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 منابع و مصارف)درآمد ها و هزینه ها( آن سازمان می باشد. ،گترین دغدغه مدیر ارشد یک سازمانبزر

این دو را در یک  ،سازمان یهنر یک مدیر درآن است که با حفظ کیفیت مطلوب خدمات و کاالهای تولید

 خشد.وده و بهبود بمدام مانیتور نم چرخه بهینه سازی،

این سامانه که از بسته های  .ارشد سازمان( به این مهم است )به عنوان مدیر سیبنا راه میانبر شما

رار ق تانهمواره در تیررس مانیتور پیچیده شما را  ماننرم افزاری  متعدد تشکیل یافته است ساز

 .خواهد داد

معاونت مدیریت "توان سیبنا را همچون یکی از معاونین شما تحت عنوانبرای ترسیم بهتر می 

شما معاونتی جدید در سازمان خود تاسیس نموده اید که  ،با استقرار سیبنا .در نظر گرفت "پول

طبق خطوطی که شما  ،این معاونت .دغه های شما را برطرف خواهد نموددغبخش اعظمی از 

برایش ترسیم می کنید کلیه اقدامات و فرآیند های کلیدی سازمان را مدیریت می نماید و به شما 

آنالین و موثر ردیابی نموده و بر ی اطمینان می دهد که هر حرکتی خارج از این خطوط را بصورت

به استحضارتان  ،طی دیگرسیستم کامپیوتر یا هر وسیله ارتبا تلویزیون، تبلت، روی گوشی موبایل،

 برساند

سیبنا قبل از رویت  ،رای اظهار نظر شما ارسال شده استبه عنوان مثال فرض کنید قراردادی ب

 برجستهدر تناقض است را آن را بررسی نموده و تمام مواردی که با استاندارد ترسیمی شما  ،شما

 تنها بر روی موارد اصلی و حیاتی آن متمرکز شوید. ،تا شما بجای خواندن کل قرارداد می کند

و تعهدی کارپردازان سازمان یا در مثالی دیگر فرض کنید می خواهید بدانید عملکرد کیفی،کمی 

ارپردازان به شما خواهد گفت که ونه است ؟ برای این منظور سیبنا به ازای هر یک از کشما چگ

چه کاالهایی در  حال چقدر برای سازمان شما خرید کرده،تا ب از بدو استخدام  از مورد نظرکارپرد

دهای یعمده خر ونه بوده،که خریداری کرده چگیفیت کاالهایی چه زمانهایی خریداری نموده،ک
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نمره ارزیابی تامین کنندگانی که او از آنها خرید می  خود را از چه تامین کنندگانی انجام می دهد،

یلیون برای م 055ا خواهد گفت که فالن کارپرداز که تا بحال کند چند است و... یا سیبنا به شم

)مطابق با ارزیابی مصرف کنندگان آن کاال و نمره کیفی خدمات و کاالهای او ،شما خرید کرده

و این بدان  است پایین تر% 05همواره  ،فهرست بهاو رقم خرید های او در مقایسه با  باال خدمات(

 .کنید تشویقباید او را شما  معناست که

 42در طول ، بدون دریافت حقوق،جذب نیرو،اشغال فضا یا ایجاد هزینه سربار سیبنا((این معاون

مواره به شما او ه ساعت و در هر زمان و مکانی در جای جای دنیا در خدمت شما خواهد بود.

و بی بدون مالحظه ،رک  ،روی خط و خطوط  شما حرکت می کند دقیقا بر ،متعهد و وفادار است

 در خدمت شماست.بدون کوچکترین گله و شکایتی و در هر لحظه و هر مکان  ،پرده است

حتما تا به حال به این مشکل برخوردید که نیاز دارید در زمانی کوتاه گزارشی از وضعیت درآمدها 

و هزینه های سازمان داشته باشید یا بدانید که چه خریدهایی در سازمان انجام گرفته و با چه 

کیفیتی؟ یا چه قراردادهایی بسته شده است؟ یا چه صورت وضعیت هایی در یک بازه مشخص 

تایید شده است؟ به یک پیمانکار خاص چه پرداخت هایی داشته اید؟کیفیت عملکرد پیمانکار 

مذکور چه بوده است؟مجموع کل تعهدات شما به ذینفعان بیرونی چقدر است؟چه میزان طلب از 

د که بر اساس آن در بازار ریسک کنید؟تا این لحظه از زمان مجموع درآمدها و مشتریان خود داری

هزینه های سازمان چقدر بوده است؟ یا هفته آینده گروههای حسابرسی و بازرسی به سازمان می 

رتی مدون و با حفظ سطوح محرمانگی است؟آیا کلیه اسناد و مدارک  بصو آیند آیا همه چیز روبراه

شد؟یا فردا با سرمایه گذاری قرار مالقات دارید که باید راضیش کنید در سازمان در دسترس می با

 چه اطالعاتی به او بدهید که اطمینان الزم برای او حاصل شود؟و..... ،شما سرمایه گذاری کند

% از 055اگر در سازمان خود زیرساخت هایی دارید که در هر لحظه از زمان و با سطح اطمینان 

انید بر روی گوشی موبایل خود پاسخ سواالت فوق را دریافت کنید دیگر نیازی به می تو درستی،
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میلیارد تومان در سال  4رقم ورود سیبنا به سازمان شما نیست یا اگر حجم بودجه شما کمتر از 

شاید سیبنا ارزش افزوده ای برای شما ایجاد ننماید اما اگر اینگونه نیست با ورود سیبنا است 

 ی قابل رویت در سازمان خود باشیدمنتظر تحول

 05تا 4قل بر اساس اظهارنظر سازمانهایی که سیبنا را تجربه نموده اند این معاونت می تواند حدا

 05ن با سطح بودجه بودجه ساالنه را بهبود ببخشد . این بدان معناست که در یک سازما ،درصد

میلیون تومان را ایجاد خواهد  0555تا  455ر سال حداقل ارزشی بین سیبنا د ،میلیارد تومان

 نمود که این رقم در برابر هزینه خرید این سامانه بسیار قابل توجه است.

نحوی راهبری می کند که حداکثر سود ممکن برای ه نیست اما آن را ب حسابدارینرم افزار  سیبنا-

 شما حاصل گردد

روی هزینه و کیفیت اجرای پروژه به شما این سیبنا نرم افزار کنترل پروژه نیست اما با تمرکز بر -

 .اطمینان را می دهد که ابزارهای کنترل پروژه شما در حالتی بهینه کار می کنند

سیبنا نرم افزار مدیریت انبار نیست اما با کنترل عملکرد کارپردازان و موجودی انبار موجب می -

 نمایدشود تا نرم افزار فوق در راستای خواسته های شما عمل 

.  

. 

. 

سینا در سازمان شما مسئولیت مدیریت منابع را بر عهده دارد و بدین منظور حول نظام برنامه و 

 کلیه حرکات سازمان را مدیریت می نماید. ،بودجه ای یکپارچه
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سال تالش شرکتهای دانش بنیان در پارک علم و فناوری خراسان است  05سامانه سیبنا محصول 

. در فرآیند تولید سیبنا میلیارد تومان هزینه شده است 00 ایجاد آن در حدودکه تا به حال برای 

با توجه به در تخصص های متنوع استفاده گردیده است و ای کارشناسی مختلف از گروهه

نیز  ،امضای الکترونیک و ... داده کاوی ،از تکنولوژی هوش مصنوعی  ،پیچیدگی مباحث مربوطه

 .بهره مند می باشد

 :ذیل برای شما حاصل خواهد شدبا استقرار سیبنا دستاوردهای 

ایجاد نظام یکپارچه برنامه ریزی و بودجه ریزی مبتنی بر بودجه ریزی عملیاتی و همسو با -0

 چشم انداز و اهداف استراتژیک آن

  تولید آلبوم یکپارچه سازمان-4

 مانیتورینگ کمی و کیفی منابع و مصارف سازمان -0

 ارچه قراردادها و تعهدات حقوقی سازمانمدیریت یکپ-2

 مانیتورینگ تجمیعی کاالها و خدمات درخواستی سازمان-0

 بررسی کیفیت کاال و خدمات خریداری شده سازمان-6

 مدیریت هزینه خدمات و کاالهای خریداری شده سازمان از طریق ایجاد بانک فهرست بها -7

تامین کنندگان از طریق ایجاد نظام ارزیابی آنها  و مدیریت و ارزیابی یکپارچه پیمانکاران و -8

 بانک اطالعات مربوطه

قرارداهای و فاکتورهای خرید بر اساس صورتحسابها  مدیریت یکپارچه صورت وضعیت ها،-9

 بانک فهرست بها و درآمدهای متناظر با آنها مربوطه،درخت برنامه و بودجه،
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 ن بیرونیمدیریت یکپارچه تعهدات سازمان به ذینفعا-05

 مدیریت متمرکز اسناد و مدارک سازمان-00

 کاهش میزان وابستگی سازمان به افراد خاص)خارج شدن سازمان از قائم به فرد بودن(-04

مدیریت هزینه های سربار و مستقیم با هدف کاهش قیمت تمام شده محصوالت و خدمات -00

 تولیدی سازمان

 ایجاد نظام ارزیابی میزان کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان. -02

و در آخر دوباره تاکید می گردد که سیبنا کلیه این اقدامات را در راستای درخت بودجه سازمان  و 

 با هدف بهینه سازی آن انجام خواهد داد .

میلیارد ریال را  هزار 011رقمی بالغ بر  ،در سازمانهای مختلفتاکنون این سامانه 

 مدیریت می نماید.
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 بسته های نرم افزاری موجود در سامانه سیبنا:
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