿواری  عَیفزاّن ؽذُ اعت. اس  Fail over ٍ Load Balancingتا اهکاى 

تاس ایي ًزم افشار ًیش اهکاى ًقة آى تز رٍی طیف ٍعیؿی اس عخت افشار ّا را فزاّن هی 

 کٌذ.
 

 تَعؿِ پذیزی



 

  یکپارچگی تا عایز عیغتن ّای هَجَد در  عاسهاى

 

ABIS   تِ لحاظ پؾتیثاًی اس

اًَاؼ هختلف اعتاًذاردّای 

 ISO)    تثادل اطالؾات

8583, Web service )

ّا ؽزایط اتقال تا عایز عیغتن

را تِ طزق هختلف 

(Online/Offline)  ُهْیا ًوَد

ی ٍ اس ایي طزیك اهکاى اعتفادُ

ّای گذاریحذاکثز اس عزهایِ

 فَرت گزفتِ را فزاّن هی

 ًوایذ.

 


