
راهكار نفت، گاز و پتـروشیـمی

شرکت مهندسی نرم افزار رایورز



بهبود الگوی گزارش گیری مالی و مدیریتی

ایجاد نظام بودجه ریزی عملیاتی در حوزه صنایع باالدستی و پایین دستی

استقرار حسابداری حوزه های خاص (پیمانكاران / خرید / انبار / فروش / ... )

طراحی مدل اطالعاتی یكپارچه

پیشنهاد اصالح ساختار سازمانی (تطبیق فعالیت با تشكیالت)

یكی از اساسی ترین انتظارات مدیران پس از استقرار سیستم های جامع اطالعاتی، بهبود الگوی گزارش گیری موجود و استفاده از ابزارهای

مناسب سیستمی برای استخراج گزارشات متنوع و به موقع، با اتكاء به اطالعات صحیح می باشد. به همین منظور فعالیت   بهبود الگوی

گزارش گیری مالی و مدیریتی   انجام می شود تا از کلیه ظرفیت های سیستم های یكپارچه در جهت ارایه گزارشات مناسب در مقاطع مختلف

و زمان های دلخواه حتی بدون حضور در محل کار استفاده گردد.

بودجه ریزی عملیاتی، فرآیند مرتبط ساختن هزینه ها و نتایج است. در کشور ما نیز لزوم برقراری سیستم بودجه ریزی مورد توجه

قرار گرفته است و به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملكرد و تخصیص منابع است. هدف از بودجه ریزی عملیاتی ارایه مبنای 

مناسبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص منابع، تعیین نتایج قابل سنجش  از یك تخصیص بودجه خاص، بهبود چگونگی طرح و تنظیم 

برنامه ها، ایجاد ارتباط بین بودجه و نتایج عملكرد، امكان نظارت موثر بر اجرای عملیات، شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی و ... است.

راهكارتخصصی مبتنی برفناوری اطالعات درصنعت نفت،گاز و پتروشیمی، مجموعه سیستمها و روشهایی است که کلیه فعالیتهای ستادی، لجستیكی

راهكارتخصصیو امورمشتریان شرکتها و سازمانهای فعال در این صنعت را پوشش می دهد و امكان مدیریت موثر برمبنای اطالعات را درآنها فراهم می سازد. 

صنایع نفت، گاز وپتروشیمی شرکت مهندسی  نرم افزار رایورز با بیش از ربع قرن فعالیت موثر دراین زمینه دستاوردهای قابل مالحظه ای را دراین حوزه    ویژه 

 کسب کرده وتنوع نیازهای موجود در بخش های مختلف را پوشش داده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاوره و طراحیمشاوره و طراحی

شناخت سیستمها  و روشهای موجود (عارضه یابی)

طراحی مفهومی حوزه های سیستمی خاص منظوره

بهبود فرآیندهای عملیاتی

عارضه یابی سازمانها و کمك به آنها به منظور شناخت و آسیب شناسی سیستم ها و روش ها، زیرساخت و پالتفرم سخت افزاری و

ارتباطی، الگوی گزارش گیری موجود و با هدف ارایه پیشنهاد بهبود برای استفاده حداکثری از ظرفیت های راهكار ارایه شده، انجام 

می شود و اولین رکن استقرار سیستم های یكپارچه  به شمار می رود.

تبیین اصول و مفروضات بهای تمام شده   برای دستیابی به الگوی مناسب  هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده، فعالیت هایی نظیر

طراحی ساختار کدینگ حساب ها و مراکز فعالیت  ،  تدوین روش شناسایی و ثبت حسابداری بهای تمام شده   و   شناسایی ورودی ها، 

پردازش ها و خروجی های سیستم    ضروری است. این فعالیت ها در قالب   طراحی مفهومی سیستم بهای تمام شده   طبقه بندی شده اند.

پس از انجام فعالیت های شناخت و طراحی مفهومی، سازمان آماده می شود تا سیستم های یكپارچه طبق برنامه زمان بندی مناسب

و به صورت مرحله ای در آن استقرار یابد. در این مرحله، طراحی و تنظیم جداول پایه کلیه سیستم ها بر اساس نتایج به دست آمده از

فعالیت های شناخت و طراحی مفهومی در دستور کار قرار می گیرد.

( )RayMISسیستم اطالعات مدیریت ( RayMISسیستم اطالعات مدیریت (

مقدمهمقدمه

حوزه اداری ومنابع انسانی

اتوماسیون اداری مجهز به مدیریت جریان کار

تایم شیت وکنترل کارکرد نیروی انسانی

مدیریت منابع انسانی(جذب، رفاه، برنامه ریزی آموزشی)



استقرارپایگاه داده استقرارپایگاه داده 

پایگاه داده یكپارچه برای مراکز فعالیت

پایگاه داده مستقل برای شرکتهای گروه

پایگاه داده متمرکز برای تجمیع اطالعات زیرمجموعه ها

حوزه مالی

حسابداری مالی

مدیریت وجوه نقد

حقوق ودستمزد

حسابداری انبار

حسابداری اموال وداراییهای ثابت

حسابداری بهای تمام شده محصوالت (اصلی وفرعی)

مدیریت سهامداران

تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

حوزه تولید وتجهیزات

برنامه ریزی تولید پیوسته

( MRPبرنامه ریزی مواد وظرفیتها (

استانداردها وفرموالسیون ساخت محصوالت

ثبت وکنترل عملكرد تولید

کنترل موجودی مواد وکاال (انبارمقداری)

نگهداری وتعمیرماشین آالت وتجهیزات

نرم افزارهای واسط

ابزارهای سیستمی حوزه مدیریتابزارهای سیستمی حوزه مدیریت

RayBI)راهكار هوشمندی کسب و کار(

 شرکت رایورز  با هدف یاری رساندن به مدیران سازمان ها در تصمیم سازی کارآمد، موثر،  به هنگام و هوشمندانه، راهكار جامع هوشمندی 

کسب و کار خود را عرضه می نماید. راهكار جامع هوشمندی کسب و کار رایورز دربرگیرنده  تمامی ابزار و امكانات مورد نیاز یك سازمان از قبیل:  

شاخص ها و گزارشات استاندارد تفكیكی و تلفیقی در حوزه های عملیاتی متنوع

ابزارهای ساخت انواع گزارشات و نمودارها به صورت خویش - خدمت

ابزار ساخت داشبورد مدیریتی

ابزار مدل سازی اطالعات و ابزار جمع آوری

تغییر شكل و بارگذاری اطالعات می باشد. 

ابزار تجمیع و سازماندهی اطالعات

اطالعات موجود در سیستم های واحدهای زیرمجموعه شرکت ها و سازمانهایی که به صورت  هولدینگ

 اداره شده و دارای توزیع جغرافیایی می باشند، به خودی خود قابلیت استفاده چندانی جهت

 تصمیم گیری های استراتژیك و مهم در سطح مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر سازمان را ندارند. ابزار

 تجمیع و سازماندهی اطالعات قادر است در محیط های اطالعاتی همگن در هر یك از مجموعه ها - از

 طریق بازیابی کلیه اطالعات مورد نیاز مدیریت - امكان اعمال مدیریت بر مبنای اطالعات را ایجاد کند.    

داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی رایورز، ابزاری است غنی از شاخص ها، گزارشات و نمودارها که به صورت پویا عمل

 کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملكرد سازمان را مشاهده و وضعیت آن را نسبت

 به چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت مقایسه و بررسی نمایند . با ابزار داشبورد رایورز، امكان تعریف شاخص ها 

حوزه بازرگانی

تدارکات (برگزاری مناقصات و خرید داخلی)

خرید (سفارشات) خارجی

مدیریت قراردادها (خرید خدمات) و کنترل عملكرد پیمانكاران

زنجیره تامین مواد و کاال

مدیریت فروش

برنامه ریزی توزیع وحمل بار



نرم افزار گزارش ساز تحت وب، سازمان را قادر می سازد دانش و بینش سازمانی را برای کلیه ذینفعان درون و بیرون سازمان  به اشتراك گذارد. 

هم چنین این ابزار کارشناسان و متخصصان سازمان شما را قادر می سازد تا از طریق دسترسی امن، یكپارچه، منعطف و خویش خدمت به تمامی 

 منابع  داده قابل دسترس بتوانند انواع گزارشات عملیاتی، مدیریتی، مقایسه ای و تلفیقی مورد نیاز را ساخته و در سطح سازمان انتشار دهند. 

گزارش ساز پیشرفته

( )RayERPسیستم مدیریت منابع سازمانی ( RayERPسیستم مدیریت منابع سازمانی (

سیستم انعطاف پذیر مدیریت منابع سازمانی شامل یك نظام بهم پیوسته اطالعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یك سازمان را با 

نگرشی فرآیندی (در جهت نیل به اهداف سازمان و یكپارچه سازی تمام عملیات) برآورده می کند. با اجرای این سیستم، ساختار و فرآیندهای

 سازمانها مورد هدف قرار می گیرند و سازمانهایی موفق خواهند بود که در مقابل تغییر ساختار سازمانی و انطباق فرآیندهای کسب و کار با سیستم

مدیریت منابع سازمانی، انعطاف پذیری مناسبی از خود نشان داده باشند. 

( )RayBPMSگذار به سوی سازمان فرآیند مدار ( RayBPMSگذار به سوی سازمان فرآیند مدار (

مفهوم مدیریت فرآیند گرای کسب وکار  بر پایه تئوری فرآیندها و با هدف پایش و کنترل کلیه راههایی که به ذینفعان سازمان (به خصوص 

مشتریان و ارباب رجوع) ختم می شوند، شكل گرفته و به همین منظور به شناسایی فرآیندهای مختلف سازمان، مدلسازی، بازطراحی و اجرای

  آنها می پردازد. مدیریت فرآیندگرای کسب و کار به ابزارها و روش هایی با این ویژگی ها نیازمند است:   

فراگیری و قابلیت نفوذ در همه بخش های کسب و کار

قابلیت زیاد برای انعطاف و تغییر

قابلیت جایگزینی رویكرد وظیفه ای (عمودی) با ساختار فرآیند محور (افقی)

سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار امكاناتی را فراهم می آورند تا تحلیل گران و معماران سازمان و سیستم، و به طورکلی متولیان

 فناوری اطالعات در سازمان، بتوانند تمامی فرآیندهای خود را از زمان طراحی و مستندسازی تا هنگام اجرا و پیاده سازی، با راهكاری 

نرم افزاری و بطور فراگیر و یكپارچه، مدیریت نمایند.  

 با توجه به نیاز هر سازمان فراهم می گردد و بسته به نوع و ماهیت شاخص های تعریف شده، اطالعات از پایگاه داده و انباره های داده، به صورت لحظه ای

 یا دوره ای، بازیابی و در قالب ها و نمودارهای از پیش تعریف شده به نمایش در می آید. 

پتروشیمی اصفهان

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

کیسون

مهندسی نیروی نفت و گاز

استراتوس

استیم

مهندسی حفار چاه جنوب

پتروشیمی آبادان

پتروشیمی جم صنعت کاران

پتروشیمی کارون

پتروشیمی مهر

نفت پارس

پتروپارس

پاالیش نفت تبریز

پاالیش نفت اصفهان 

سروك آذر 

پاالیش نفت شهید تندگویان تهران

پتروشیمی شازند اراك

برخی از مشتریان رایورز

WWW.RAYVARZ.COM

30تهران : خیابان خالد اسالمبولی (وزراء)، خیابان هجدهم، شماره  

 دفاتر مرکزی:

تهران : خیابان ولی عصر، نرسیده به توانیر، خیابان احتشام، شماره 5 

88711504 تلفن :    فكس :  88721501

88793569 تلفن :          فكس :  85594
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