
سایان پرداز در یك نگاه ...

، از سال  در قالب 84فـعالیت شرکت سایـان پـرداز (سهامی خاص) بـا شماره ثبت  24251

گروه نـــرم افزاری سایان شروع شد و به مرور با جذب افراد متخصص و ایجاد تجربه های 

جدید، با انـرژی و پتانسیل باالیی بـه مسیـرخـود ادامـه داد. این تیـم کاری توانستـه با

جــذب کارشناسان خبره حسـابداری و برنامه نـویسی در راستـای ایجـاد مـحصوالت

و تكنولوژی هـای جدید نـرم افزاری قـدم بـرداشته و در مسیـر پیشـرفت قــرار بگیرد.

در این مسیر تغییراتی در شكل سازمانـی و اعضـای گـروه سایان صـورت گــرفت که در 

92نهـایت از اول سال  در قـالب شـرکت سهامی خــاص به فعـالیت خــود ادامه میدهد.

ما با نزدیك به یك دهه تجربه در زمینه استقـرار و پیاده سـازی نـرم افزارهای یك پارچه 

در حوزه های مــالی، اداری، خدمـاتی، بازرگانی و صنعتـی فعالیت داریم و توانسـتـه ایم

بـــا کیفیت باالی محصـوالت و پشتیبـانی خـوب و منسجم  نظـر مشتریان مان را جلب 

نـموده و مورد رضایتمندی آنان واقع شویــم. تكیـه بر افراد متخصـص و علـوم روز و در 

کنـــار آن کسب تجربه های بزرگ سبب شد که بتوانیم تـوان و پتـانسیل باالیی را جهت

اجرای پروژه های نرم افزاری و ارائه خدمات فـراهـم کنـیـم . امـروزه به یاری خداوند و

تالش گروه نـرم افـزاری سایان، امـكان ارائــه محصـوالت و خـدمـات با کیفیـت بـاال و 

در حـد استــانـد اردهای جهـانی را در اخــتیار داریـم. امیـــد اسـت کـه در مسیـر

حـرکت تــكنولــوژی و پــاسخگویــی بـــه نــیاز های شمـا پـیشرو بـــاشیـــم

استفاده از روش های سنتی در فرآیند ها باعث ایجاد مشكالتی از قبیل سرعت پــایـین

افزایش بروکراسی، وابسته شدن فرآیندهای سازمان به افراد،عدم هماهنگی با سیستم های 

مكانیزه و افزایش قابل مالحظه خطا های انسانی می شود که درپی آن کاهش  بــهره وری 

سازمان ها و مجموعه ها را به دنبال خواهد داشت. در این راستا مجموعه  نرم ا فـزارهای 

اتوماسیون مالی، اداری بـازرگانی و صنعتی” سایــان” در راستای بهینه کردن فـرآیندهـا، 

بــرای ســازمان هـا شـرکت ها و اصنـاف طراحی و پیاده سـازی شـده است.

شما می توانید با استفاده از نرم افزار های این مجموعه، فرآیندهای سازمان خود را مكانیزه

کــرده و در پـی آن کاهـش هـزینـه ها، افـزایش بهـره وری و کسب سود بیشتر را برای

خـود فراهم کنید 

مـقدمـه
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  نــرم افزار حسابداری سـایان یك ابزار بهینه شـده برای طراحی و پیاده سازی

 حسابـداری چنــد الیه می بــاشد. ایـن تكنیك با تفكیك  کدینگ حساب ها در 

 الیه های نامحدود، به شما امكان می دهد که حساب های مختلف را به صورت چند الیه

 نگهداری کرده و از آن ها گزارش بگیرید و امكان مرور ماتریسی حساب ها در سطوح

  مختلف را داشته باشید . 

 حسابداری چند الیه ...

نــرم افـزارهای سایان

مجموعه نرم افزارهای خدماتی

 بـــازرگــانی و صـنـعتـی

ایـن نــرم افــزارها بـه شمــا کمك می کنند کــه کسب و کار خــود را به صورت مكــانیزه اداره کرده و در 

هــر لــحظه امــكان مــشاهده جــریـان کــار و تــهیه گـزارشات را داشته باشید. 

امكان استـفاده از همـه قـابلیت های ایـن مـجموعـه بـه صورت تـك کـاربره، تـحت شبـكه و یـا تـحت وب 

وجــود دارد. 

اطالعات کـاملتر را مـی توانید از طریـق آدرس وب سـایت سایـان پـرداز ویا شماره های تماس دریافت کنید .
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حــقــوق و دستـمــزد

بهــای تــمـام شده
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 سفارشی

خـدمـاتــ پـس از فـروش

راه انــــدازی و استقـرار :

آموزش کارکنان و مدیران :

پــشتــیــبــانــــی :

خـــدمـــات آنــالیـن :

استقـرار رایـگـان بـر مبـنای فـرآیـنـد هـای بـهینه شـده

آمـوزش رایـگان به صورت حضوری  بـرای کارکنان و مدیـران

یك ســال پـــشتیـبانـــی رایــــگان نـــرم افـــزارها

دستــــرسی بــه نــسخـه های جـدید و پشتیبانی آنالین

خــدمـات حـضوری خــدمـات تــلفنـی خــدمـات آنـالیـن

شرکت پـویــا طب سـاوج

 پـــرتـــوگـاز

 شرکت پــایــا پی ایرانیان

 شرکت سورن پخش پاسارگاد

 پــرده هــای تصویری نگار

مجتمع تجاری شهرك غرب 

شرکت لــسان

شرکت کارولـینا

شرکت کــازمو

شرکت عایق باران خرم دشت

قـــطار سیــمرغ آهنیـن

تــعاونی مـرغداران کرمان 

شــرکت ایــسان روکـش

سـیــمـــرغ

شــرکت اطـلس زریـــن

ایــساتــیس ایــرانـیان

آژانس هواپیمایی کرمان باالن

شرکت اسكــام

شرکت مفرغ نگار

شرکت پلی نیك

پترو افق فناوران

شرکت مـهر آور کـاال البرز

شرکت دومافرم

فــروشگاه خــانــه پـاالز

بیــمارستــان نوریه کرمان

شرکت توسعه فناوری نسیم

شرکت پنـاه صنعت پـارت

شرکت سازه های صنعتی آذران

شرکت پیشگامان سلولز شرق

شرکت طرح طراحان کومه آماتیس

موسسه نور و سایه

گــروه صنــعتــی بــهار

شرکت پل فیــروزه ایــران

شرکت فنی مهندسی پنجره سبز

فـــورس مـنت

شرکت کهربا تجارت کارمانیا

بـرخی از مـشتریان ...

در شرکت سایان پرداز، همواره در راستای ارزش های فردی و کار گروهی کـه فرد فـرد خانواده ما

 سایان به آن پایبند هستند حرکت می کنیم و مبنای رشد و پیشرفت را با پایه ریزی اصول اخالقی 

حرفه ای و منابعانسانی متخصص، محكم و استوار بنا گذاشته ایم. ذره ای از این اصول حرفه ای   و

و انسانی فاصله نگرفته و آینده ای روشن و پایدار را برای مـجـموعـه خـانـواده سایـان پــرداز

 ترسیم می کنیم. امید است با تكیه بر دانش فنی در راستای حرکت در مسیر پیشرفت وتكنولوژی،

 سعـادت خدمتگزاری را داشته باشیم.

سـخـن آخـــــر ...

202کـرج، بین مـیدان سپاه و سه راه گـوهردشت، ساختمان اصیل، طبقه 2، واحد 
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تولید نرم افزارهای راهبردی کسب و کار

سهامی خاص


