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مقدمه
جریان نقدینگی در شرکت ها مانند جریان خون در بدن است .بسیاری از شرکت ها با وجود اینکه فعالیت های
سودآوری انجام می دهند ممکن است به علت کمبود نقدینگی دچار بحران شوند .برترین شرکت های دنیا غیر از آنکه
به صورت های مالی (که وضعیت گذشته را به تصویر می کشند) توجه کنند جریان مالی پیش رو را تصویر می نمایند.
مدیران سازمانی به بررسی ،کنترل و تحلیل
جریانات نقد سازمان خود نیاز دارنـد .در واقع
جریانات نقدی یک شرکت دماسنج مالی برای
مدیران است لذا مدیران به دنبال تحلیل و
مدیریت جریانات نقدی هستند تا بتوانند هزینه
ها و درآمد های خود را کنترل کنند و نتیجتا
تصمیمگیـری مناسب تری در فعالیتهای جاری
سازمان خود داشته باشند .در این میان ساختار
سازمان ها متفاوت است .بعضی از سازمانها
پروژه محور و برخی دیگر عملیات محور ( در
این سند تجاری نامیده میشود) هستند .لذا
جریانات نقد از پروژهها و موارد غیر از پروژه ناشی
میشود.
در ادامه به بررسی ضرورت و اهمیت پیش بینی ،مدیریت و کنترل جریانات نقد سازمانها با ساختار متفاوت
میپردازیم و راه حل مدیریت جریانات نقد شرکت مصورسازان پروژه را برای بر طرف نمودن نیاز سازمانها تشریح
مینماییم.

کارفرمایی
پروژه محور
مدیریت جریان نقدینگی

پیمانکاری
تجاری
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مدیریت جریانات نقد بر پایه پروژه
در ساختارهای پروژه محور ،ذینفعان اصلی شامل کارفرما ،عامل چهارم ،مشاور و پیمانکار میباشند که مدیریت
جریانات نقدی از نگاه هر کدام متفاوت است .در واقع جریانات نقد از تبادل مالی میان این ذینفعان به وجود میآید.
همهی ذینفعان در یک پروژه به دنبال صرفه و توجیه اقتصادی برای ورود به پروژه هستند .تحلیل و بررسی این توجیه
اقتصادی بر پایه پیش بینی جریانات نقـد حاصل میشود .هر کدام از این بازیگران مسائل مربوط به خود را دارند که
در ادامه سعی میشود به صورت کلی میزان اهمیت پیش بینی و مدیریت جریانات نقـد برای هر کدام از آنها بیان
شود.
مدیریت جریان نقد برای سازمانهایی از نوع پیمانکار
پیمانکار پس از انتخاب شدن در مناقصه و دریافت پیش پرداخت شروع به کار میکند و پس از آن در
دورههای متوالی معینی صورت وضعیت دریافت می کنند و در عین حال در این میان هزینه های پروژه را
پرداخت میکنند .از طرفی هر پیمانکار ممکن است دارای پروژههای متعدد باشد و این باعث پیچیدگی
مسئله میشود .راه حل مدیریت جریان نقد به پیمانکاران کمک میکند تا به صورت یکپارچه وضعیت
مالی در آینده را تحلیل کنند .در سیستم مدیریت جریان نقدینگی ،جریانات آتی برای یک پیمانکار پیش
بینی شده و سپس در مورد شرایط مالی آن پیمانکار تصمیمسازی جهت تسهیل تصمیمگیـری انجام میگیـرد.
این خدمت به پیمانکاران در مورد توجیهپذیری اقتصادی پروژهها بر اساس شاخصهای اقتصاد مهندسی
(…  )NPV, IRR,نیز مشاوره میدهد.
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مدیریت جریان نقدی آتی پروژه های متعدد با کارفرمایان متعدد
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مدیریت جریان نقد برای سازمانهایی از نوع کارفرما
کارفرمایان ،پروژههای درون سازمان خود را به پیمانکاران متعددی برون سپاری میکنند .یک سازمان
کارفرما پروژههای متعددی دارد که با انجام آنها هزینهها و درآمدهایی کسب میکنـد .نکته حائز اهمیت
این است که باید نرخ بازده هر پروژه باید از نرخ بازده بدون ریسک باالتر باشد تا آن پروژه برای کارفـرما
توجیه اقتصادی پیدا کند .قاعدتا جریانات نقد برای کارفرما معکوس جریانات نقد برای پیمانکار است .کارفرما
برای پروژه های متعدد به پیمانکاران متفاوت پیش پرداخت ،پرداخت میکند و در آینده بر اساس صورت
وضعیتهای دریافتی پرداخت انجام میگیـرد .در آخر آن پروژه بر اساس ماهیت خود به درآمد خواهد رسید
که نرخ بازده نیز به همین صورت محاسبه میگردد.
البته بعضی از کارفرماها مانند نهادهای دولتی ممکن است در پروژههایی که برونسپاری میکنند عایدی
نداشته باشند .یعنی این پروژهها به صورت عام المنفعه یا در جهت پیشبرد اهداف کالن کشور باشد .اما در
این میان نهادهای دولتی و کارفرماهایی هستند که در پروژهایشان جریان نقدینگی وجود دارد و نیاز اساسی
به مدیریت و پایش دارند.
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مدیریت جریانات نقد تجاری
برای مدیریت کردن سازمانهایی که هم از پروژهها و هم از فعالیتهای به غیر پروژه منبع درآمدی دارند و در آنها
هزینه میکنند ،نیاز به یکپارچه سازی درآمدها و هزینههای مربوط به پروژه و سایر فعالیتها است .در این قسمت
نرمافزار مدیریت جریان نقدینگی مفهوم سناریو و سبد سناریو را به جهت مدیریت جریانات نقدی و مدیریت پورتفولیو
ارائه کرده است.
در نرم افزار مدیریت جریان نقدینگی میتوان سناریو تعریف کرد .این سناریو میتواند یک پروژه یا فعالیت
تولیدی یا هر علمیات و فعالیت باشد که باعث درآمد یا هزینه برای سازمان شما باشد .وقتی یک سناریو همان
پروژه باشد با استفاده از برنامه زمانبندی پروژه میتوان جریانات نقدی آتی آن پروژه را برآورد نمود .در واقع برنامه
زمانی ( )Microsoft Project Serverتراکنشهای یک سناریو را به روز میکنند که در صورتی که سازمان شما
هم از ماژول مدیریت جریان نقدینگی و هم مدیریت پروژه استفاده کند این به روز رسانی خود به خود انجام
میگیـرد .اما الزم به ذکر است نرم افزارهای کنترل پروژه فقط هزینه کرد پروژه را در طول زمان میبینند و شما
میتوانید به کمک نرم افزار مدیریت جریان نقدینگی درآمدهای آتی این پروژه را تخمین بزنید تا جریان نقدینگی
این پروژه مشخص شود.
وقتی یک سناریو یک پروژه نباشد ،شما میتوانید بر اساس مبانی قراردادی و روند کار ،زمان و تراکنش این سناریوها
را تخمین بزنید .پیشنهاد مصورسازان پروژه این است که افرادی اطالعات این سناریوها را تکمیل کنند که در جریان
کار به صورت دقیق قراردارند.
از طرفی شما میتوانید چند سناریو برای یک پروژه و فعالیتها و عملیاتهای غیر پروژهای تعریف کنید .به این
معنی که میتوانید زمان بدبینانه و خوشبینانه دریافت و پرداخت تراکنشها به عنوان سناریو خوشبینانه و بدبینانه در
سیستم تعریف کنید .تا در گزارشات بتوانید نمودار جریان نقدینگی برای پروژهها و عملیاتهای دیگر را به صورت
بدبینانه و خوشبینانه مشاهده نمایید.

نمودار جریان نقدینگی سناریوهای مالی خود اعم از پروژه و غیر پروژه را بر اساس زمان
خوشبینانه و بدبینانه مشاهده نمایید.
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در وهله آخر شما میتوانید سناریوهایی که در سیستم تعریف کردید را در سبدهای سناریو دسته بندی کنید.
قاعدتا یکی از این سبدهای سناریو همان سازمان شماست که تمام سناریوهای شما در آن سبد جای دارد که در نتیجه
میتوانید نمودار جریانان نقدینگی و سایر گزارشات را برای کل سازمان خود در هر لحظه داشته باشید.
هلدینگ ها و گروههای مادر تخصصی که ذیل خود هلدینگها و شرکتهایی دیگری دارند ،میتوانند سبدهای
پروژه خود را شرکتها و هلدینگهایی که در ذیل آنها مشغول به فعالیت هستند ،تعریف کنند .در این صورت این
نوع شرکتها و سازمانها گزارشات خود را برای کل سازمان و به تفکیک شرکتهای ذیل خود میتوانند داشته باشند.
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مدیریت سرمایه و نقدینگی

)(Cash Flow Management

بستر نرم افزاری

ارزش هایی که دریافت می نمایید

نسخه

نسخه

تجاری

پروژه محور

بانک اطالعاتی Microsoft SQL Server 2012

 

 

بستر کاربری Microsoft SharePoint 2013

 

 

بستر مدیریت پروژه Microsoft Project Server 2013

 

 

محیط  Administrationبه صورت چند زبانه

 

 

تقویم هجری شمسی ،قمری ،میالدی

 



تحت شبکه

 



تحت ( Webاختیاری)

 



تعداد کاربران نامحدود

 



سطوح دسترسی برای کاربران در سطح سناریوها و سبد سناریوها

 



سطوح دسترسی برای کاربران در سطح پروژه ها و طرح ها

 



گرافیک اختصاصی برای سازمان کارفرما

 

 

کنترل جریان ورود پول ) (Cash Inو جریان خروج پول ) (Cash Outو حفظ میزان نقدینگی در
گردش )(Cash in hand

 



پیش بینی و بررسی دقیق تراکنش های مالی پیش رو

 



تعریف طرح ها و پروژه های مختلف به تعداد نا محدود

 



ایجاد هر گونه فیلد دلخواه به عنوان مشخصات پروژه مانند  :قیمت ،زمان ساخت ،مشخصات فنی و ...

 



قابلیت ضمیمه کردن انواع سند و فایل الکترونیکی

 



قابلیت جستجوی پیشرفته بر روی کلیه داده ها و محتوای فایل های پیوست شده
)(Content Search
قابلیت ارسال گزارشات به  Excelو دیگر نرم افزارهای Microsoft Office

 



 



کنترل ارزش زمانی پول و وضعیت سود آوری طرح ها و فعالیت ها

 



قابلیت محاسبه توجیه اقتصادی طرح ها بر اساس سود مورد انتظار )(MARR

 



محاسبه نرخ بازگشت داخلی سرمایه )(IRR

 



تجمیع طرح ها و پروژه





مدیریت سبد پروژه ها )(Portfolio Management





آنالیز What If





مدیریت سناریو ()Scenario Management





مقایسه سناریوهای مختلف





مقایسه وضعیت فعلی با پیش بینی اولیه )(Plan & Actual





محاسبه هزینه تاخیر در انجام فعالیت ها )(Cost Variance





 

 

پیش بینی هزینه کرد پروژه بر اساس برنامه زمانی
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دیگر امکانات سیستم

ارزش هایی که دریافت می کنید

نسخه

نسخه

تجاری

پروژه محور

قابلیت ایجاد اطالع اتوماتیک پس از ورود هر داده به مدیران بوسیله ارسال ایمیل

 



ایجاد وب سایت داخلی به تعداد نامحدود

 



بانک های اطالعاتی دلخواه به تعداد نامحدود

 



ایجاد کتابخانه اسناد ،بانک صورتجلسات ،گزارشات و قراردادها

 



گالری تصاویر به همراه شرح و تاریخ و نگهداری سوابق تصویری پروژه

 



کتابخانه اسالید

 



تخصیص و مدیریت وظایف کاربران

 



تقویم های کاری ،جلسات و غیره و نمایش با نمای رویداد یا نمای گانت

 



تابلو اعالنات Online

 



محیط تعامل برای بحث و گفتگوی بر خط ) (Onlineبرای کاربران

 



لیست وقایع و پیگیری وقایع

 



ایجاد وبالگ برای کاربران به تعداد نامحدود

 



ایجاد دفترچه تلفن و اطالعات تماس

 



قابلیت ایجاد نظرسنجی و اعالم اتوماتیک نتایج

 



مدیریت مستندات

 



قابلیت دریافت اطالعات از برنامه های زمان بندی MSP
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آموزش

(ساعت)

گزارشات

ارزش هایی که دریافت می کنید

نسخه

نسخه

تجاری

پروژه محور

گزارش جدولی تراکنش های مالی روزانه با قابلیت فیلترینگ و دسته بندی به اشکال مختلف

 

 

نمایش خالصه وضعیت دریافت ها و پرداخت های پروژه ها و طرح ها

 

 

نمودار میله ای پیش بینی هزینه – درآمد به تفکیک هر ماه

 

 

منحنی پیش بینی و کنترل جریان نقدینگی )(Cash Flow

 

 

نمودار میله ای پیش بینی مانده هر ماه

 

 

نمودار  Pieبه تفکیک تراکنش های انجام شده و پیش رو

 

 

نمودار  Pieبه تفکیک هزینه و درآمد هر پروژه

 

 

گزارش گیری بر اساس بازه های زمانی دلخواه برای گزارشات فوق

 

 

تجمیع طرح ها و پروژه ها

 

 

نمودار میله ای ارزش خالص فعلی ) Net Present Value (NPVبر اساس مقادیر سود مورد نظر
کاربر





گزارش نرخ بازگشت سرمایه )(IRR





گزارش گیری روی سبد پروژه ها برای گزارشات فوق )(Portfolio Management





گزارش مقایسه ای از سبد های مختلف پروژه





گزارشات سفارشی بر اساس فیلدهای ایجاد شده توسط کاربر (به عنوان مثال گزارش از پیمانکاران
فرعی)





گزارش مقایسه بخشی از طرح ها با یکدیگر (به عنوان مثال هزینه طراحی در پروژه های مختلف)





گزارش از سناریو های مختلف )(Scenario Management





گزارش مقایسه سناریوهای مختلف از طرح ها





گزارش مقایسه ای از برآورد اولیه و وضعیت فعلی )(Plan & Actual





آموزش کاربری مدیریت جریان نقدینگی

 4

 4

آموزش راهبری (Administration) SharePoint

 8

 8

سمینار معرفی و آموزش برای مدیران سازمان

 2

 2
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گزارشات
نمودار  Pieبرای تفکیک هزینه های هر پروژه و هزینه های انجام شده و باقیمانده




































قابلیت ایجاد سطح دسترسی به گزارش 
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس پروژه یا طرح 
قابلیت محاسبه هزینه – درآمد سبد پروژه ها ) (Portfolio Management
قابلیت تجمیع طرح ها و پروژه
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس تراکنش های انجام شده و نشده
قابلیت تعیین بازه های زمانی دلخواه 
قابلیت آنالیز  What If
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منحنی پیش بینی جریان نقدینگی ) (Cash Flow








قابلیت ایجاد سطح دسترسی به گزارش 
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس پروژه یا طرح 
قابلیت محاسبه هزینه – درآمد سبد پروژه ها ) (Portfolio Management
قابلیت تجمیع طرح ها و پروژه
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس تراکنش های انجام شده و نشده
قابلیت تعیین بازه های زمانی دلخواه 
قابلیت آنالیز (What Ifچه می شود اگر )...
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نمودار مقایسه سناریوهای مختلف جریان نقدینگی 












































قابلیت ایجاد سطح دسترسی به گزارش 
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس پروژه یا طرح 
قابلیت محاسبه هزینه – درآمد سبد پروژه ها ) (Portfolio Management
قابلیت تجمیع طرح ها و پروژه
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس تراکنش های انجام شده و نشده
قابلیت تعیین بازه های زمانی دلخواه 
قابلیت آنالیز (What Ifچه می شود اگر )...
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نمودار میله ای پیش بینی مانده هر ماه








قابلیت ایجاد سطح دسترسی به گزارش 
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس پروژه یا طرح 
قابلیت محاسبه مانده برای سبد پروژه ها ) (Portfolio Management
قابلیت تجمیع طرح ها و پروژه
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس تراکنش های انجام شده و نشده
قابلیت تعیین بازه های زمانی دلخواه 
قابلیت آنالیز (What Ifچه می شود اگر )...
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نمودار میله ای ) Net Present Value (NPVو محاسبه نرخ بازگشت سرمایه )(IRR













قابلیت ایجاد سطح دسترسی به گزارش 
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس پروژه یا طرح 
قابلیت محاسبه مانده برای سبد پروژه ها ) (Portfolio Management
قابلیت تجمیع طرح ها و پروژه
قابلیت فیلتر گزارش بر اساس تراکنش های انجام شده و نشده
قابلیت تعیین بازه های زمانی دلخواه 
قابلیت آنالیز (What Ifچه می شود اگر )...
محاسبه تاثیر تاخیر در اجرای پروژه ها 
مانیتورینگ ارزش زمانی پول و وضعیت سود آوری طرح ها و فعالیت ها 
قابلیت گزارش گیری بر اساس بازه حداقل سود مورد انتظار ) (MARR
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گزارش مقایسه سناریوها











قابلیت ایجاد سطح دسترسی به گزارش 
قابلیت انتخاب بر اساس سبد سناریو یا سناریو 
قابلیت خروجی به اکسل 
تاریخ شروع ،پایان و مدت سناریو و سبد سناریوها 
ارائه سود هر سناریو یا سبد سناریو 
ارائه سود سازمان 
محاسبه شاخصهای اقتصاد مهندسی  NPVو  IRRبه تفکیک سناریو و سبد سناریو 
قابلیت انتخاب نشان دادن چند ردیف در صفحه 
مقایسه  NPVو  IRRسناریو و سبد سناریو واقعی و برنامه ای 
مقایسه  NPVو  IRRسناریو و سبد سناریو خوشبینانه و بدبینانه
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گزارش پیشرفت وزنی و ارزش حاصله به تفکیک هلدینگ







قابلیت ایجاد سطح دسترسی به گزارش 
مقایسه پیشرفت ورنی برنامهای ،واقعی سبد سناریوها 
انحراف از برنامه برای هلدینگ (سبد سناریوها) 
تحلیل ارزش کسب شده ( Earned Valueبودجه مصوب ،برنامه ،ارزش حاصله و هزینه) 
 IRRو  NPVطرح توجیهی و به روز به تفکیک هلدینگ 
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گزارش وضعیت پیشرفت و تحلیل اقتصادی پروژه
 قابلیت ایجاد سطح دسترسی به گزارش 
 مقایسه پایان مصوب و تخمینی 
 مقایسه اطالعات برنامه ریزی و کنترل پروژه با اطالعات مربوط Cash Flow

نمودار پای دریافت های و پرداختهای سناریوها
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تعریف کاربران به تعداد نامحدود







ایجاد سطوح دسترسی به اشکال متنوع 
قابلیت سفارشی سازی محیط کار کاربران به شکل دلخواه 
قابلیت ایجاد وبالگ برای کاربران به تعداد نامحدود 
قابلیت ایجاد دفترچه تلفن و اطالعات تماس کاربران 
قابلیت ایجاد محیط  Onlineبحث و تعامل بین کاربران 
قابلیت ایجاد نظرسنجی و اعالم اتوماتیک نتایج 
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تعریف طرح ها و پروژه های مختلف به تعداد نا محدود 















قابلیت ایجاد هر گونه فیلد دلخواه به عنوان مشخصات پروژه مانند  :قیمت ،زمان ساخت ،مساحت و  ...
قابلیت ایجاد سطح دسترسی هر کاربر به پروژه (های) مشخص 
قابلیت ایجاد وب سایت به تعداد نامحدود برای پروژه ها 
قابلیت ایجاد بانک های اطالعاتی دلخواه به تعداد نامحدود برای پروژه ها 
قابلیت ایجاد کتابخانه اسناد ،بانک صورتجلسات ،گزارشات و قراردادها برای هر طرح یا پروژه 
قابلیت ایجاد گالری تصاویر به همراه شرح و تاریخ و نگهداری سوابق تصویری پروژه 
قابلیت ایجاد کتابخانه اسالید 
قابلیت مدیریت وظایف برای پروژه ها 
قابلیت ایجاد تقویم های کاری ،جلسات و غیره و نمایش با نمای رویداد یا نمای گانت 
قابلیت ایجاد )Key Performance Index (KPIیا شاخص های ارزیابی عملکرد برای هر طرح 
قابلیت ایجاد تابلو اعالنات و ایجاد دسترسی به آن برای تیم پروژه 
قابلیت ایجاد محیط تعامل برای بحث و گفتگوی بر خط ) (Onlineبرای تیم پروژه 
قابلیت ایجاد لیست وقایع و پیگیری وقایع 
قابلیت جستو بر روی اطالعات و محتوای اسناد ) (Content
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مدیریت مستندات ،مدیریت وظایف 
 قابلیت ایجاد کتابخانه اسناد ،بانک صورتجلسات ،گزارشات و قراردادها برای هر طرح یا پروژه 



امکان حفظ نسخه ) (Versionهای مختلف اسناد پروژه











قابلیت ایجاد گالری تصاویر به همراه شرح و تاریخ و نگهداری سوابق تصویری پروژه 
قابلیت ایجاد کتابخانه اسالید 
قابلیت مدیریت وظایف برای پروژه ها 
قابلیت ایجاد تقویم های کاری ،جلسات و غیره و نمایش با نمای رویداد یا نمای گانت 
قابلیت ایجاد )Key Performance Index (KPIیا شاخص های ارزیابی عملکرد برای هر طرح 
قابلیت ایجاد تابلو اعالنات و ایجاد دسترسی به آن برای تیم پروژه 
قابلیت ایجاد محیط تعامل برای بحث و گفتگوی بر خط ) (Onlineبرای تیم پروژه 
قابلیت ایجاد لیست وقایع و پیگیری وقایع 
قابلیت جستو بر روی اطالعات و محتوای اسناد ) (Content

مدیریت دانش
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مدیریت تراکنش های مالی 







قابلیت ایجاد سطح دسترسی برای هر تراکنش 
قابلیت ایجاد گردش کار بر روی هر تراکنش 
قابلیت ضمیمه کردن انواع سند به تراکنش ها 
قابلیت ایجاد سیستم رد یا قبول برای ثبت هر تراکنش 
قابلیت ایجاد هشدار برای ورود تراکنش ها و ارسال اتوماتیک برای مدیران سیستم 
قابلیت اتصال به  Micrsoft Outlook
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دیگر امکانات سیستم 
 قابلیت اتصال به دیگر سیستم های سازمان 
 هوش تجاری ) (Bussines Inteligence
 امکان ثبت و به اشتراک گذاشتن تجربیات افراد در سایت ها (مدیریت دانش) 









ایجاد گزارشات به کمک برنامه Performance Point
امکان ایجاد گزارشات به کمک Visio Services
اختصاص فضای کاری مجزا برای هر پروژه
ایجاد گزارشات OLAP Cubeبرای داده های سازمانی
امکان استفاده از گزارشات  Excelبا استفاده از قابلیت Excel Services
ایجاد فیلدها و نماهای سفارشی سازمانی

سفارشی سازی سایت پروژه ها ()Workspace
 ایجادفرم های سازمانی و برقراری حقوق دسترسی بر روی آن و نیز تعریف روال تایید فرم

 سهولت ارتباط با نرم افزارهای  Office
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