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تاریخچه

شرکت وب افزار سام (سهامی خاص) در سال ١٣٩٠ با موضوع اجرای طرح 

اندازی و  راه  های جامع فن آوری اطالعات شامل تحلیل، تولید، استقرار، 

پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار  به ثبت رسید. 

رسالت تدوین شده شرکت، "توسعه سیستمهای اطالعات مدیریت بر بستر 

وب" است. سیستمهای اطالعات مدیریت به مجموعه راهکارهای مکانیزه در 

کنترل  و  راهبری  انسانی،  ریزی، سازماندهی، مدیریت سرمایه  برنامه  امور 

پردازش  و  آوری  جمع  مجموعه  این  وظیفه  مهمترین  گردد.  می  اطالق 

اطالعات به روز، مفید و با قابلیت دسترسی آسان  است. 

این شرکت کار خود را عمال از آبان ١٣٨٨ با بررسی نرم افزارهای موجود در 

بازار و شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک، تحقیق در نیازمندیهای کاربران 

نرم  و  علمی  مستندات  مطالعه  مختلف،  تجاری  فعالیتهای  و  صنایع  از 

افزارهای موفق خارجی آغاز کرده است. 
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خط مشی :

 گروه شركت هاي وب افزار سام با ارائه راهکارهای جامع نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز 

برتر داخلی در حوزه فعالیت خود  ، به عنوان شرکت  دنیا، خدمات مشاوره، نظارت و آموزش 

رهبري بازار در ايران را در اختيار داشته و در بازارهای هدف خارجی نیز با برنامه ریزی بر اساس 

شرایط محیطی کشور عزیزمان، حضوري چشمگير و موفق دارد.

در گروه شرکتهای سام الگوی پیش روی ما :

ارائه سریع اطالعات قابل اتکا به مدیران جهت تسهیل تصمیم¬گیری در هر منطقه از جهان با 

استفاده از ابزارها و مدلهای نو، منطبق با استانداردهای روز دنیا.

ارائه خدمات پس از فروش لحظه ای توسط نیروهای کیفی و نخبه که  بارزترین معیار انتخاب 

راهکارهای فناوری اطالعات توسط مدیران بنگاه های اقتصادی می باشد.

حذف فعالیت های تکراری و فاقد ارزش افزوده در بنگاه های اقتصادی با به کارگیری کسب وکار 

مبتنی بر فناوری اطالعات و تسریع در انجام فرایندها.

رویکرد سام در در حوزه محصول :

افزارهای  نرم  تولید  برای  تکنولوژی ها  روزترین  به  با  فریم ورک های تحت وب مطابق  تولید 

منطبق با استانداردهای به روز دنیا.

.ERPتولید نرم افزار های کسب و کار با رویکرد ٢

.BPMS گسترش و به روزرسانی ابزارهای حوزه

نرم افزارهای با پلتفرم موبایل و سیستم عامل های اندروید در حوزه های گزارش گیری.

رویکرد سام  در حوز دانش :

راه اندازی دپارتمانهای آموزشی علوم جدید IT وانتقال آن به سطح عمومی جامعه با رویکرد 

ایجاد دانش سازمانی در سازمانها.

مهندسی  و  مالی  مهندسی  رویکرد  با    ERP مفاهیم  در حوزه  آموزشی  دپارتمانهای  اندازی  راه 

صنایع وانتقال آن به سطح عمومی جامعه با رویکرد ایجاد دانش سازمانی در سازمانها.

 ارزش ها و باورها :

ما معتقدیم که رعایت ارزشهای واال در شرکت وب افزار سام ، رمز موفقیت در کسب و کارمان 

است.

ارزش های محوری و مولفه های راهبردی : 

توجه و تمرکز بر مشتریان.

پایبندی به ارایه خدمات باکیفیت در راستای توسعه  پایدار.

پایبندی به اخالق حرفه ای با تاکید بر مسئولیت پذیری و نظم و انضباط کاری.

توجه به رشد و توسعه  کیفیت زندگی کارِی سرمایه های انسانی.

نوآوری، خالقیت و چابکی در ارایه خدمات.

راستی و درستی- صداقت.

آموزش و یادگیری.

خلق ارزش.

کار تیمی.

دانش محوری.



مجوزها ، عضویت ها و افتخارات : 

کسب گواهینامه اهتمام به کیفیت در سال ١٣٩٨

تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ١٣٩٨

کسب مجوز شرکت دانش بنیان در سال ١٣٩٧

شرکت برتر در صنعت نرم افزار در سال ١٣٩٦ به انتخاب وزارت صمت

کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در سال ١٣٩٦

دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صمت در سال ١٣٩٦

دریافت گواهی تاييد فنی نرم افزار از شورایعالی انفورماتیک کشور در سال ١٣٩٤

              عضویت در شورایعالی انفورماتیک کشور

                     عضویت در انجمن شرکتهای نرم افزاری تهران

                           عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

تکنولوژی های مورد استفاده :

Database: Sql server

Back-end : Asp.net Core

Front-end: Angular

Feature list سیستم مدیریت تولید

مزایا و برتری های نرم افزار :

Rich Client – Server مدل  معماری

cross platform پشتیبانی از

cross browser  پشتیبانی از

Real Time ثبت اطالعات به صورت

توان تخصصی : 

تحليل،  مشاوره،  (خدمات  مختلف  کاری  های  سازمان  در  سام  افزار  وب  تخصصي شرکت  توان 

طراحي، ساخت، پياده سازي و پشتيباني از طريق گروه راهکار هاي جامع، ...) شکل گرفته است . 

از کارشناسان متخصص، گروه ها و شرکت هاي  اين سازمان دهي با توسعه شبکه تخصصي 

دانش محوري که در زمینه هایی چون خدمات مدیریت، خدمات مشاوره مالی، مهندسی صنایع 

و... به فعالیت مشغولند، توانسته است نسبت به ارائه راهکارهای جامع به واحد های مختلف 

اقتصادی اقدام نماید.

امکانات عمومی نرم افزار سام : 

موتور طراحی و تنظیم فرآیند گردش کار

کارتابل

میزکار

داشبورد

تحلیل اطالعات

آرشیو وقایع

سرمایه انسانی : 

آنچه باعث دانش محور بودن شرکت وب افزار سام شده است و در طیف گسترده شرکت های 

نرم افزاری ، ما را در اوج قرار داده است به دیدگاه مدیریت درباره اهمیت سرمایه های انسانی 

باز میگردد. نیروی انسانی متخصص مهمترین عامل موفقیت های چندین ساله شرکت سام می 

باشد.

عمده سرمایه انسانی شرکت سام از دو گروه سرمایه انسانی مجرب و جوان و در حوزه های مالی 

و فناوری اطالعات تشکیل گردیده است .

لیسانس 17 نفر (55%) فوق لیسانس 11 نفر (35%) دکتری 3 نفر (10%)



سامانه های تحت وب و آنالین

سیستم های یکپارچه با
ERP رویکرد

فرآیند بودن محصوالت بـا
بهره گیری ازموتور قدرتمند

گردش عملیات

هفــــــت
دلیـــــــل
انتخاب سام 

پشتیبانی عملیات شعب
متمرکز و غیر متمرکز

پشتیبانی از ساختار
طراحی هولدینگ

استقرار ، آموزش و پشتیبانی
از استانداردهــــای خدمات

پس از فروش

محیط کامال ساده و زیبا

بهره مندی از آخرین تکنولوژی های روز در  صنعت نرم افزار در حوزه وب.

پوشش گردش فرایندها مطابق با نیاز هر صنعت.

راهکار صورتهای مالی تلفیقی برای اولین بار در ایران.

.ifrs راهکار تهیه صورتهای مالی بر اساس استاندارد

پوشش کاربری های مختلف در سازمانهایی با ساختار هلدینگ.

پیاده سازی الیه های استاندارد و جهانی امنیتی.

ارتباط با سایر نرم افزار ها به دلیل سرویس محور بودن راهکارها.

ارتباط تنگاتنگ با محیط آفیس.

گزارشگیری و مشاهده خروجی ها با استفاده از موبایل و تبلت.

پیاده سازی متد xbrl برای شرکتهای هلدینگ.

کیفیت مطلوب در ارائه خدمات استقرار و آموزش.

مزایای رقابتی 



مدیریت سرمایه انسانی

تدارکات و لجستیک

زنجیره فروش مدیریت تولید

مدیریت گزارشات سازمانی

مدیریت بودجه

SAAM
ERP

مدیـریت مالی

راهکار مدیریت بودجه  شرکتهای خصوصی :  

که شامل  مالی است  روال های مدیریت  ترین  اصلی  از  یکی  بودجه ریزی، 

کنترل و نظارت مستمر و دقیق بر فرآیندهای مربوط به بودجه ریزی و در نظر 

مرحله  تا  بودجه  تصویب  مرحله  از  شده،  اعمال  های  محدودیت  داشتن 

تخصیص آن می شود.

سیستم  مدیریت بودجه  با گردآوری، دسته بندی و آنالیز داده ها، عالوه بر 

آینده نگری در خصوص امور آتی، کارهای انجام شده و کارهای پیش بینی 

شده را مقایسه نموده و میزان تحقق امور را مشخص می نماید.

منافع و مزایا :

مدیریت لحظه ای تحقق درآمدها و هزینه ها باتوجه به پیش بینی های 

ثبت شده و کنترل انحراف آنها.

ایجاد داده های تصمیم گیری برای اصالح پیش بینی های بازه های زمانی 

پیش رو.

تمرکز سریع بر روی انحرافات و جلوگیری از پیشرفت آنها در سریعترین زمان 

ممکن.

منافع و مزایا :

شناسایی درآمدها و هزینه های بودجه ای بر اساس سرفصل های مالی به 

تفکیک هر شعبه و نهایتا در سطح سازمان.

امکان اصالح نسخ بودجه بر اساس داده های تصمیم گیری تحلیلی.

تعیین  و  شعب  بین  ای  مقایسه  ای  بودجه  اطالعات  سوابق  مشاهده 

انحرافات آنها.

و  واقعی  اطالعات  مقایسه  اساس  بر  عملکرد  ارزیابی  های  شاخص  ایجاد 

بودجه ای بر حسب هر شعبه.

و  واقعی  اطالعات  مقایسه  اساس  بر  عملکرد  ارزیابی  های  شاخص  ایجاد 

بودجه ای بر حسب پروژه های مختلف.

ارتباط با سایر سیتم های عملیاتی.

ارتباط با سیستم حسابداری مالی و  امکان جلوگیری از ثبت اسناد مالی بر 

اساس کنترلهای بودجه ای.

نرم افزار
بودجه ریزی مالی

شرکتهای خصوصی

نرم افزار
بودجه ریزی عملیاتی
شرکتهای خصوصی

راهــکار
مدیـریت
بـــودجه



راهکار مدیریت بودجه  

نرم افزار بودجه ریزی مالی
شرکتهای خصوصی

بودجه ابزاری است که هدف و مسیر حرکت را برای سازمان مشخص می کند. 

تغییرات محیط را تحت کنترل خواهد داشت و به مدیران سازمان کمک می

 کند تا جنبه های مالی واحدشان را شناسایی کنند و مشکالت را قبل ار وقوع 

حل کنند.

 بودجه یک برنامه مالی برای کنترل عملیات و نتایج آتی است

منافع و مزایا :

اسناد  کنترل   افزار حسابداری جهت  نرم  به  بودجه  افزار  نرم  اتصال  امکان 

حسابداری  با توجه به مقادیر پیش بینی شده بودجه ای.

امکانات و ابزارها :

ثبت اسناد حسابداری بودجه ای بر اساس هر شعبه و مشاهده نتایج آن در 

سطح بودجه سازمان.

ثبت اسناد حسابداری بودجه ای به صورت ماهانه و یا فصلی و یا ساالنه 

مطابق با کدینگ جاری سازمان.

ثبت اسناد اصالحی بودجه ای با توجه به تغییرات سیاست های سازمان در 

زمانهای پیش رو.

گزارش آنالیز انحراف بودجه در سطح هر شعبه و یا در سطح کل سازمان.

و  جدولی  صورت  به  آن  گزارشات  تعیین  و  ای  بودجه  های  شاخص  تهیه 

نموداری در سطح هر شعبه و یا سازمان.

تهیه گزارش ترازنامه بودجه شده.

تهیه گزارش سود و زیان بودجه شده.

تهیه گزارش  نسبت های مالی بودجه شده.



راهکار مدیریت بودجه  

نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی
شرکتهای خصوصی

بودجه ریزی بر مبنای فعالیت همان بودجه عملیاتی است ، لیکن درست تر 

آن است که بودجه ریزی بر مبنای فعالیت را وسیله ای بدانیم که ما را به 

مرحله ای از بودجه ریزی عملیاتی هدایت می کند. 

در بودجه ریزی بر مبنای فعالیت ، تمامی فعالیتهای سازمان از باال به پايين 

بودجه ریزی شده ودر نهایت به چند برنامه بودجه ریزی در تمامی سطوح 

فعالیت سازمان منتج می گردد.

نرم افزار بودجه ریزی بر مبنای فعالیت سام این امکان را برای تمامی کاربرها 

فراهم می سازد تا در کنار نگهداری تمامی اطالعات واقعی سازمان در تمامی 

سطوح فعالیت از قبیل فروش،  تولید و خرید و ... امکان ثبت اطالعات نسخ 

انحرافات  بررسی  با  و  به صورت موازی داشته  نیز  را  بودجه ای آن فعالیت 

فعالیت ها در لحظه و به صورت آنالین سیاست های راهبردی سازمان را رصد 

کرده و به بهترین شکل ممکن هدایت نمایند.

منافع و زایا :

امکان اتصال به تمامی اطالعات پایه در سطح سازمان وتهیه برنامه بودجه بر 

اساس اطالعات  و شاخص های اصلی سازمان در سطح تمامی فعالیت ها.

امکانات و ابزارها :

بودجه ریزی در سطح تمامی فعالیت های سازمان از باال به پايين شامل : 

      تهیه بوجه فروش به صورت تعدادی وریالی 

      تهیه بودجه مقادیر تولید به صورت تعدادی وریالی

      تهیه بودجه خرید مواد اولیه به صورت تعدادی و ریالی

      تهیه بودجه دستمزد مستقیم به صورت تعدادی و ریالی

      تهیه بودجه سربار ساخت به صورت تعدادی و ریالی

      تهیه بودجه بهای  تمام شده به صورت تعدادی و ریالی

      تهیه بودجه هزینه های اداری و فروش به صورت ریالی

      تهیه بودجه صورت سود و زیان بودجه شده

      تهیه ترازنامه بودجه شده

گزارش آنالیز انحراف بودجه در سطح تمامی فعالیت ها در سطح شعب و یا 

کل سازمان به صورت تعدادی وریالی

گزارش انحراف بودجه به تفکیک هر ماه یا هرفصل و یا هر بازه زمانی دلخواه

گزارش مقایسه ای انحراف بودجه به صورت مقایسه بین یک یا چند شعبه

کنترل  و  بررسی  یکدیگر جهت  با  عملکرد شعب  ای وضعیت  مقایسه  گزارش 

سیاست های سازمان


