مدیریت صورتحساب و امور مالی
Financial & Invoicing Management
مدیریـت پایـدار اقتصـادی از وظایف مهم مدیریـت خدمات فناوری اطالعات بهشـمار مـیرود .چراکه مدیریت

خدمـات فنـاوری اطالعـات ضامـن دریافت اطالعـات مطمئـن از  ،CMDBبودجه بندی مالی دقیق ،حسـابداری

و تزریـق سـرمایه ـ کـه هسـتهی اصلـی مدیریـت مالی تلقی می شـود ـ اسـت .مدیریـت صورتحسـاب و امور
مالـی  POBهزینه هـای مربـوط بـه خدمات فناوری اطالعات را به روشـنی مشـخص کرده و بـه منظور حمایت

و کنتـرل برنامه ریـزی اسـتراتژیک و تصمیمـات حیاتـی کسـبوکارها ،اطالعـات مالـی دقیقـی را در اختیـار

مدیـران قـرار میدهد.

مزايا برای سازمان شما
شـرکت های خدمـات فنـاوری اطالعات ،در نقـش یک نهاد تجـاری ،باید بتواننـد فعالیتهای
خـود را بـا الزامـات قانونـی منطبـق کـرده تا بـه فرآینـد بودجه بندی مالـی ،کاهـش هزینه ها
و ریسـک ها کمـک کنند.
مدیریت صورتحساب و امور مالی  POBابزاری ضروری برای مدیریت فناوری اطالعات است که
میتواند پیشنهادهای مناسبی برای بهره وری اقتصادی خدمات فناوری اطالعات ارائه کند .این
ابزار برنامهریزی بسیار ارزشمند به شما اجازه میدهد که تصمیم گیری های حیاتی کسبوکار و
سرمایهگذاریهای سازمان خود را بر پایهی اطالعات مالی قابل اطمینان بنا کنید.

مزايا برای کاربر
بـه کمـک ابـزار  ،FIMکاربـران قـادر بـه جمـع آوری اطالعـات مختصـری از  CMDBو تمامـی
قوانیـن مربـوط بـه مدیریـت مالـی فنـاوری اطالعـات (از جملـه مدیریـت سـطح خدمـات،
مدیریـت منابـع و مدیریـت پیکربنـدی) خواهنـد بود .بـه این ترتیـب ،آنهـا میتوانند برای
برداشـتی قابـل اطمینـان و برنامه ریـزی سـرمایه گذاری های فنـاوری اطالعـات ،اقـدام بـه

مزایای اثبات شده
نرم افزار  POBبا بهرهمندی از بهینروش  ITILدر
مدیریت مالی ،مزایای زیر را در اختیار کسبوکارهای
فناوری اطالعات قرار میدهد:
 .اطالعات دقیق و منسجم از CMDB
 .ارائهی پیشنهادهای مناسب مرتبط با بهره وری
اقتصادی
 .پشتیبانی از تصمیمات حیاتی مالی
 .توجیه هزینهها و سرمایه گذاریها
 .قابلیت پشتیبانی از برنامه ریزی منابع
 .شفافیت در هزینه ها و آگاهی از آن ها
 .قیمت گذاری عادالنه
 .تخصیص دقیق هزینه و صدور صورتحساب

تجزیـه و تحلیل هـای مالـی نماینـد.
 POBقـادر اسـت در رونـد تخصیـص هزینه هـا و برنامه ریـزی منابـع ،مدیریـت دارایی هـا و
هزینه هـای مربـوط بـه خدمـات صورتحسـاب ،از کاربـران بـه نحـو مؤثـری پشـتیبانی کند.

مدیریـت صورتحسـاب و امـور مالـی  POBابـزاری

مديريت صورتحساب و امور مالی برای حفظ رقابت

کـه میتوانـد پیشـنهادهای مناسـبی بـرای بهره وری

حضـور مـداوم در صحنـهی رقابـت ،نیازمنـد بهـره وری ،شـفافیت و آگاهـی از هزینه هاسـت.
بنابرایـن ،بهرهمنـدی از یـک ابـزار کارآمد بـه منظـور پشـتیبانی از بودجه بندی ،حسـابداری و
افزایـش کیفیـت خدمات فنـاوری اطالعات بر اسـاس بهین روش هـای  ،ITILبرای سـازمانها
امـری حیاتی اسـت.

ضـروری بـرای مدیریـت فنـاوری اطالعـات اسـت
اقتصـادی خدمـات فناوری اطالعـات ارائـه کند .این

ابـزار برنامهریـزی بسـیار ارزشـمند ،بـه شـما اجـازه
میدهـد کـه تصمیم گیری هـای حیاتـی کسـبوکار

و سـرمایهگذار یهای سـازمان خـود را ،بـر پایـهی
اطالعـات مالـی قابـل اطمینـان بنـا کنید.

پنجرهی مرور کلی بر مدیریت صورتحساب و امور مالی

بودجه بندی

یکپارچگی

نرم افزار  POBبا برآورد و مدیریت هزینه ها اطالعات

مدیریـت صورتحسـاب و امـور مالـی  POBکامالً بـا دیگر اعضـای خانـوادهی محصوالت

دقیقی در رابطه با هزینه های احتمالی مربوط به خدمات
و منابع سازمان فراهم کرده و ریسک هزینه های اضافی را
به حداقل میرساند .این ابزار به شما اجازه میدهد ،برای
اطمینان از پیشبینیهای بودجه ،هزینه های واقعی را با

 POBیکپارچـه اسـت .ایـن ابـزار می توانـد بـا برنامه هـای ديگـری ،از جملـه مـوارد زیر،
یکپارچه شـود:
 .سیستم های مالی  /سیستم های برنامهریزی منابع سازمانی ()ERP
 .سیستم های اداری و برنامه های کاربردی

هزینه های پیش بینیشده مقایسه کنید.

 .پست الکترونیکی و دیگر فناوری های پیام رسان

حسابداری

نظارت

نرم افـزار  POBبـا پشـتیبانی از هزینه هـای صرفشـده

عملکـرد نظـارت  POBیـا  POB KPI Explorerایـن امـکان را برای شـما فراهم می آورد

در ارائـهی خدمـات فنـاوری اطالعـات ،امـکان تجزیـه و
تحلیل هـای مالـی متنوعـی را بـه منظـور بررسـی میـزان
بهـره وری اقتصـادی خدمـات فنـاوری اطالعـات مهیـا
می کنـد .همچنیـن ،بـا شفاف سـازی مالـی ،از مدیریـت
فنـاوری اطالعـات بـه هنـگام تصمیمگیریهـای حیاتـی
مرتبـط بـا کسـبوکار و امور مالـی ،پشـتیبانی می نماید.

صورتحساب
در نرم افـزار  POBصـدور صورتحسـاب ،مدیریـت سـطح

خدمـات و مدیریـت خریـد و موجـودی کاملاً یکپارچـه
شـده اسـت .یکپارچه سـازی اسـتاندارد بـا سیسـتم های

تـا نظـارت کاملی بـر فرآیندها ،هدف ،عملکرد ،سـطح خدمات و ...داشـته باشـید .کارکرد
نظـارت از بخش هـای مهـم فرآینـد مدیریـت خدمات اسـت و آن را می توان متناسـب با
نیـاز هـر کاربـر  POBتنظیم کرد.

گزارشها
میتوانیـد بـا اسـتفاده از امکانـات بخـش گزارشهـا در  ،POBانواع گزارشهـای مرتبط
بـا هـر نـوع شـاخص کليـدی عملکـرد را تهیه کـرده و از دسـتیابی بـه اهداف کسـبوکار
خـود مطمئن شـوید.
در دسـترس بـودن آمـار و گزارشهـای آنالیـن بـه شـما اجـازه میدهـد کـه پیوسـته بر
رضایـت مشـتری ،کیفیـت خدمـات ،سـودآوری و رونـد بـازار نظارت داشـته باشـید.

مالـی ( )ERPموجـب صـدور سـریع و آسـان داده هـا به
نرم افـزار مربوطـه میشـود.
از امکانـات متعـدد  POBدر ایـن زمینـه ،میتـوان بـه
مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
 .صدور صورتحساب زمان ،مواد و هزینه ها
 .صدور صورتحساب هزینه های اضافی
 .مقایسـهی صورتحسـاب بـا شـرایط موجـود در SLA
و درخواست های خرید
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