سامانه ٢٥٥٥٦

كشتارچي سازگار

پايه

توضيحات:
يكي از انواع توليد ،عمليات كشتار است كه دام يا ماكيان زنده را به محصوﻻت يا قطعات پروتئيني قابل استفاده براي مصرف كنندگان تبديل مي
نمايد.
از آنجا كه در اين عمليات مقداري از وزن دام زنده بابت ضايعات به صورت پرت در مي آيند و كنترل بازدهي هر پارتي كشتار بعلت تعدد زياد دام يا ماكيان
كشتار شده و قيمت گران آن ،امري مهم و حياتي است اين سامانه به صورت تخصصي كليه فرآيند عمليات شامل  :خريد  ،هزينه هاي حمل  ،هزينه هاي
كشتار ،مقادير محصوﻻت )ﻻشه و آﻻيش ( خارج شده از كشتارگاه ،محصوﻻت تحويلي به بخش قطعه بندي و سردخانه ،قطعات و محصوﻻت تحويل شده به
موزعين و عمليات فروش را مي توان به صورت يكجا مديريت و هدايت نمود.
آگاهي از ميزان افت )پرت( وزن دام هنگام حمل ،كشتار ،قطعه بندي و توزيع كمك شاياني به تصميم گيري در مورد مبالغ خريد و فروش و جلوگيري از
زيان هاي احتمالي مي نمايد.
استفاده از سامانه مديريت كشتار نياز به تخصص خاصي نداشته و آشنايي استفاده كنندگان با روش هاي كارشان براي به كارگيري اين سامانه كفايت مي
نمايد.
از آنجا كه ارتباط بخش هاي مختلف اين سامانه به صورت يكپارچه طراحي شده ،هرگونه مغايرت و اختﻼف در اطﻼعات ثبت شده به صورت هوشمند و
لحظه اي نمايش داده مي شود و استفاده كننده از اشتباهات احتمالي و يا مغايرت هاي فاحش و غير قابل قبول آگاه مي گردد.
ارتباط منطقي و مستقيم اين سامانه با ديگر سامانه هاي زير ميسر است .جهت اطﻼع از عملكرد هر يك از سامانه هاي مرتبط به دفترچه راهنماي آن
مراجعه نماييد.
سامانه گنجه و گنجينه سازگار  :حسابداري ،خزانه داري و انبارداري
سامانه حجره سازگار  :كليه امكانات گنجه و گنجينه و امكانات فروشگاهي
بخش ٣٠٦٥٠

ثبت اطﻼعات روزانه

پايه

فرم ٣١٠٧٨

داشبورد كشتار

پايه

مجوزدار

توضيحات:
امكان ثبت هر پارتي خريد و كشتار در اين فرم ميسر است.
از آنجا كه فرم هاي پايه داشبورد ،مي تواند هنگام ثبت و مديريت اطﻼعات كمك شاياني به كاربران نمايد فرم "داشبورد كشتار" بر اين اساس طراحي و
توليد شده است.
در اين فرم مي توان كليه اطﻼعات هر رديف )پارتي( كشتار را )خريد دام و كرايه حمل ،هزينه هاي مربوط به كشتار ،مقادير ﻻشه و آﻻيش خارج شده از
كشتارگاه و همچنين قطعات برگشتي از قطعه بندي ،تحويل به موزعين و توزيع بين خريداران( را ثبت نمود.
نتايج حاصله از هر پارتي كشتار شامل مجموع خريد ،كرايه ،هزينه ها و ارزش كشتار همراه با سود و زيان هر رديف در اين فرم قابل مشاهده است.
پس از پايان عمليات مالي )كه به صورت خودكار توسط سيستم انجام مي گيرد( ،هر رديف به آرشيو منتقل مي شود ولي تا زماني كه براي هر رديف سندي
ثبت نشده و يا موقتا ثبت شده باشد در اين فرم قابل مشاهده و مديريت مي باشد) .هرگونه تغيير در زيرفرم ها به وضوح قابل مشاهده است(
فرم ٣١٢٤٢

ثبت خريد دام

پايه

مجوزدار

توضيحات:
اين فرم با كليد تعبيه شده در داشبورد كشتار به همين نام قابل دسترسي است.
در اين فرم مي توان براي هر رديف كشتار ،رديف هاي خريد متعددي ايجاد و يا ويرايش نمود .كليه اطﻼعات ﻻزم براي هر كشتار شامل فروشنده ،نوع و نژاد،
قيمت و كرايه و نام راننده را بايستي ثبت و ساير اطﻼعاتي كه براي گزارش گيري و يا نتيجه گيري هاي جانبي ﻻزم است را مي توان به صورت جداگانه ثبت
و ذخيره كرد.
اطﻼعات ديگري كه از اهميت كمتري برخوردار مي باشد و مرتبط با خريدها است نيز در اين فرم قابل ثبت است .اين اطﻼعات شامل وزن باسكول مبدا،
تلفات ،مردودي ،كيلومتر مبدا ،كيلومتر مقصد ،مسافت طي شده ،افت راه ،كرايه پيشنهادي براي مسافت طي شده در فصول مختلف و غيره مي باشد.
اطﻼعات اصلي و درجه دو جهت داده كاوي و بررسي و نتيجه گيري هاي غير مالي و مديريتي در نظر گرفته شده و چنانچه اين داده ها در سيستم ثبت
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گردند مي توان از آنها در خريدهاي بعدي بهره جست.
مثال  :اگر نژادهاي خريداري شده درست و با دقت ثبت گردند مي توان نتيجه گيري كرد كه آﻻيش هر نژاد چه مقدار و نسبت قطعات حاصله از هر نژاد
چقدر است.
فرم ٣١٢٤٣

هزينه كشتار

پايه

مجوزدار

توضيحات:
اين فرم با كليد تعبيه شده در داشبورد كشتار به همين نام قابل دسترسي است.
در اين فرم مي توان هزينه هاي مربوط به هر پارتي كشتار را ثبت نمود.
اين هزينه ها عﻼوه بر مبالغ خريد دام زنده در قيمت تمام شده كشتار موثر بوده و تاثير مستقيم در سود و زيان حاصله از هر رديف كشتار دارد.
با تعيين حساب و مبلغ بستانكار شرح هزينه ،مقدمات ثبت سند مالي فراهم شده و هنگام ثبت سند مالي براي كشتار از اين اطﻼعات استفاده مي گردد.
فرم ٣١٢٤٤

ثبت كشتار

پايه

مجوزدار

توضيحات:
اين فرم با كليد تعبيه شده در داشبورد كشتار به همين نام قابل دسترسي است.
در اين فرم مي توان براي هر رديف كشتار ،وزن و تعداد محصوﻻت خارج شده از كشتارگاه )معين شده براي نوع دام يا ماكيان( را ثبت نمود.
اين محصوﻻت و آﻻيش ها ممكن است به صورت مستقيم آماده توزيع باشد و يا به قطعه بندي ارسال و يا براي انجماد و نگهداري بلند مدت به سردخانه
تحويل داده شوند.
با ثبت اين داده ها مي توان افت كشتار و نسبت ﻻشه و آﻻيش بدست آمده از كشتار را به صورت وزن و درصد مشاهده نمود.
همچنين با ثبت ارزش روزانه محصوﻻت )ﻻشه و آﻻيش( حاصل از كشتار ،مي توان به كل ارزش ريالي محصوﻻت دسترسي داشت.
ثبت دقيق اين داده ها عﻼوه بر اينكه ما را در بدست آوردن سود و زيان حاصله از هر كشتار ياري مي نمايد مي تواند در گزارش هاي داده كاوي در تناسبات
بازدهي وزن ﻻشه ،آﻻيش نسبت به وزن دام زنده خريداري شده ياري نمايد.
براي ثبت ارسال به قطعه بندي ،بايستي ﻻشه و يا آﻻيش مورد نظر "در فرم تعيين قطعات قطعه بندي در بخش اطﻼعات پايه" با شاخص "قطعه بندي
دارد" نشانه گذاري شده باشد تا بتوان در اين فرم مبادرت به ثبت تعداد و وزن ارسال به قطعه بندي كرد.
فرم ٣١٢٢٣

قطعه بندي

پايه

مجوزدار

توضيحات:
اين فرم با كليد تعبيه شده در داشبورد كشتار به همين نام قابل دسترسي است.
در اين فرم بايستي در برابر هر محصول ارسال شده از كشتار به قطعه بندي ،وزن و تعداد قطعات برگشتي از هر محصول را به تفكيك و به ريز ثبت نمود.
همچنين مي توان نام متصدي قطعه بندي براي هر قطعه و توضيحاتي را براي هر قطعه برگشتي ،ثبت كرد.
با ثبت ارزش روز هر قطعه عﻼوه بر محاسبه ارزش كل قطعات برگشتي ،مي توان نتيجه سود و زيان حاصله از قطعه بندي را در اين فرم بدست آورد و
همچنين وزن و درصد افت هر محصول نسبت به مجموع اوزان قطعات برگشتي را مي توان محاسبه كرد.
مقادير و اوزان برگشتي ثبت شده از قطعه بندي ،قابل تحويل به موزعين مي باشد.
فرم ٣١٢٤٦

تحويل به موزعين

پايه

مجوزدار

توضيحات:
محصوﻻت و قطعات آماده توزيع براي هر كشتار در اين فرم قابل توزيع بين موزعين مي باشد.
تعداد و اوزان هر رديف محصول يا قطعه در فرم مقابل به روش نمايش ريز " "SayDataنشان داده مي شود.
اوزان تحويلي به موزعين بر اساس ارزش روز محصول يا قطعه به حساب بدهكار موزع لحاظ مي گردد .لذا در صورتي كه تحويل به موزعين به منزله فروش
باشد نيازي به ثبت ريز توزيع كاﻻ نيست ولي اگر موزع به عنوان امانت دار ما بايستي كاﻻي تحويلي را به خريداران بفروشد و از آنجا كه فاصله زماني بين
تحويل محصوﻻت و قطعات تا برگشت ليست فروش آن ها ،حداقل از چند ساعت تا يك يا چند روز مي باشد ،بايستي ريز فروش ها را در فرم بعدي "فرم
فروش كشتار" ثبت نمود.
فرم ٣١٢٤٧

فروش موزعين

پايه

مجوزدار

توضيحات:
ليست فروش و فاكتورهاي فروخته شده توسط هر موزع در اين فرم قابل ثبت است.
پس از انتخاب موزع كليه محصوﻻت و قطعات تحويل شده به موزع در جدول زير نمايش داده مي شود و مي توان در فرم مقابل ريز اقﻼم فروخته شده به
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خريداران در مورد تك تك محصوﻻت يا قطعات را ثبت نمود.
مقادير تحويلي با توجه به قيمت هر يك به حساب بستانكار توزيع كننده و بدهكار خريدار منظور مي گردد.
در صورتي كه ارزش اقﻼم تحويلي به توزيع كننده متفاوت با ارزش اقﻼم توزيعي باشد مابه التفاوت در مانده حساب نامبرده نمايش داده مي شود.
چنانچه كاﻻهاي تحويلي به موزع جنبه فروش به وي را داشته باشد نيازي به ثبت داده در اين بخش نيست.
فرم ٣١٢٤٩

سند مالي

پايه

مجوزدار

توضيحات:
نتيجه گيري از اطﻼعات مربوط به هر كشتار توسط اين كليد در يك زير فرم به صورت مفصل و مشروح نمايش داده مي شود.
در صورتي كه تمايل داشته باشيم ماحصل نتايج مالي در دفاتر و حسابهاي مرتبط تاثير گذار شود اطﻼعات بايستي ذخيره گردند .چنانچه ذخيره موقت
انتخاب شود مي توان در اقﻼم خريد و فروش و هزينه و  ....تغييرات ﻻزم را داد و سپس به همين فرم مراجعه و مجددا مبادرت به ذخيره سازي اطﻼعات مالي
نمود ولي اگر ذخيره قطعي انتخاب گردد امكان هرگونه تغيير در اطﻼعات مقدور نمي باشد .وضعيت هر رديف كشتار نشان دهنده قابل تغيير و يا غير قابل
تغيير بودن هر رديف كشتار است.
قبل از ذخيره اطﻼعات مالي كشتار ،شماره پيگيري آن صفر است ولي به محض ذخيره سازي با توجه به تطابق تاريخ كشتار با تاريخ دوره مالي ،در آن دوره
يك رديف شماره پيگيري ايجاد شده و آن شماره در ستون مربوطه نمايش داده مي شود.
چنانچه ﻻزم باشد كه وضعيت پيگيري از حالت قطعي به موقت تغيير داده شود بايستي به بخش گزارش هاي حسابداري و به فرم هاي مربوطه با داشتن
مجوز مقدور است.
فرم ٣١٢٤٨

تحليل كشتار

پايه

مجوزدار

توضيحات:
توسط اين كليد مي توان به نتايج جمع بندي شده اطﻼعات ثبت شده مربوط به هر كشتار )در فرم هاي مختلف ( دسترسي پيدا كرد.
اين نتايج به صورت فرم هاي قابل چاپ و شكل بندي شده تهيه مي شود .در اين گزارش چند ﻻيه اي ،مي توان نتايج هر بخش را به صورت كلي و جزيي
مشاهده نمود.
اين گروه از گزارش ها شامل :
تحليل خريدها ،فروشنده ،قيمت خريد ،راننده ،كرايه ،مسافت ،درصد افت كشتار ،درصد بازدهي ﻻشه ،درصد بازدهي آﻻيش ها و . ...
تحليل كشتار ،محصوﻻت خروجي كشتارگاه ،سود و زيان كشتار
تحليل قطعه بندي ،ضرايب بازدهي هر ﻻشه ،ضريب كسري يا مازاد ،ارزش محصوﻻت ارسالي به قطعه بندي ،ارزش كل قطعات برگشتي ،سود و زيان حاصل
از قطعه بندي
تحليل توزيع و محصوﻻت و قطعات ،مقادير باقي مانده از هر كشتار به تفكيك محصول/قطعه ،باقي مانده اقﻼم نزد هر موزع و . ...
تحليل فروش ها به تفكيك هر موزع ،ارزش كل تحويلي ،ارزش كل فروش ها ،نتيجه مقداري و ريالي هر قطعه/محصول و . ...
گزارش هاي تحليلي تهيه شده به صورت كلي و توسط كليدهاي بسط دهنده هر بخش قابل رويت براي كاربران مي باشد.
فرم ٣٠٩٦٧

خريد و فروش همزمان )روپا(

پايه

توضيحات:
در اغلب مشاغل از جمله اين صنف بسيار اتفاق مي افتد كه كاﻻي خريداري شده بدون وقفه به شخص ديگري فروخته مي شود ولي كليه مسائل و
تعهدات مالي به عهده اين سازمان مي باشد .در اين فرم امكان انجام اين عمليات ميسر بوده و كليه كاﻻها قابل خريد و فروش به صورت همزمان مي باشد.
با انجام اين عمليات كليه عمليات مالي به صورت خودكار ثبت و نتايج بدهكاري و بستانكاري طرف حساب ها به صورت خودكار در حساب هاي مرتبط لحاظ
مي گردد.
اين عمليات در گردش كاﻻهاي انبار تاثير نداشته و در صورتي كه بخواهيم در گردش انبار موثر باشد مي توان از بخش گردش كاﻻ استفاده نمود.
امكان مشاهده مجموع گردش يك كاﻻ ،ميانگين ،بيشترين ،و كمترين نرخ خريداري شده يا به فروش رفته در يك بازه زماني و با هر طرف حساب ميسر مي
باشد.
بخش ٣٠٦٤٩

ثبت اطﻼعات پايه

پايه

فرم ٣٠٩٦٢

تعريف دام زنده

پايه

توضيحات:
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دامهاي زنده در دو گروه ماكيان و چهارپايان )سبك و سنگين( قرار مي گيرند.
هر دام هاي زنده با توجه به وزن ،سن و نژاد ،بازدهي قابل استفاده )گوشت( و ميزان آﻻيش متفاوتي دارد.
تعريف انواع دام هاي زنده ،ريز اوزان و تاريخچه قيمت انواع دام در اين فرم صورت مي گيرد.
وزن هر دام زنده )با توجه به سن( ،بازدهي متفاوت داشته و در اين فرم مي توان گام هاي وزني هر دام را با توجه به ضريب هر گام تعيين نمود .ضريب هر
گام با توجه به قيمت پايه هر دام مي تواند ما را در كشف قيمت خريد ميانگين وزني هر دام ياري نمايد.
وجود سابقه قيمت ها و دﻻيل تغيير قيمت هر نوع دام از وجوه تمايز اين سامانه است.
فرم ٣٠٦٥٣

ليست عناوين پايه قطعه بندي

پايه

توضيحات:
هر نوع دام يا ماكيان پس از كشتار ممكن است به قطعات مختلفي تبديل گردند .اصوﻻ اين قطعات همان گزينه هاي انتخابي مشتريان است كه
هنگام خريد مورد توجه قرار مي گيرد .تعيين انواع قطعه حاصل از هر نوع دام يا ماكيان در اين بخش تعريف مي گردد تا هنگام ثبت عمليات قطعه بندي ،در
فهرست قرار گيرد.
قطعات حاصله در سه نوع )قطعه ،آﻻيش و ضايعات( دسته بندي مي شوند و هر چند قطعه مي تواند در يك گروه قرار گيرند مانند ران ،شنيسل ران ،ماهيچه
ران و باﻻ ران كه همگي از يك قسمت دام استحصال مي شود.
ارزش هر قطعه نسبت به اصل ﻻشه متفاوت است كه مي توان آن را براي هر قطعه به صورت مجزا ارزش تعيين كرد.
فرم ٣٠٦٥٤

محصوﻻت خروجي كشتارگاه

پايه

توضيحات:
پس از كشتار هر نوع دام يا ماكيان ،محصوﻻت حاصله از كشتار هر نوع ،كه از كشتارگاه خارج مي شوند در اين بخش تعريف مي گردد.
تعيين نوع محصول )ﻻشه ،آﻻيش و ضايعات( در اين فرم صورت مي گيرد.
همچنين سابقه نرخ هر نوع محصول در اين قسمت قابل ثبت است.
در صورتي كه هر محصول )ﻻشه يا آﻻيش( قابليت قطعه بندي داشته باشد ،مي توان قطعات منتسب به هر نوع را انتخاب نمود.
همچنين در اين بخش مي توان عﻼوه بر تغيير نرخ معادل هر قطعه )ثبت شده در عناوين پايه قطعه بندي( نرخ پايه ،كمينه و بيشينه بازدهي هر قطعه
نسبت به كل ﻻشه را تعيين كرد.
فرم ٣٠٦٥٥

جداول كرايه حمل

پايه

توضيحات:
در اين فرم مي توان كرايه قابل محاسبه نسبت به مسافت ،فصل و همچنين ضريب افت راه را ثبت نمود.
كرايه تعيين شده در اين فرم هنگام ثبت اطﻼعات خريد ،نسبت به مسافت طي شده مي تواند مﻼك محاسبه كرايه قرار گيرد.
در گزارش هاي ويژه نيز مي توان مغايرت و تناسب ضريب افت راه واقع شده نسبت به ميزان افت ثبت شده در اين فرم را مشاهده ،نتيجه و تصميم گيري
نمود.
اين بخش عموما براي كشتار انواع ماكيان كاربرد دارد.
فرم ٣١٠٨٤

تنظيمات كشتارچي

پايه

توضيحات:
در اين فرم مي توان حساب هاي هشت گانه مربوط به عمليات كشتار و قطعه بندي را تعيين نمود  .دسترسي به اين فرم در اختيار پشتيبان بوده
تا سازمان دهي و برنامه ريزي ثبت عمليات مالي در ابتداي فعاليت هر سازمان تعيين گردد .پس از ثبت اين حساب ها كليه عمليات مالي مربوط به كشتار و
قطعه بندي و تحويل و توزيع به صورت خودكار با حساب هاي تعيين شده صورت مي گيرد.
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