
ماژول حسابداری مالی 
SAP-ERPدر سیستم مدیریت منابع سازمان 

:مقدمه
رویدادهایثبتاولنگاهدرمالیحسابداریوظیفه

جنتایارائهوهادادهبندیطبقهوپردازشاقتصادی،
.استمالیهایصورتقالبدرعملیاتاین
ترگستردهتعریفیدرمالیحسابداریازهدفاما

ادیاقتصهایگیریتصمیمبرایمالیاطالعاتتامین
ی،حیاتاطالعاتتهیهبامالیحسابداریواقعدر.است
واحدهایمنابعکاربردمناسب ترینانتخابامکان

رااقتصادیوتجاریهایفعالیتانجامجهتاقتصادی
.کندمیفراهمگیرانتصمیمبرای

یمالحسابداریتوسطشدهتهیههایگزارشهمچنین
هدفبهنیلجهتدرتجاریواحدهایارزیابیامکان
میفراهمخارجیوداخلیذینفعانبرایراهاآنهای
.کند

:ماژولسایربامالیسیستمیکپارچگی

 Financial Accountingسیستم یکپارچهه مهالی و یها مهاژول 

SAP-FI  ههای سها اسهت کهه جههت یکی از مهم ترین ماژول
احی مدیریت تمامی نیازهای مالی و حسابداری یک سازمان طر

بودن فعالیت ههای آن و یکپهارچگی آن بها Real Timeشده و 
بهه تصمیم سهازی و برنامهه ریزی  SAP ERPسایر ماژول ههای 

.اسههههههههتراتایک سههههههههازمان کمههههههههک مههههههههی نمایههههههههد
با ماژول های حوزه ی لجستیک نظیر مهدیریت مهواد F Iماژول

MM،برنامه ریزی تولیدPP، فروش و توزیعSD، نگههداری و
 PSو مهههاژول برنامهههه ریزی و کنتهههرل پهههروژهPMتعمیهههرات 

یکپههارچگی داشههته و همچنههین در حههوزه منههابع انسههانی بهها 
و حقهو  و TM کهار مهدیریت سهاعت،PMمهدیریت پرسهنل 

.یکپارچه می باشددستمزد 

سامه آرا ارائه کننده راهکارهای مدیریت منابع سازمانی
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:عمومیحسابداری
Generalاصلیوظیفه ledger Accountingدر
ازجامعوکلیتصویریککردنفراهم SAPسیستم
.استمالیحساب هایوضعیت
ازکاملیثبتمالیماژولازبخشاینهمچنین
رامالیفرآیندهایبهمربوطتراکنش هایتمامی

کهاسترویدادهاییشاملکهمی کندنگهداری
Generalدرمستقیما Ledgerازیاوشده اندثبت
Subیاوساهایماژولسایرطریق Moduleهای
همچنین.رسیده اندثبتبهسیستمدرFIماژول
ایرسبایکپارچهکامالافزارینرمسیستمیکدر

الیماطالعاتکهمی کندتضمینعملیاتیبخش های
.می باشدصحیحودقیق

:کاربردها
ومعینحساب هایمدیریتوایجاد▪

.مستقلصورتبهتفصیلی
رویدادهایطبقه بندیونگهداریثبت،▪

.یتفصیلومعینحساب هایقالبدرمالی
براینیازموردگزارش هایانواعارائه▪

برونوسازمانیدرونمقاصد
وسودصورتترازنامه،شاملسازمانی
نقدوجوهگردشصورتوزیان

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



:FIمزایای استقرار ماژول 
 SAPیکپارچگی کامل با سایر ماژول های ▪

مرتبطلجستیکیتراکنش هایباهمزمانوبهنگاممالیرویدادهایثبت▪
موازیپولیواحدهایاساسبرگزارشگریامکان▪
IFRSاستانداردهایاساسبرگزارش گیریامکان▪

Segment)بخش هاگزارش گریمدیریتقابلیت▪ Reposting)
Chartتعیینامکان▪ of Accountمتعددشرکتهایوجودصورتدرواحد
Chartتعیینامکان▪ of Accountحساب هاازیکهربرایجایگزین
ارزیچندصورتبهمالیاسنادثبتامکان▪
سازمانگزارشگرینیازهایاساسبرمختلفنسخه هایبامالیصورت هایتهیهامکان▪
مالیصورت هایازیکهربرایPlanningانجامامکان▪
مالیصورت هاینیزوحساب هاازیکهرسطحدرPlan/Actualایمقایسهگزارشاتارائه▪
دفاتردرآماریثبت هایایجادامکان▪
مالیاسنادتاییددرکارگردشگرفتندرنظرامکان▪
نهاییوموقتپیش نویس،شاملمالیاسنادبرایوضعیتگرفتندرنظرامکان▪
اتوماتیکطوربهشدهتعیینپیشازالگوهایبادوره ایثبت هایصدورامکان▪
کاربرانبرایمجازسقفتعیینامکان▪
دستییاواتوماتیکصورتبهدیگرپولیواحدهایبهتبدیلبرایمختلفارزهاینرخورودامکان▪
متفاوتنرخ هایبامعینحساب هایارزیماندهتسعیرامکان▪
حساب هابازاقالمتحلیلوتجزیهامکان▪ سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



:پرداختنیهایحساب

تمهامی سهندهای . جهت مدیریت فرآیندهای مالی مرتبط با حهوزه ی تهامین طراحهی شهده اسهتSub-moduleاین •
رداخهت از مالی مربوط به رسید کاال، دریافت خدمات، ثبت پیش پرداخهت، ثبهت صورتحسهاب تامین کننهدگان و پ

نهدگان طریق این ماژول مدیریت شده و امکان تجزیه و تحلیل حسابهای پرداختنی و وضعیت هر یهک از تامین کن
و کامل تمامی تراکنش هایی که در این بخش اتفا  می افتد به صورت همزمان. به طور جداگانه، فراهم می باشد

.در بخش حسابداری عمومی، ثبت و نگهداری می شود 

:کاربردها

کدآدرس،کننده،تامیننام)سازمانتأمین کنندگانپایه ایاطالعاترسانیروزبهونگهداریایجاد،▪
.(غیرهوپرداختشرایطاقتصادی،

.گروههرازایبهمختلفپرداختنیهایحسابتعیینوکنندگانتامینبندیگروه▪
هنگامدراتوماتیکمالیسندصدور(جملهازکنندگان،تامینبهمربوطمالیهایتراکنشنگهداریوثبت▪

ابحسدرهاپرداختپیشمدیریت)خریدسفارشبهعطفپرداختپیشثبتانبار،درکاالرسیدثبت
Invoiceدراتوماتیکصورتبهپرداختپیشتسویهامکانوکنندگانتامینصورتحسابثبتجداگانه،

Verification،اب،صورتحسثبتیمرحلهدرکارانجامحسنبابتکسوراتیاضبطوکسوراتثبتامکان
(کنندهتامینبستانکاریتسویهونظرموردحسابصورتسندبهعطفپرداختثبت

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



:مزایا
عمومیدفترداریوپروژهانبار،خرید،ماژولباکاملیکپارچگی▪
Payment)پرداختشرایطتعریف▪ Termیختارتعییننیزوخریدنقدیتخفیفاتمدیریتجهتمختلفهای

(پرداختسررسید
(Invoiceحسابصورتمبلغتفاوتصورتدرکنندگانتأمینحسابصورتکردن(Blockمسدودامکان▪

(خدمات/کاالرسیدبهمربوطمبلغباشده
Bill)قابلیتطریقازپرداختنیاسنادمدیریت▪ of Exchange)
Partial)ماندهوجزئیصورتبهحساب هاصورتپرداختامکان▪ & Residual)
Automaticطریقازیاودستیصورتبههاحسابصورتپرداختامکان▪ Payment Program

مربوطهگزارشاتارائهوآنبهعطفپرداختثبتوپرداختدرخواستثبتامکان▪
پیشدرخواستتاییدتأمین کنندگان،حسابصورتتأییدهایفرآینددرWorkflowازاستفادهامکان▪

غیرهوپرداختدرخواستتاییدپرداخت،
Drillطریقازمالیولجستیکاسنادارتباطومستنداتمشاهدهامکان▪ down report

Interest)سودمحاسبه▪ Calculation)یاواستشدهپرداخترسیدسرازدیرترکههاییآیتمرویبر
.استنگردیدهپرداختهمچنانوگذشتههاآنرسیدسرتاریخ

Statisticalقابلیت▪ Postingسازماننزددیگرانضمانتنامهنظیرثبتهاییپروسهبرای
Balanceوضعیتصورتتأییدقابلیت▪ Confirmationبرایکنندهتأمینبرایدرخواستارسالجهت

Openتایید)حسابماندهتأیید itemها)
اساسبرپرداختنیهایحساببازهایآیتمبندیدستهجهت(Regroupingمجددبندیدستهقابلیت▪

نتأمیبدهیسنیتحلیلوتجزیهامکان)جداگانهطوربهترازنامهدرآننمایشوهاآنباقیماندهعمر
(کنندگان

Foreignارزمجددبهاءگذاریقابلیت▪ Currency Revaluation))هایحسابدقیقماندهتعیینجهت
Exchangeارزنرختغییردلیلبه)مالیدورهانتهایدرپرداختنی rate)دورهطی)

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



:دریافتنیهایحساب

Subاین Moduleالارسبهمربوطمالیسندهایتمامی.استشدهطراحیفروشحوزهبامرتبطمالیفرآیندهایمدیریتجهت
تحلیلوزیهتجامکانوشدهمدیریتماژولاینطریقازدریافتهاثبتوصورتحسابصدوردریافت،پیشثبتمشتریان،بهکاال

Subاینطریقازجداگانه،طوربهمشتریانازیکهروضعیتودریافتنیحسابهای Moduleتمامی.باشدمیفراهم
.ودمی شنگهداریوثبتعمومی،حسابداریبخشدرکاملوهمزمانصورتبهمی افتداتفا بخشایندرکهتراکنش هایی

:کاربردها
وتپرداخشرایطاقتصادی،کدآدرس،مشتری،نام)سازمانمشتریانپایه ایاطالعاترسانیروزبهونگهداریایجاد،▪

.غیره
.گروههرازایبهمختلفدریافتنیهایحسابتعیینومشتریانبندیگروهامکان▪
:جملهازمشتریان،بهمربوطمالیهایتراکنشنگهداریوثبت▪
.مشتریبهکاالارسالحوالهثبتهنگامدراتوماتیکمالیسندصدور✓
طوربهتدریافپیشتسویهامکانوفروشفاکتورایجادبامالیسندثبتفروشسفارشبهعطفدریافتپیشثبت✓

.دستی/اتوماتیک
.مشتریبدهکاریتسویهوفروشفاکتوربهعطفدریافتثبت✓
Customerجملهازتأمین کنندگانسطحدرسازمانیبرونوسازمانیدرونمقاصدبراینیازموردگزارش هایانواعارائه▪

Actual Line Item Sales Tax.

.حساب هاکلیرینگامکان▪
.غیرهوگزارش هادرحساب هابازاقالمتحلیلوتجزیهامکان▪
Companyارزباهمزمانومعاملهموردارزباخارجیمشتریانارزیماندهمحاسبهونگهداری▪ Codeمربوطه.

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



:مزایا

.عمومیداریدفتروپروژهوانبارفروش،ماژولباکاملیکپارچگی▪
Paymentتعریف▪ Termدسررسیتاریختعییننیزوفروشنقدیتخفیفاتمدیریتجهتمختلفهای

.دریافت
Creditیاومشتریاناعتبارمدیریتامکان▪ Controlفروشسفارشثبتهنگامدر.
Dunningارسالامکان▪ NoticeیاوReminderصورتازایبهپرداخت،درتعجیلجهتمشتریانبه

.استگذشتهآنهاپرداختموعدکهارسالیهایوضعیت
فروشفاکتوربهعطفدریافتثبتامکان▪
دستیصورتبهمشتریازدریافتثبتامکان▪
.مربوطهگزارشاتارائهوآنبهعطفدریافتثبتودریافتدرخواستثبتامکان▪
وریافتدپیشدرخواستتاییدمشتریان،صورتحسابتاییدوفروشفرآینددرکارگردشتعریفامکان▪

.غیره
مالیولجستیکاسنادارتباطومستنداتمشاهدهامکان▪
Billقابلیتطریقازدریافتنیاسنادمدیریت▪ of Exchangeنظیرهاییپروسهانجامو:
رسیدسرتاریخازقبلبانکنزداسنادتنزیل▪
بانکدراسنادواگذاری▪
شرکتبدهیازایدرکنندهتامینبهدریافتنیاسنادواگذاری▪
ثالثشخصبهدریافتنیاسنادفروش▪
هاآنرسیدسرتاریخیاواستشدهپرداخترسیدسرازدیرترکههاییآیتمرویبرسودیمحاسبه▪

.استنگردیدهپرداختهمچنانوگذشته
Statisticalقابلیت▪ Postingدیگراننزدماضمانتنامهنظیرثبتهاییپروسهبرای.
Balanceقابلیتومشتریانبامکاتباتمدیریت▪ Confirmationحساب
باقیماندهعمراساسبردریافتنیحساب هایبازهایآیتمدسته بندیجهتRegroupingقابلیت▪
Foreignقابلیت▪ Currency Revaluationمشتریاندقیقماندهتعیینجهت

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



:ثابتدارایی هایحسابداری

Subاین Moduleثابتدارایی هایمدیریتجهت
وساختدرجریانهایداراییوسازمان

قالانتدارایی،تحصیلنظیرمربوطهفعالیت های
ارزیابیتجدیددارایی،کردنمستهلکدارایی،
آنطریقاز.استشدهطراحیغیره،ودارایی
وثابتهایداراییبندیدستهامکان

محاسبهجهتمختلفروش هایدرنظرگرفتن
Subاین.باشدمیفراهماستهالک Moduleدر
یتماموباشدمیمعیندفترعنوانبهحقیقت

هبمی افتداتفا بخشایندرکهتراکنش هایی
حسابداریبخشدرکاملوهمزمانصورت
درهمچنین.می شودنگهداریوثبتعمومی،
نظیرهاماژولسایربانیزلجستیکیحوزه
(PM)تعمیراتونگهداری،(MM)تامینماژول

Controlling)و (COباشدمییکپارچه.

:کاربردها
ساختدرجریانوثابتدارایی هایبندیطبقه▪

.سازمان
اراییدپالککاملاطالعاتنمایشوردیابیثبت،▪

تثبخرید،درخواستایجادفرآیندهایطیثابت
کنارگذاریوداراییدریافتخرید،سفارش
آناسقاطودارایی

بقمطاداراییاستهالکمحاسبهروش هایتعیین▪
.سازمانهرنیاز

ودستییاوخودکارطوربهاستهالکمحاسبه▪
.همزمانطوربهمربوطهمالیسندثبت

:نظیرفرآیندهاییاطالعاتنگهداریوثبت▪
داراییتحصیل▪
داراییکردنمستهلک▪
داراییانتقال▪
داراییارزیابیتجدید▪
داراییاسقاطیاوکنارگذاری▪
داراییفروش▪

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



:مزایا
ورلینگکنتتعمیرات،نگهداریپروژه،انبار،فروش،تولید،تامین،هایماژولباکاملیکپارچگی▪

.عمومیداریدفتر
بهاییدارارزشتعییننتیجهدرودارایییکبهاستهالکمحاسبهروشچندینتخصیصامکان▪

.قانونیالزاماتوداخلینیازمندهایاساسبرمختلفروش های
.غیرهوتلفیقیگزارشاتتهیهجهتهمزمانطوربهمختلفارزهایبهداراییارزشتعیینامکان▪
.مربوطههایپروسهوتکمیلدرجریانهایداراییمدیریت▪
.سازمانیکمختلفهایکمپانیبینیاوکمپانییکدرونداراییانتقالثبتمدیریت▪
استیجاریهایداراییمدیریت▪
PMماژولبایکپارچگیطریقازهاداراییاساسیتعمیراتمدیریتوثبت▪

:نظیرساختدرجریانوثابتهایدارایییحوزهدرنیازموردگزارش هایانواعارائه▪
حلمطبقه بندی،دارایی،تحصیلسوابقنظیراطالعاتیارائهجهتثابتداراییکارتگزارش▪

.اییدارپالکهربرایغیرهواستهالکپیش بینیوشدهثبتاستهالکاتنمایشاستقرار،
حلمهزینه،مراکزدارایی ها،طبقهدارایی ها،لیستنظیرمختلفسطوحدردارایی هاترازگزارش▪

.غیرهواستقرار

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



:بانک

نقدی در حوزه بانک با مهیا کردن امکانات مناسب جهت ثبت اطالعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های FIماژول 
، انجام کنترل های الزم در مورد رویدادهای ثبت شده و ارائه گزارشات متنوع ابزار (چک/ اسناد)و غیرنقدی

ثبت . مایندمناسبی را در اختیار استفاده کنندگان قرار داده است تا مدیریت نقدینگی را به شکل صحیحی اجرا ن
احد پولی و نگهداری حسابهای بانکی ارزی و همچنین امکان نگهداری کلیه حسابها با واحدهای پولی دیگری غیر از و

.در این سیستم امکان پذیر است Local Currencyرسمی کشور 
یکپارچگی داشته و  AP, AR, GLنظیر  FIهای حوزه ی Sub Moduleالزم به ذکر است این ماژول با سایر 

ی، همچنین تمامی ثبت های صورت گرفته در حوزه ی بانک به صورت همزمان و کامل در بخش حسابداری عموم
.ثبت و نگهداری می شود

Bankکلیطوربه Accountingداردکاربردزیرهایحوزهدر:
بانکیهایحسابمدیریت▪
دریافتنیاسنادمدیریت▪
چکوپرداختنیاسنادمدیریت▪
نقدیهایپرداختوهادریافتمدیریت▪
Cashتنخواهمدیریت▪ Journal

بانکیمغایرتصورتتهیهوبانکحسابصورتثبت▪

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

Subاینمزایایوکاربردهاادامهدر Moduleشدخواهدارائهشدهعنوانهایحوزهدر:

:بانکیهایحسابمدیریت

ی تعریف اطالعات بانک ها، شهعب و حسهاب ههای بهانک▪
.ارزی و ریالی

.انکامکان تعریف چندین حساب بانکی به ازای یک ب▪
دهای امکان تخصیص اتوماتیک حساب بهانکی در سهن▪

 Bankدریافهههت از طریهههق /اتوماتیهههک پرداخهههت

Determination

ت امکان تعریف حساب های فرعی برای بانک و مدیری▪
اسناد درجریان وصول و یا اسناد در جریان پرداخهت

.در حساب های فرعی جداگانه به ازای هر بانک
BOE):)مدیریت اسناد دریافتنی از طریق قابلیت 

مدیریت اسناد دریافتنی و فرآیندهای مربوطه▪
جهت طبقه بنهدی اسهناد دریهافتنی Portfolioتعریف▪

و چک های برگشتی/ برای مثال چک های بلند مدت)
و نیز گزارشی از وضعیت آنها( غیره

:چکمدیریتوپرداختنیاسنادمدیریت

وتجاریپرداختنیاسنادطریقازپرداختثبت▪
گانکنندتامینوضعیتصورتبهعطفغیرتجاری

.(اتوماتیکیاودستیصورتبه)
Paymentتعریف▪ Methodجهتمختلفهای

بلندچک،نقد،پرداختهایشیوهانواعتعیین
غیرهومدتکوتاهمدت،

وتجاریپرداختنیاسنادطریقازپرداختثبت▪
گانکنندتامینوضعیتصورتبهعطفغیرتجاری

)اتوماتیکیاودستیصورتبه)

:تنخواهمدیریت

تنخواهوصندو مدیریتوتعریفامکان▪
ازگزارشگیریوسیستمدرمختلفگردان های
.آنهاوضعیت

جزئیهزینه هایبهمربوطپرداخت هایثبتامکان▪
.تنخواهطریقاز

.تنخواهطریقازجزئیهایدریافتثبتامکان▪
مغایرتصورتتهیهوبانکحسابصورتثبت
:بانکی

ازیاودستیصورتبهبانکحسابصورتثبت▪
.سیستمدرکردنImportطریق

▪Clearاساسبراتوماتیکطوربهسندهاشدن
.شدهثبتبانکحسابصورت




