مدیریت صورتحساب و امور مالی

Financial & Invoicing Management

مدیریــت پایــدار اقتصــادی ،نیــازی مهــم در مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات محســوب می گــردد و
اطالعــات قابــل اطمینــان از  ،CMDBبودجه بنــدی مالــی دقیــق ،حســابداری و تزریــق ســرمایه کــه بــه
عنــوان هســته اصلــی مدیریــت مالــی تلقــی می شــوند را تضمیــن می نمایــد .مدیریــت صورتحســاب
و امــور مالــی  POBهزینه هــای مربــوط بــه خدمــات فنــاوری اطالعــات را بــه وضــوح مشــخص
می نمایــد و اطالعــات مالــی دقیقــی را بــه منظــور حمایــت و کنتــرل برنامه ریــزی اســتراتژیک و
تصمیمــات حیاتــی کســب و کار فراهــم مــی آورد.

مزايا برای سازمان شما

مزایای اثبات شده

شـرکت های خدمـات فنـاوری اطالعـات بـه عنـوان یـک نهـاد تجـاری می بایسـت بـا
الزامـات قانونـی منطبـق بـوده و در بودجه بنـدی مالـی ،هزینه هـا و ریسـک ها را کاهش
دهنـد .از طریـق ابـزار مدیریـت صورتحسـاب و امـور مالـی ( )FIMمی تـوان اظهـارات
مناسـبی را در رابطـه بـا بهـره وری اقتصـادی خدمـات فنـاوری اطالعـات ابراز نمـود .این
ابـزار برنامه ریـزی ارزشـمند ،تصمیم گیری هـای حیاتـی و سـرمایه گذاری های سـازمان
را ،بـر پایـه اطالعـات مالی قابـل اطمینان بنـا نموده و شـفافیت ،قیمت گـذاری عادالنه و
صورتحسـاب های دقیـق و مختصـر را بـه ارمغـان مـی آورد.

ســالها اســت کــه  Wendiaبــه طــور مســتمر از
ارزیابی هــای  ITILتحلیلگــران Pink Elephant
ســرفراز بیــرون آمــده اســت .نرم افــزار  POBبــا
حمایــت از بهتریــن شــیوه ها در مدیریــت مالــی
و بــا توجــه بــه  ،ITILمزایــای زیــر را در اختیــار
کســب و کار فنــاوری اطالعــات قــرار می دهــد:
اطالعات دقیق و منسجم از CMDB
اظهارات مناسب مرتبط با بهره وری اقتصادی
پشتیبانی از تصمیمات حیاتی مالی
توجیه هزینه ها و سرمایه گذاری
قابلیت پشتیبانی از برنامه ریزی منابع
شفافیت هزینه ها و آگاهی از آن ها
قیمت گذاری عادالنه
تخصیص دقیق هزینه و صدور صورتحساب

مزايا برای کاربر
از طریــق ابــزار  ،FIMکاربــر قــادر بــه جمــع آوری اطالعــات مختصــری از  CMDBو
تمامــی قوانیــن مربــوط بــه مدیریــت مالــی فنــاوری اطالعــات از جملــه مدیریــت
ســطح خدمــات ،مدیریــت منابــع و مدیریــت پیکربنــدی خواهــد بــود و درنتیجــه بــرای
برداشــتی قابــل اطمینــان و برنامه ریــزی ســرمایه گذاری های فنــاوری اطالعــات،
می توانــد اقــدام بــه تجزیــه تحلیل هــای مالــی نمایــد.
در همیــن حیــن کاربــران بــه منظــور تخصیــص هزینه هــا و برنامه ریــزی منابــع،
مدیریــت دارایی هــا و هزینه هــای مربــوط بــه خدمــات صورتحســاب بــا ابــزاری کارآمــد
پشــتیبانی می گردنــد.

مديريت صورتحساب و امور مالی برای حفظ رقابت
حضــور دائــم در صحنــه رقابــت ،نیازمنــد بهــره وری ،شــفافیت و آگاهــی از هزینه هــا
اســت و در اختیــار داشــتن ابــزاری بــه منظــور پشــتیبانی از بودجه بنــدی ،حســابداری و
افزایــش کیفیــت خدمــات فنــاوری اطالعــات بــر اســاس بهین روش هــای  ITILبــرای
شــما جنبــه حیاتــی دارد.
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مدیریـت صورتحسـاب و امـور مالـی  POBابـزاری

ضـروری بـرای مدیریـت فنـاوری اطالعات اسـت که از
طریـق آن می تـوان اظهـارات مناسـبی را در رابطـه بـا
بهـره وری اقتصـادی خدمـات فنـاوری اطالعـات ابـراز

نمـود .ایـن ابزار برنامه ریزی بسـیار ارزشـمند ،سـازمان
شـما را قـادر می سـازد کـه تمامـی تصمیم گیری هـای

حیاتی کسـب و کار و سـرمایه گذاری را ،بر پایه اطالعات
مالـی قابـل اطمینـان بنـا نماید.

پنجره مرور کلی مدیریت صورتحساب و امور مالی

بودجه بندی
نرم افــزار  POBبــا بــرآورد و مدیریــت هزینه هــا
اطالعــات دقیقــی در رابطــه بــا هزینه هــای احتمالــی
مربــوط بــه خدمــات و منابع ســازمان فراهم مــی آورد.
همچنیــن خطــر هزینه هــای اضافــی را بــه حداقــل
رســانده و امــکان مقایســه هزینه هــای واقعــی بــا
هزینه هــای پیش بینــی شــده را نیــز در اختیــار
شــما قــرار می دهــد تــا قــادر بــه حصــول اطمینــان از
پیش بینی هــای بودجــه باشــید.

حسابداری
نرم افــزار  POBبــا پشــتیبانی از هزینه هــای صــرف
شــده در ارائــه خدمــات فنــاوری اطالعــات ،امــکان
تجزیــه و تحلیل هــای مالــی متنوعــی را جهــت
بررســی میــزان بهــره وری اقتصــادی خدمــات فناوری
اطالعــات مهیــا می کنــد .بعــاوه بــا شفاف ســازی
مالــی از مدیریــت فنــاوری اطالعــات بــه هنــگام اخــذ
تصمیمــات حیاتــی در رابطــه بــا کســب و کار و امــور
مالــی پشــتیبانی می نمایــد.

صورتحساب
در نرم افــزار  POBصــدور صورتحســاب ،مدیریــت
ســطح خدمــات و مدیریــت خریــد و موجــودی کامــا
یکپارچــه شــده اســت .همچنیــن یکپارچه ســازی
اســتاندارد بــا سیســتم های مالــی ( )ERPموجــب
صــدور ســریع و آســان داده هــا بــه نرم افــزار مربوطــه
می باشــد .عــاوه بــر ایــن ،امکانــات زیــر نیــز وجــود
دارد:
صدور صورت حساب زمان ،مواد و هزینه ها
صدور صورت حساب هزینه های اضافی
مقایســه صورت حســاب با شــرایط موجود در SLA
و یا درخواست های خرید
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یکپارچگی
مدیریــت صورتحســاب و امــور مالــی  ،POBبــه طــور کامــل بــا دیگــر اعضــای
خانــواده محصــوالت  POBیکپارچــه شــده اســت .همچنیــن می توانــد بــا
برنامه هــای ديگــر از جملــه مــوارد زیــر یکپارچــه گــردد:
سیستم های مالی  /سیستم های ERP
سیستم های اداری و برنامه های کاربردی
پست الکترونیکی و یا دیگر فناوری های پیام رسانی

.
.
.

نظارت
عملکــرد نظــارت  POBیــا  POB KPI Explorerایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم
مــی آورد تــا بــر هــر فراینــد مهــم ،هــدف ،عملکــرد ،ســطح خدمــات و ...نظــارت
داشــته باشــید .کارکــرد نظــارت جــزء بخش هــای مهــم فراینــد مدیریــت خدمــات
اســت و می توانــد بــه طــور کام ـ ً
ا مســتقلی از سیســتم  POBاجــرا گــردد.

گزارشات
امکانــات بخــش گزارشــات شــما را قــادر بــه ایجــاد گزارش هایــی در رابطــه بــا هــر
نــوع شــاخص کليــدی عملکــرد می ســازد و بــه شــما اطمینــان خاطــر می دهــد
کــه بــه اهــداف کســب و کار خــود دســت یافته ایــد .در دســترس بــودن آمــار و
گزارشــات آنالیــن ،شــما را قــادر می ســازد تــا بــه طــور مــداوم بــر رضایــت مشــتری،
کیفیــت خدمــات ،ســودآوری و رونــد بــازار نظــارت داشــته باشــید.
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