


Fino Soft

اگر بخواهيد از لحاظ علمی پيش برويد، بايد جرأت نوآوری داشته باشيد.     
) مقام معظم رهبری (
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شــرکت فاینــو بــه همــت شــرکت نرم افــزاری ســوران ارقــام فنــاور پردیــس 
بــا هــدف مکانیــزه کــردن فعالیت هــای صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری و 
نــوآوری کشــور تاســیس  از اکوسیســتم  یکپارچه ســازی خدمــات حمایـتـی 

گردیــد.
ایــن شــرکت بــا اســتفاده از تیــم مجــرب و حرفــه ای خــود در زمینــه فناوری هــای 
اطالعاتــی و مالــی شــروع بــه کار نمــوده اســت و در گام نخســت، هــدف خــود 
را مکانیــزه کــردن فرآیندهــای ارتباطــی صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری بــا 
شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور قــرار داده اســت و » ســامانه مدیریــت 
خدمــات صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری « - Front-Office -  را در راســتای 

مأموریــت صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری توســعه داد.
همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود فرآیندهــای پشــتیبانی و اهمیــت مکانیــزه نمودن 
آنهــا نیــز ایــن شــرکت  » ســامانه جامــع پشــتیبان مدیریــت صندوق هــای 
ــوده  ــاده ســازی نم ــزی و پی ــرح ری ــاوری «  - Back-Office - را ط پژوهــش و فن

اســت.

فاینو سافت



سامانه در یک نگاه
سامانه مدیریت خدمات 

  تسهیالت
  ضمانت نامه

  ارزیابی و اعتبارسنجی 
  مدیریت ارتباط با مشتریان

  داشبورد های مدیریتی
  کارگزاری

سامانه پشتیبان مدیریت
  حسابداری مالی مرکز و ارائه صورتهای مالی

  خزانه داری و مدیریت تنخواه 
  مدیریت اموال و انبار 

  مدیریت خرید، فروش و تدارکات
  حسابداری مدیریت به همراه بهاء تمام شده
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ویژگی های برتر سامانه
  انطباق کامل بر فرآیندهای کسب و کار صندوق های پژوهش و فناوری

  اتصال و یکپارچگی کامل با فرآیندهای حسابداری  و مالی صندوق ها
  وجود پنل مشتری برای مدیریت خدمات و ارتباطات مشتری با صندوق

  سیستم یکپارچه خدمات مشتری و ایجاد پرونده خدمتی مشترک
  وجــود پنــل دســتگاه اجرایــی بــرای مدیریــت و مشــاهده گزارشــات منابــع مالــی اختصــاص داده       

ی شــده بــه کارگــزاران    
  پیاده سازی کامل در یک صندوق پژوهش و فناوری و انطباق کامل بر فرآیندهای آن
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سامانه مدیریت خدمات 
صندوق های پژوهش و فناوری

ایــن ســامانه شــامل دو بخــش کلــی زیــر سیســتم هــای صنــدوق و شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و فناور)بعنــوان مشــتری( مــی باشــد کــه شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد.

  تسهیالت
  ضمانت نامه

  ارزیابی و اعتبارسنجی 
  مدیریت ارتباط با مشتریان

  داشبورد های مدیریتی
  کارگزاری
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تسهیالت
در جهــت تســریع و تســهیل در نظــام تامیــن مالــی شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور و کاهــش حجــم عملیــات 
مســتقیم و تصدی گــری دســتگاه های اجرایــی، در ایــن ســامانه خدمــات تســهیالت بصــورت مکانیــزه و برخــط بــرای 

صندوق هــا و شــرکت های متقاضــی توســعه داده شــده اســت.
 امکانات بخش تسهیالت شامل موارد زیر می باشد:

  صدور انواع مختلف تسهیالت
    سرمایه در گردش  نمونه سازی  تولید صنعتی  

    اجاره به شرط تملیک  فروش اقساطی
       d ثبــت اطالعــات درخواســت تســهیالت بــرای انــواع تســهیالت )نمونــه سازی،ســرمایه در گــردش، تولیــد  

صنعتــی و...(
          امکان ثبت اطالعات فروشنده لیزینگ توسط فروشنده

            امکان بررسی اطالعات فروشنده و محصول  لیزینگ توسط سازمان
   امکان ثبت اطالعات خریدار لیزینگ توسط خریدار

             ثبت اطالعات تکمیلی شرکت جهت ارزیابی 
  تولید کاربرگ های سیستمی برای ارزیابی 

  بررسی اولیه درخواست توسط سازمان 
  ارزیابی اولیه شرکت متقاضی

  پرداخت سریع تسهیالت بدون نیاز به اجرای فرآیند استاند ارد ارائه تسهیالت
  امکان ارجاع درخواست ارزیابی به واحد ارزیابی 

          امکان انتخاب ارزیاب هر درخواست
  تعیین ابعاد مختلف ارزیابی برای هر درخواست

  ثبت گزارش ارزیابی 
           ثبت گانت نظارت توسط ارزیاب

  ثبت مصوبه کمیته به تفکیک نظر اعضا
  ثبت مصوبه نهایی کمیته 

  ثبت نحوه پرداخت تسهیالت
  ثبت نحوه بازپرداخت تسهیالت

  ثبت سناریو های پیشنهادی تضامین
  امکان ثبت و تخصیص مستندات و اطالعات تضامین و وثایق

  بررسی تضامین و وثایق
  تولید سیستمی انواع قرارداد

  ارسال قرارداد برای متقاضی
  تکمیل و بررسی قرارداد توسط متقاضی

  بررسی قرارداد توسط امورحقوقی هر سازمان
  محاسبه اقساط به صورت سیستمی

  تولید سند های پرداخت
  امکان تولید سند های دریافت
  اتصال به سیستم حسابداری
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 امکان تعریف شرایط هر منبع
 امکان محاسبه کارمزد تسهیالت بر اساس انواع فرمول های موجود

 امکان ارائه وضعیت هر درخواست تسهیالت
 امکان تولید چند سند پرداخت برای یک تسهیالت مصوب شده

 پشتیبانی کامل از کلیه عملیات، محاسبات، قوانین و محدودیتها و اطالعات مرتبط با جعاله
 پشتیبانی کامل از کلیه عملیات، محاسبات، قوانین و محدودیتها و اطالعات مرتبط با قرض الحسنه

 پشتیبانی کامل از  کلیه عملیات، محاسبات، قوانین و محدودیتهای مرتبط با منابع مختلف 
 شامل وجوه اداره شده، منابع داخلی و ... 

 امکان اعطای تسهیالت با منابع تلفیقی و مشترک با تعیین سهم شرکا در پرداخت و بازپرداخت تسهیالت 
 امکان ثبت درخواست پرداخت مراحل بک تسهیالت توسط مشتری

 بررسی اولیه  درخواست  پرداخت  توسط سازمان
 امکان ارجاع درخواست به واحد ارزیابی در جهت نظارت 

 امکان انتخاب ناظر برای هر تسهیالت
 امکان پرداخت سریع هر مرحله

 امکان تغییر در مراحل پرداخت توسط سازمان ) کاهش یا افزایش مراحل پرداخت(
 تولید سیستمی متمم قرارداد

 امکان ارسال  دستور های پرداخت هر مرحله به حسابداری
 امکان  مشخص نمودن مبلغ هر مرحله پرداخت

 امکان ارسال متمم قرارداد برای مشتری
 امکان تکمیل  و بررسی متمم قرارداد توسط مشتری

 بررسی متمم قرارداد توسط سازمان
 امکان محاسبه درآمد سازمان از هر  تسهیالت ارائه شده

 امکان نمایش وضعیت هر تسهیالت به متقاضی و سازمان
 امکان مختومه نمودن درخواست توسط سازمان در وضعیت های مختلف

 امکان ارجاع درخواست تسهیالت توسط حقوقی به کمیته
 امکان رد درخواست توسط کمیته
 امکان ارائه گزارشات سامانه اعتماد

 امکان ارائه گزارش به صندوق نوآوری  برای منابع خط اعتباری
 امکان  مشاهده لیست تمام تسهیالت  در تعهد سازمان



امهال تسهیالت و اقساط 
 امکان مشاهده لیست اقساط توسط واحد مالی سازمان

 امکان ثبت درخواست امهال روی یک یا چندین قسط ویا تمام اقساط یک تسهیالت
 امکان ثبت دستور تغییر تاریخ دستور دریافت های به حسابداری

 امکان ثبت نتیجه کمیته برای امهال تسهیالت

تسویه حساب تسهیالت
 امکان مشاهده لیست تمام تسهیالت های در تعهد سازمان

 امکان ثبت درخواست تسویه حساب  یک تسهیالت
 امکان محاسبه سیستمی جریمه  تسهیالت

 امکان ثبت تخفیف یا بخشش جریمه تسهیالت
 امکان ثبت دستور تسویه حساب  یک تسهیالت به حسابداری

لیزینگ
 ثبت اطالعات درخواست تسهیالت برای انواع تسهیالت) نمونه سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی و...(

 امکان ثبت اطالعات فروشنده لیزینگ توسط فروشنده
 امکان بررسی اطالعات فروشنده و محصول  لیزینگ توسط سازمان

 امکان ثبت اطالعات خریدار لیزینگ توسط خریدار 
 ثبت اطالعات تکمیلی شرکت جهت ارزیابی 

 تولید کاربرگ های سیستمی برای ارزیابی 
 بررسی اولیه درخواست توسط سازمان

 امکان ارجاع درخواست ارزیابی به واحد ارزیابی 
 امکان انتخاب ارزیاب هر درخواست

 تعیین ابعاد مختلف ارزیابی برای هر درخواست
 ثبت گزارش ارزیابی 

 ثبت گانت نظارت توسط ارزیاب
 ثبت مصوبه کمیته به تفکیک نظر اعضا

 ثبت مصوبه نهایی کمیته 
 ثبت نحوه پرداخت تسهیالت به ازای هر سناریو 

 ثبت نحوه بازپرداخت تسهیالت به ازای هر سناریو
 ثبت سناریو های پیشنهادی تضامین

 امکان ثبت  و تخصیص مستندات و اطالعات تضامین و وثایق
 بررسی تضامین و وثایق

 تولید سیستمی انواع قرارداد
 امکان ارسال قرارداد برای خریدار

 امکان تکمیل و بررسی قرارداد توسط خریدار
 بررسی قرارداد توسط امورحقوقی هر سازمان
 امکان محاسبه اقساط به صورت سیستمی

 امکان تولید سند های پرداخت
 امکان تولید سند های دریافت

 امکان اتصال به سیستم حسابداری
 امکان تعریف شرایط هر منبع
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 امکان محاسبه کارمزد تسهیالت بر اساس انواع فرمول های موجود
 امکان ارائه وضعیت هر درخواست لیزینگ محصوالت دانش بنیان

 امکان تولید چند سند پرداخت برای یک تسهیالت مصوب شده
 پشتیبانی کامل از کلیه عملیات، محاسبات، قوانین و محدودیتهای و اطالعات مرتبط با فروش اقساطی

 پشتیبانی کامل از کلیه عملیات، محاسبات، قوانین و محدودیتهای مرتبط با منابع مختلف شامل وجوه                            
اداره شده، منابع داخلی و ...              

 امکان اعطای تسهیالت با منابع تلفیقی و مشترک با تعیین سهم شرکا در پرداخت و بازپرداخت لیزینگ محصوالت 
دانش بنیان

 امکان ثبت درخواست پرداخت مراحل بک تسهیالت توسط فروشنده
 بررسی اولیه  درخواست  پرداخت  توسط سازمان

 امکان ارجاع درخواست به واحد ارزیابی در جهت نظارت 
 امکان انتخاب ناظر برای هر تسهیالت

 امکان پرداخت سریع هر مرحله
 امکان تغییر در مراحل پرداخت توسط سازمان ) کاهش یا افزایش مراحل پرداخت(

 تولید سیستمی متمم قرارداد
 امکان ارسال  دستور های پرداخت هر مرحله به حسابداری

 امکان  مشخص نمودن مبلغ هر مرحله پرداخت
 امکان ارسال متمم قرارداد برای مشتری

 امکان تکمیل  و بررسی متمم قرارداد توسط خریدار
 بررسی متمم قرارداد توسط سازمان

 امکان محاسبه درآمد سازمان از هر  لیزینگ محصوالت 
 امکان نمایش وضعیت هر تسهیالت به متقاضی و سازمان

 امکان مختومه نمودن درخواست توسط سازمان در وضعیت های مختلف
 امکان ارجاع درخواست تسهیالت توسط حقوقی به کمیته

 امکان رد درخواست توسط کمیته
 امکان ارائه گزارشات سامانه اعتماد به صورت سیستمی و دستی

 امکان  مشاهده لیست تمام  محصوالت لیزینگ شده
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ضمانت نامه
یکــی از دغدغه هــای صاحبــان  طرح هــای دانــش بنیــان و فناورانــه اخــذ ضمانــت نامــه از بانک هــای عامــل بــا 
شــرایط مناســب و ســریع می باشــد. بانک هــا بدلیــل آشــنا نبــودن بــا ادبیــات فناوری هــای پیشــرفته بــا تصــور 
ریســک بــاال بــرای چنیــن طرح هایــی از صــدور ضمانــت نامــه بــرای این گونــه شــرکت ها خــودداری می کننــد 
و یــا آورده نقــدی بســیار زیــاد و وثائــق ســنگین  طلــب می نماینــد، در ایــن شــرایط صندوق هــای پژوهــش و 
فنــاوری بــا شــناختی کــه از ایــن فضــا دارنــد اقــدام بــه ارائــه ضمانــت نامه هــای مــورد نیــاز شــرکت های فنــاور 

و دانــش بنیــان می کننــد.
در ایــن ســامانه فرآیندهــای مدیریــت خدمــات ضمانــت نامــه بعنــوان یکــی از اصلی تریــن خدمــات صندوق ها، 
بصــورت اختصاصــی بــرای صندوق هــا، توســعه داده شــده اســت. ســامانه ایــن امــکان را بــه صندوق هــا 
می دهــد کــه بتواننــد تمامــی فرآینــد ارائــه ضمانــت نامــه شــامل درخواســت، صــدور، تمدیــد، ابطــال، نکــول، 

تقلیــل را در کمتریــن زمــان ممکــن انجــام دهنــد.

خدمات ضمانت نامه شامل موارد زیر می باشد:
  انواع ضمانت نامه ها

    مناقصه و مزایده   حسن انجام تعهد  پیش  پرداخت
  ثبت درخواست ضمانت نامه برای انواع ضمانت نامه

  بررسی اولیه توسط سازمان
  ثبت درخواست ارزیابی 

  امکان ارجاع درخواست ارزیابی به واحد ارزیابی
             امکان انتخاب ارزیاب هر درخواست

  صدور سریع ضمانت نامه بدون نیاز به اجرای فرآیند کامل صدور ضمانت نامه
  ثبت مصوبه کمیته به تفکیک نظر اعضا

  تعیین حد اعتباری برای هر نوع ضمانت نامه
  مشخص نمودن سناریو های تضامین پیشنهادی برای هر نوع ضمانت نامه

  ارسال مستندات و اطالعات تضامین و وثایق
  بررسی تضامین و وثایق توسط سازمان

  تولید قرارداد ضمانت نامه به صورت سیستمی بر اساس انواع قرارداد
  تولید ضمانت نامه به صورت سیستمی

  ارسال قرارداد برای متقاضی
  تکمیل و بررسی اطالعات قرارداد توسط متقاضی

  بررسی قرارداد توسط امور حقوقی
  محسابه سیستمی کارمزد ضمانت نامه

  پرداخت آنالین کارمزد ضمانت نامه
  ثبت شماره سپاص برای هر ضمانت نامه

   ثبت یک مصوبه برای چندیت در خواست ضمانت نامه 
           در انواع مختلف برای یک شرکت

  ارائه وضعیت هر درخواست ضمانت نامه



 تمدید ضمانت نامه
  امکان ثبت درخواست تمدید ضمانت نامه توسط سازمان

  امکان محاسبه کارمزد تمدید ضمانت نامه
  تولید ضمانت نامه جدید 

  امکان ثبت دستور دریافت کارمزد تمدید ضمانت نامه

 تقلیل ضمانت نامه
  امکان ثبت درخواست تقلیل ضمانت نامه توسط سازمان

  امکان محاسبه کارمزد برگشتی تقلیل ضمانت نامه
  امکان تولید ضمانت نامه تقلیل یافته امکان ثبت دستور پرداخت کارمزد ضمانت نامه تقلیل یافته

 ابطال ضمانت نامه
  امکان ثبت درخواست ابطال ضمانت نامه توسط سازمان

  امکان ابطال ضمانت نامه به صورت سیستمی
  امکان محاسبه کارمزد برگشتی 

  امکان ثبت دستور پرداخت کارمزد برگشتی ابطال ضمانت نامه

 نکول ضمانت نامه 
  امکان ثبت درخواست نکول ضمانت نامه

  امکان ثبت دستور پرداخت ضمانت نامه نکول شده 
  امکان مشاهده ضمانت نامه های در تعهد
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مدیریت ارتباط با مشتریان
بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی مشــتریان هــر ســازمان و مهــم بــودن تعامــالت و ارتبــاط بــا مشــتریان 
بــرای هــر ســازمان ایــن ســامانه امکانــات مختلفــی را در اختیــار مشــتریان و خــود صندوق هــا 

ــر می باشــد: ــه شــرح زی می گــذارد کــه ب

  آرشیو اطالعات و سوابق خدماتی مشتریان
  پشتیبانی

  انواع گزارش دهی های مختلف از اطالعات مشتریان
  مدیریت کاربران سیستم

  ساخت پروفایل افراد حقوقی
  مشاهده درخواست های جاری

  مشاهده لیست خدمات دریافت شده
  ثبت اطالعات ثبتی، اعضای هیات مدیره، دارایی ها و... برای افراد حقوقی

  ثبت تیکت و سواالت برای هر درخواست توسط مشتریان
  پاسخگویی متناسب با آن تیکت توسط تیم پشتیبانی 

  گفتگوی آنالین بر روی هر تیکت
  ثبت بازخورد )نظر( بر روی هر درخواست 

  تعریف نقش های سازمانی توسط کاربران ارشد  صندوق
  تعریف افراد سازمان ها  با توجه به نقش آن ها توسط کاربران ارشد صندوق

  تعریف سطوح دسترسی برای هر نقش 
  ثبت نظرات توسط مشتریان

  بررسی نظرات و دسته بندی نظرات توسط صندوق
  نمایش گزارش از وضعیت خدمات دریافتی





 داشبورد مدیریتی
  ارائه انواع گزارش های مدیریتی برای سطوح مختلف مدیریتی شامل موارد زیر:

  وضعیت های درآمدی به ازاء خدمات مختلف
  گزارشات مربوط به مشتری

  گزارشات مربوط به کارفرماها
  گزارشات کارگزاری ها و دستگاه های اجرایی مختلف

  گزارش مربوط به وثائق و تضامین
  گزارش مربوط به شرکت ها و مشتریان  

  گزارشات خدمات ضمانت نامه 
  نسبت درصد وضعیت ضمانت نامه ها )ابطال شده، جاری، تکمیل قرارداد(

  وضعیت ضمانت نامه های صادره در سال )ابطال شده، جاری، تکمیل قرارداد(
  نسبت انواع ضمانت نامه ها )بر حسب تعداد و شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت،حسن انجام تعهدات(

  تعداد کل ضمانت نامه)برحسب شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات(
   نسبت انواع ضمانت نامه ها )بر حسب مبلغ و شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات(

  مبالغ کل ضمانت نامه ها )بر حسب شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت،حسن انجام تعهدات(
  نسبت انواع وثائق )بر حسب تعداد و چک شرکت با ظهر نویس، چک با ضامن، ترهین ملک(

  انواع وثائق دریافتی )چک شرکت با ظهر نویس، چک با ضامن، ترهین ملک(
  نسبت انواع وثائق )بر حسب مبلغ و چک شرکت با ظهر نویس، چک با ضامن، ترهین ملک(

  حجم انواع وثائق )چک شرکت با ظهر نویس، چک با ضامن، ترهین ملک(
  آورده نقدی )برحسب زمان(

  مبلغ ضمانت نامه در تعهد ) برحسب زمان(
  مبلغ کارمزد صدور ضمانت نامه )برحسب زمان(

  مبلغ کارمزد تمدید تعهد نامه )برحسب زمان(
   تعداد و حجم ضمانت نامه ها )برحسب کارفرما و شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت،حسن انجام تعهدات ( 

   انواع ضمانت نامه های جاری )برحسب کارفرما و شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت،حسن انجام تعهدات(
   انواع ضمانت نامه های ابطال شده )برحسب کارفرما و شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت،حسن انجام تعهدات(

  تعداد کارفرماها و ضمانت نامه پذیرفته شده )برحسب کارفرما و شرکت در مناقصه، اعتباری،پیش پرداخت، حسن 
انجام تعهدات(

   تعداد و حجم ضمانت نامه ها )برحسب شرکت ها و شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت،حسن انجام تعهدات(
   انواع ضمانت نامه های جاری )برحسب شرکت ها و شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت،حسن انجام تعهدات(

 انواع ضمانت نامه های ابطال شده )برحسب شرکت ها و شرکت در مناقصه، اعتباری، پیش پرداخت،حسن انجام  
تعهدات(   

  تعداد شرکت ها و ضمانت نامه پذیرفته شده )برحسب شرکت ها و شرکت در مناقصه، اعتباری،پیش پرداخت، 
حسن انجام تعهدات(

         گزارشات خدمات تسهیالت
   وضعیت درخواست ها )انصراف از درخواست، در مرحله تشکیل پرونده، در مرحله ارزیابی، مصوب

     شده، قرارداد شده، پرداخت شده(
   تعداد درخواست ها در هر مرحله )انصراف از درخواست، در مرحله تشکیل پرونده، در مرحله

     ارزیابی، مصوب شده، قرارداد شده، پرداخت شده(
   وضعیت انواع تضامین )چک، ضامن، ملک(

   وضعیت شرکت ها )نوع شرکت، وضعیت شرکت، استان(
   وضعیت نرخ کارمزد تسهیالت )تعداد، مبلغ(

   آخرین وضعیت شرکت های معرفی شده
   خالصه گزارش پرداخت های تسهیالت

         گزارشات کارگزاری دستگاه های اجرایی
   وضعیت درخواست ها )انصراف از درخواست، در مرحله تشکیل پرونده، در مرحله ارزیابی، مصوب

   شده، قرارداد شده، پرداخت شده برحسب هر دستگاه اجرایی(
   تعداد درخواست ها در هر مرحله )انصراف از درخواست، در مرحله تشکیل پرونده، در مرحله

   ارزیابی، مصوب شده، قرارداد شده، پرداخت شده برحسب هر دستگاه اجرایی(
   وضعیت انواع تضامین )چک، ضامن، ملک برحسب هر دستگاه اجرایی(

   وضعیت شرکت ها )نوع شرکت، وضعیت شرکت، استان برحسب هر دستگاه اجرایی(
   وضعیت نرخ کارمزد تسهیالت )تعداد، مبلغ برحسب هر دستگاه اجرایی(

   آخرین وضعیت شرکت های معرفی شده)برحسب هر دستگاه اجرایی(
   خالصه گزارش پرداخت های تسهیالت)برحسب هر دستگاه اجرایی(

Fino Soft   |   ۱6



         گزارشات خدمات تسهیالت
   وضعیت درخواست ها )انصراف از درخواست، در مرحله تشکیل پرونده، در مرحله ارزیابی، مصوب

     شده، قرارداد شده، پرداخت شده(
   تعداد درخواست ها در هر مرحله )انصراف از درخواست، در مرحله تشکیل پرونده، در مرحله

     ارزیابی، مصوب شده، قرارداد شده، پرداخت شده(
   وضعیت انواع تضامین )چک، ضامن، ملک(

   وضعیت شرکت ها )نوع شرکت، وضعیت شرکت، استان(
   وضعیت نرخ کارمزد تسهیالت )تعداد، مبلغ(

   آخرین وضعیت شرکت های معرفی شده
   خالصه گزارش پرداخت های تسهیالت

         گزارشات کارگزاری دستگاه های اجرایی
   وضعیت درخواست ها )انصراف از درخواست، در مرحله تشکیل پرونده، در مرحله ارزیابی، مصوب

   شده، قرارداد شده، پرداخت شده برحسب هر دستگاه اجرایی(
   تعداد درخواست ها در هر مرحله )انصراف از درخواست، در مرحله تشکیل پرونده، در مرحله

   ارزیابی، مصوب شده، قرارداد شده، پرداخت شده برحسب هر دستگاه اجرایی(
   وضعیت انواع تضامین )چک، ضامن، ملک برحسب هر دستگاه اجرایی(

   وضعیت شرکت ها )نوع شرکت، وضعیت شرکت، استان برحسب هر دستگاه اجرایی(
   وضعیت نرخ کارمزد تسهیالت )تعداد، مبلغ برحسب هر دستگاه اجرایی(

   آخرین وضعیت شرکت های معرفی شده)برحسب هر دستگاه اجرایی(
   خالصه گزارش پرداخت های تسهیالت)برحسب هر دستگاه اجرایی(
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کارگزاری
هدف از این بخش ، ارائه خدمات مالی به عنوان کارگزار دستگاه های اجرایی در جهت سهولت در ارائه 

خدمات به اعضای اکوسیستم نوآوری کشور می باشد. این ماژول شامل بخش های زیر می باشد:

  تعریف دستگاه های اجرایی مختلف در سامانه
  تعریف قراردادهای مختلف به ازاء یک دستگاه اجرایی

  تخصیص منابع مالی یک تسهیالت به یک دستگاه اجرایی خاص
  تعریف شرایط مختلف پرداخت و بازپرداخت به ازاء هر دستگاه اجرایی و قرارداد فی ما بین

  گزارش گیری های مختلف بر اساس یک دستگاه اجرایی خاص
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سامانه جامع پشتیبان مدیریت 
صندوق های پژوهش و فناوری

این سامانه شامل زیرسامانه هایی جهت مکانیزه نمودن حوزه های ذیل می باشد:

  حسابداری مالی مرکز و ارائه صورت های مالی
  خزانه داری و مدیریت تنخواه 

  مدیریت انبار و کنترل موجودی
  مدیریت خرید، فروش 

  مدیریت سفارش محصول و بهاء تمام شده و دارای امکانات زیر می باشد:
  گزارشات پیمایشی و امکان ساخت گزارش بصورت آنالین

Excel امکان ورود اطالعات از فایل  
Word و PDF و Excel امکان خروجی اطالعات با فرمت های  

  امکان اسکن و چاپ بارکد برای استفاده در انبار و اموال
  کنترل موجودی  براساس ویژگی ها و متغیر های کاال

  امکان صدور سند حسابداری بصورت خودکار براساس الگوی سفارشی
  دارای API جهت اتصال به سایر نرم افزارها

  دارای پلتفرم های پرداخت آنالین
SMS دارای افزونه ارسال  

  مدیریت شعب
  امکان تعریف سازمان های مختلف و مدیریت آن بروی یک پنل
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برنامه های آتی
 Front-Office با توجه به نیاز صندوق های پژوهش و فناوری برای ارتقاء سامانه در دو بخش

و Back-Office  موارد زیر برای توسعه در نظر گرفته شده است.

  مدیریت جامع تسهیالت
  مدیریت جامع ضمانت نامه

  مدیریت سبد سرمایه گذاری صندوق
  نظارت بر حسن انجام تعهدات مشتریان

  وصول مطالبات ، مدیریت وثائق
  مدیرت طرح، برنامه و بودجه صندوق

  مدیریت امور اداری و اجرائیات
  امور حقوقی و قراردادها

  مدیریت حسابرسی و مجامع شرکت های تابعه
  مدیریت جامع حسابداری و مالی

  ذینفع واحد ، رتبه بندی مشتریان
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Software innovation, like almost every 
other kind of innovation, requires 
the ability to collaborate and share 
ideas with other people, and to sit 
down and talk with customers and 
get their feedback and understand 
their needs.
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