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بهره با  Nikrad Express Platform بستر اصلی مجموعه نرم افزاري را فراهم کرده و مسئولیت راهبري ماژول ها را بر عهده دارد. پالتفرم پایه

ساختار  تولید  تکنولوژي امنیتی  و بهفناوري  بودن جامع عملکرد و سادگی می باشد. شده و  آن Web Based       از  Nikrad Inforlock Java EETM   
همراه ماهیت تحت وب و امکان دسترسی وکارکرد از راه دور حتی در کمترین پهناي باند ، این محصول را در جایگاهی ویژه قرار داده است.

ي سیستم ها هوشمند اطالعاتی هستند که بر رو پالتفرم پایه نصب شده و با بهره از کلیه امکانات پالتفرم نظیر  ي Nikrad Express Dynamics

میزکار ، واحد ها ، پرونده ها ، فرایند ها ، فرم ها ، امنیت و غیره ، امکانات تخصصی مکمل را ارائه می دهند:

فوق العاده  اکسپرس  قدرتمند ، نوین ، ساده و در بر گیرنده مجموعه اي یکپارچه از سیستمهاي مدیریت مالی ، تجاري و صنعتی سیستم راهکاري   
از سه بخش اصلی تشکیل شده است. ساختار آن همانند  سیستم اینترپرایز  این محصول می باشد. مستقل از امور اداري بوده و 

مستقر  پالتفرم روي بر سازمانی بیرون ارتباطی شدهدرگاه پایه که (Extra Enterprise Area Portal)             می باشد Nikrad Express Gateway

کند. بدینترتیب امکان مخاطبین سازمان نظیر مشتریان ، همکاران تجاري و... را با سیستم مدیریت داخلی برقرار تمام    ارتباط مستقیم و خودکار  تا
مشاهده کاتالوگ کاالها ،  سیستم زیر براي ایشان فراهم می گردد. ثبتثبت و پیگیري کلیه امور و درخواست ها به صورت eShop  امکان  Online    

را مکانیزه می کند. کاال اینترنتی سفارش و پیگیري مراحل ارسال   آماده سازي و

يمدیریت پروپوزال و پیش فاکتورها خرید و فروش
سفارشات ، صورتحساب ها و قراردادهاي خرید و فروش

يانبارداري ، بها تمام شده ، تولید و ساخت ، فرمول ها
حسابداري مالی ، خزانه داري ، اموال ، دفاتر قانونی

پرسنلی ، احکام کارگزینی ، حقوق و دستمزد
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فرایند هاي گردش کارامکان طراحی  و معرفی  از دیگر امتیازات ویژه سیستم نرم افراري حاضر می باشد. طراحی فرم هاي فرم هاي اطالعاتی
 اطالعاتی متنوع به آسانی صورت می پذیرد و ضمن امکان الحاق آنها به رویدادهاي عملیاتی و سیستم آرشیو ، رویه نگهداري اطالعات ساماندهی

می شود. فرایند هاي گردش کار نیز کلیه مراحل انجام عملیات را از ثبت سفارش تا آماده سازي و تحویل کاال مدیریت و تسهیل می کنند.

همزمان چندین بخشرا در صفحات مختلف باز کرده و به ثبت و تنظیم  توانید به طور      در اینسیستم محیط کاري متفاوتی را تجربه میکنید. می

همدیگر مرتبط می باشندو با امکان جابجاییسریع بین صفحات، راحت ترین وگسترده ترین ساختار نظارتی فراهم       اطالعات بپردازید. صفحات به

می گردد. همچنین این امکان موجود است که سایز نوشته ها و اندازه موضوعات را در هر لحظه و به میزان دلخواه تغییر دهید.

(مشتري ، تامین کننده و غیره)از امکانات منحصر به فرد موجود در این نرم افزار می توان به قابلیت معرفی پرونده مستقل براي هر شخص  اشاره
همراه با پرداخت ، دریافت و غیره پیش فاکتور ها ، صورتحساب ها ، برگه هاي نظیر مربوط به هر شخص رویداد هاي       نمود. در این حالت کلیه

سوابق آنها ، به صورت یکجا و به انضمام کلیه فایل ها و اطالعات ، در پرونده هاي اصلی و یا فرعی شخص قابل دسترسی و کنترل می باشد.

فقط با از هر مکان و به وسیله هرگونه دستگاه کامپیوتري از جمله  ، موبایل و ... به شما این امکان را می دهد که Tablet PC  تکنولوژي تحت وب  
که   به ذکر است به ثبت و مدیریت اطالعات بپردازید. الزم با باالترین سرعت ممکن به سیستم دسترسی کامل داشته و ، مرورگر وب       استفاده از

اینترنت صرفا براي ارتباط بین شعب و یا دسترسی از راه دور مورد نیاز است و براي دسترسی محلی به سیستم نیازي به اینترنت نیست.

اکسپرس را به همراه اطالعات ثبت شده در آن به سیستم اینترپرایز ارتقاء دهند.  کاربران در هر زمان که مایل باشند می توانند سیستم
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هوش تجاري ، گزارشات و تحلیل اطالعاتی گسترده 
بهره مندي از پرونده ها ، پروژه ها و دسته بندي اطالعات

امکانات ارزي با ساختار ویژه و ثبت عملیات با واحد پول اصلی
 معرفی مراکز هزینه و تفکیک حساب ها و عملکرد شعب و بخشها

 سیستم آرشیو و امکان پیوست فایل و ضمائم به رویداد ها 
ثبت پاراف و تبصره هاي متعدد با امکان چاپ در مدارك

Nikrad ® Business Solutions
Website: nikrad.ir


