
یک راه حل هوشمندانه... 

ـت سافـت، راهـکـارى ویـژه جـهت مدیـریت چاپخـانـه  افـس



گــروه نــرم افــزارى رنگارنــگ از ســال 1385 شــروع به تولید نــرم افزارهــاى تخصصى صنعت چــاپ و تبلیغات 

نمــوده اســت. همچنیــن عــالوه بــر تولیــد نــرم افزارهــاى مرتبــط بــا چــاپ الرج فرمت(فلکــس و بنــر)، 

دیجیتــال و کانــون هــاى آگـهـى و تبلیغــات از ســال 1390 شــروع بــه تولیــد نــرم افــزار 

تخصصى ویژه چاپ افست نموده است. 

بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت چــاپ و تبلیغــات بــه نــرم افزاهــاى کاربــردى در کنــار ســخت افزارهــاى مناســب، 

ـگ تولیــد و توســعه نــرم افــزار بــا قابلیــت هــاى الزم و کافــى در ایــن  هــدف گــروه نــرم افــزارى رنگارـن

در ســال هــاى اخیــر اهمیــت بســترهاى نــرم افــزارى کارا در کنــار ماشــین آالت پیشــرفته توجــه چشــمگیرى 

یافتــه اســت. دســتیابى بــه ایــن مهــم جــز بــا تجزیــه و تحلیــل و پیــاده ســازى نــرم افــزار متناســب بــا 

نیازهــاى صنعــت چــاپ ممکــن نمــى باشــد. از آغــاز تولیــد نــرم افــزار پیشــرفته و هوشــمند ویــژه چــاپ 

افســت، ســعى بــر آن بــود تــا بــا در نظــر گرفتــن نیــاز و خواســته مدیــران و تحلیــل منطقــى فرآیندهــاى 

ـت چندیــن ســال تجربــه  در حــال حاضــر گــروه نــرم افــزارى رنگارنــگ پــس از گذـش

ـت وردن  ـزه و بدـس ـن ـح مفــ در پیــاده ســازى نــرم افزارهــاى متعــدد ویــژه اـی

ـت چــاپ  ـد و مســا پیــ روى مدیــران صنـع ـى از نیازهــاى مـج ت کاـف شــنا

ـن  ــرفته ترـی ـن و پی ــه کــرده و همــاره جدیدترـی ـى کارا و اربخــ ارا راهکارهاـی

ابداع کننده راهکارهاى ویژه و جامع صنعت چاپ  متخصص در طراحى و پیاده سازى راهکارهاى 

ویژه در صنعت چاپ و تبــلیغـات  

در مسیر رشد کسب و کارتان همراه شما 

هســتیـم... 



جایگاه رنگارنگ در صنعت چاپ 

افست 

20% 50% 20%

دیجیتال،الرج فرمت کانون تبلیغات سایر 

در حــال حاضــر بیــش از 300 چاپخانــه و کانــون آگهى و تبلیغــات از اعضاى 
خانــواده گــروه نــرم افــزارى رنگارنــگ محســوب مــى شــوند. مشــتریان مــا 
فعالیــت هایــى از قبیــل چــاپ افســت، دیجیتــال، الرج فرمــت، لیتوگرافــى، 
ســیلک، ریســو و فعالـیـت هــاى تبلیغاتــى از قبیــل مدیرـیـت بیلبــورد و 

بــه خــود مــى بالیــم کــه مشــتریان مــا را چاپخانــه هایــى بــا 
ـف و تجهیــزات متنــوع تشــکیل مــى دهنــد و از  ابعــاد مختـل
ــت چــاپ و تبلیغــات بهــره  راهکارهــا ویــه مــا بــرا صنع



خدمات 

گــروه نــرم افــزارى رنگارـنـگ بــا بهــره گیــرى از نیروهــاى حرفــه اى و متخصــص، 

خدمــات خــود را در مراحــل گوناگــون اســتقرار، آمــوزش و پشــتیبانى نــرم افــزار بــه 

خدمات در سراسر کشور 

یک سال پشتیبانى رایگان 

یک سال بروزرسانى رایگان 

آموزش اولیه رایگان 

ورود اطالعات اولیه 

پاسخ به نیاز آموزش هاى تکمیلى حین کار 

رهگیرى درخواست کاربران رهگیرى درخواست کاربران 



گروه نرم افزارى رنگارنگ، نرم افزارهاى خود را به دو صورت ”محصول آماده“ و ”محصول سفارشى“ به 

مشتریان ارائه مى دهد. ممکن است نوع کسب وکار یک مشترى، به حدى خاص یا پیچیده باشد که نرم افزار 

مناسبى جهت پاسخ به نیازهاى آن در بازار موجود نباشد و یا ترجیح بدهد براى راحتى و یا امنیت بیشتر، از یک 

نرم افزار سفارـشـى استفاده کند. 

ـــات مشتریان از  ــون، محاسبه هزینه سفارـش ـــات مشتریان از امکاناتى نظیر اتصال چند محل کار به یک سیستم اتوماسـی ــون، محاسبه هزینه سفارـش امکاناتى نظیر اتصال چند محل کار به یک سیستم اتوماسـی

طریق سایت، طراحى آنالین، استفاده از سیستم بارکد خوان، اتصال وب سایت به سیستم اتوماسیون و پیگیرى 

لحظه به لحظه وضعیت سفارش و ... ازجمله امکاناتى است که به صورت سفارشى به نرم افزار افزوده خواهد 

شد. 

از جمله مزایاى اصلى استفاده از یک نرم افزار سفارشى ایفاى نقش فعال مشترى در از جمله مزایاى اصلى استفاده از یک نرم افزار سفارشى ایفاى نقش فعال مشترى در 

طراحى نرم افزار جهت بهبود کسب و کار، برترى نسبت به سایر رقبا به جهت در اختیار 

داشتن یک ابزار اختصاصى براى انجام امور و عدم چشم پوشى از پاره اى از نیازها به دلیل 

نبود امکانات در نرم افزار خواهد بود. 

دالیل موفقیت ما در این حوزه عبارت اند از: 

   هزینه تولید پایین نرم افزار نسبت به کیفیت باال                 

   تجربه و تخصص و درك ما از خدمات چاپ و مراحل مرتبط با آن  

   به روز بودن ابزارهاى مورداستفاده در تولید نرم افزار         به روز بودن ابزارهاى مورداستفاده در تولید نرم افزار      

   انعطاف پذیرى براى پشتیبانى سیستمهاى تولیدى و آموزش کاربران 

سفارشى سازى سیستم اتوماسیون طبق نظر مشترى 





با محاسبه اتوماتیک هزینه، زمان را از دست نمى دهید 

از جمله محاسبات پیچیده در زمینه چاپ، محاسبات هزینه چاپ افست و خدمات پس از آن مى باشد. با توجه 

به اینکه هزینه هر سفارش اختصاصى با توجه به جزئیاتى از قبیل هزینه زینک و لیتوگرافى، هزینه چاپ، هزینه 

کاغذ و هزینه خدمات تکمیلى متفاوت از سفارش دیگر مى باشد، مدیر سفارشات در چاپخانه هاى افست نیاز 

به دقت باالیى در برآورد هزینه دارد. از طرف دیگر اینگونه محاسبات زمان بر مى باشند. 

به همین جهت گروه نرم افزارى رنگارنگ از سال 1390، محصولى با هدف افزایش دقت محاسبات و کاهش ، محصولى با هدف افزایش دقت محاسبات و کاهش 

زمان محاسبه قیمت تمام شده چاپ به بازار عرضه نمود. با استفاده از سیستم محاسبه هزینه افست سافت فقط 

کافى است اطالعات اولیه را وارد نرم افزار نمایید و از فرمول هاى تعبیه شده در نرم افزار جهت انجام محاسبات 

اتوماتیک بهره مند شوید. 

از جمله مزایاى استفاده از سیستم محاسبه هزینه اتوماتیک: 

  محاسبه تعداد زینک و هزینه لیتوگرافى (خدمات زینک نظیر سوزاندنى و ...) 

  محاسبه هزینه چاپ بر اساس فرمول هاى متفاوت 

  محاسبه هزینه کاغذ بر اساس فرمول کیلوگرم و بندى   محاسبه هزینه کاغذ بر اساس فرمول کیلوگرم و بندى 

  محاسبه هزینه خدمات تکمیلى بر اساس فرمول هاى متفاوت (تعدادى، تعداد فرم، سایز تیراژ، سانتى مترى، 

دور ماشینى و .. در این صورت محاسبه کلیه خدمات تکمیلى نظیر یووى، سلفون، برش، صحافى، جعبه سازى، 

پرفراژ، خط تا، چسب گرم و ...) قابل محاسبه خواهد بود. 



دستیارى قابل اعتماد براى خدمات مالى 

از مهمترین ویژگى هاى یک نرم افزار حسابدارى، قابل اطمینان بودن، کاربرپسند بودن و انعطاف پذیرى 

آن در برابر نیازهاى کاربران مى باشد. همچنین امکان یکپارچه شدن سیستم حسابدارى با سایر نرم 

افزارهاى مورد نیاز از جمله اتوماسیون، مدیریت ارتباط با مشترى و حقوق و دستمزد از دیگر قابلیت هاى 

مهم یک نرم افزار حسابدارى مى باشد. 

سیستم حسابدارى افست سافت عالوه بر قابلیت هاى ذکر شده به گونه اى طراحى 

شده است تا افراد مبتدى تا حرفه اى بتوانند از آن استفاده کرده و همچنین گزارشات 

الزم را دریافت نمایند. 

از جمله امکانات سیستم حسابدارى: از جمله امکانات سیستم حسابدارى: 

  دفاتر حسابدارى (دفتر کل، دفتر معین، دفتر تفضیلى، دفتر روزنامه) 

  امکان ثبت اسناد حسابدارى 

  امکان انجام امور مالى اتوماتیک (بانک، صندوق، دریافت، پرداخت) 

  گزارشات مالى (لیست بدهکاران/بستانکاران، معین بانک، معین صندوق و ...) 

  ادغام فاکتورها (جهت ارائه چند فاکتور در غالب یک فاکتور که معموالً براى ارگان ها استفاده مى شود.) 

  حواله و تسویه (فاکتورهاى فروش، فاکتورهاى دست همکار، فاکتور هاى بازاریان) 



گزارش لحظه اى موجودى و تسریع فرآیندهاى انبار 

مدیریت فرآیندهاى انباردارى و کسب اطالعات دقیق و به هنگام از میزان موجودى انبار، از جمله نیازهاى مهم 

مدیران جهت اخذ تصمیمات در زمینه تامین به موقع کاغذ و اجناس مصرفى و پیشگیرى از کمبود موجودى 

مى باشد. همین امر تاخیر در تحویل کاال را که موجب ریزش مشترى است کاهش میدهد و باعث رضایت 

بیشتر مشتریان مى گردد. 

در سیستم انباردارى افست سافت، امکان ثبت ورود و خروج کاال به دو صورت دستى و اتوماتیک امکان پذیر 

است. در واقع با توجه به میزان کاغذ و موارد مصرفى مورد نیاز هر سفارش به صورت اتوماتیک از انبار مربوطه 

کاسته خواهد شد. 

از جمله امکانات انباردارى: از جمله امکانات انباردارى: 

   ورود و خروج کاغذ به انبار (به صورت دستى و اتوماتیک) 

   امکان تعریف چند انبار مختلف (انبار موسسه یا مشترى) 

   امکان انتقال موجودى بین انبارها 

   گزارش کاردکس (کلیه ورود و خروج ها با توضیحات) 

   گزارش موجودى 

   امکان استفاده از بارکد خوان 



پوشش تمامى فرآیندهاى داخلى در کنار سادگى 

با توجه به اینکه در زمینه چاپ و تبلیغات هر سفارش خدمات مختلفى را شامل مى شود، انجام هر بخش از 

سفارش مستلزم تایید مرحله قبل مى باشد تا با کمترین خطا، سفارش تکمیل گردد. بدین منظور نیاز است تا 

با ثبت وظایف و روند انجام کار اطالعات دقیقى از نحوه عملکرد پرسنل و وضعیت سفارشات در اختیار داشت. 

با استفاده از سیستم اتوماسیون چاپ، هر یک از پرسنل کارتابلى با سطح دسترسى مشخص خواهند داشت و 

تمامى فعالیت هاى آن ها در سیستم ثبت شده و راندمان کاریشان قابل مشاهده مى باشد. همچنین با استفاده 

از بخش مدیریت سفارشات، مدیران امکان مشاهده وضعیت هر سفارش در لحظه گزارش گیرى را بدست مى 

آورند تا با دیدى کلى به مدیریت سفارشات بپردازند. 

از جمله امکانات این سیستم عبارت اند از: از جمله امکانات این سیستم عبارت اند از: 

  امکان تعریف سطح دسترسى و محدود کردن کارمندان در دسترسى به صفحات 

  ارجاع وظایف کارى با توجه به اولویت انجام خدمات به کارتابل هر یک از پرسنل 

  امکان صدور نسخه هاى چاپى فرم گردش کار 

  امکان ثبت مراودات همکارى و واسطه گرى براى هر بخش از سفارش و یا کل     سفارش 

  اطالع رسانى پیامکى به مشتریان به صورت اتوماتیک در مراحل مختلف سفارش 

  امکان مدیریت از راه دور 



حقوق و دستمزد پرسنل را ساده و دقیق حساب کنید 

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایاى کارکنان یکى از مهم ترین و در عین حال زمانبرترین محاسبات در هر 

مجموعه اى است. 

با استفاده از سیستم هاى حقوق و دستمزد مدیران قادر به محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد به صورت دقیق با استفاده از سیستم هاى حقوق و دستمزد مدیران قادر به محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد به صورت دقیق 

و در کمترین زمان مى باشند. اما استفاده از نرم افزارهاى متعدد براى انجام امور مختلف به صورت جداگانه، 

یکپارچگى اطالعات را از بین برده و دوباره کارى در ورود اطالعات را افزایش مى دهد. به همین جهت توصیه 

مى شود در راستاى سیستماتیک کردن چاپخانه ها و یا کانون هاى آگهى و تبلیغات از یک نرم افزار واحد با 

قابلیت هاى مختلف (نظیر حسابدارى، سیستم حقوق و دستمزد، اتوماسیون، مدیریت ارتباط با مشترى و ...) 

استفاده شود. در واقع پیشنهاد مى گردد از سیستمى استفاده شود که امکانات کافى جهت ارتقاء آن در آینده 

وجود داشته باشد و در صورت بروز نیاز جدید، شما را وادار به تعویض سیستم ننماید و امکان ارتقاء همان 

سیستم براى شما وجود داشته باشد. سیستم براى شما وجود داشته باشد. 

از جمله امکانات سیستم حقوق و دستمزد: 

  امکان تعریف نامحدود عوامل حقوقى  
  محاسبه کسورات حقوق و دستمزد 

  امکان تهیه گزارش مرتبط با پرداخت پرسنل 
  ارائه فیش حقوقى 

  امکان طراحى فیش حقوقى 
  امکان خروجى گرفتن بر اساس فرمت هاى مختلف 



با مدیریت ارتباط با مشترى افزایش فروش داشته باشید 

رقابت تنگاتنگى که در بیشتر بازارها وجود دارد، باعث شده که مشریان نسبت به گذشته، آگاه  تر و سخت  گیرتر 

شوند. وجود گزینه هاى متعدد به آن ها اجازه مى دهد که انتظارات خود را باال ببرند و به حداقل ها بسنده نکنند. 

به همین دلیل رفتارهاى وفادارانه کمترى از آنان به چشم مى خورد. 

بدین ترتیب الزم است در سازمان، سیستمى براى جذب ، حفظ و برقرارى ارتباطات بلند مدت با مشتریان  

طراحى و پیاده  سازى شود. سیستمى که بتواند روابط سازمان و مشتریان را به خوبى مدیریت کند و سازمان را 

در راه جلب رضایت مشتریان تواناتر سازند. 

هدف CRM، طراحى مسیرى است که مشخص مى کند سازمان چطور مى تواند از انتظارات طراحى مسیرى است که مشخص مى کند سازمان چطور مى تواند از انتظارات 
مشتریانش فراتر برود. این مسیر نشان مى دهد که چگونه فرآیندهاى بازاریابى، فروش و 

خدمات پس از فروش به صورت هماهنگ، سوابق خرید و ترجیحات مشتریان را ذخیره  

کنند تا با ایجاد ارزش سفارشى سازى شده، تجربه  اى متفاوت براى مشتریان ایجاد نمایند. 

 :CRM نتایج تاثیر استفاده از سیستم

  هزینه حفظ مشتریان 5 تا 8 برابر مقرون به صرفه تر از جذب مشترى جدید است. 

  با استفاده از امکان آرشیو اطالعات در CRM احتمال خرید مجدد مشتریان، %41 افزایش یافته است. 

  به دلیل استفاده از راهکارهاى اتوماتیک، هزینه بازاریابى %23 کاهش خواهد یافت.  کاهش خواهد یافت. 

  به جهت سهولت ثبت و پیگیرى، امکان تولید سرنخ بازاریابى تا %300 افزایش مى یابد. 

   



سفارشات مشتریان را به صورت آنالین دریافت کنید 

سیستم سفارش گیرى آنالین قابلیت اتصال به نرم افزار حسابدارى و اتوماسیون جهت دریافت سفارشات را دارا 

مى باشد. این امر موجب کاهش دوباره کارى ها و افزایش دقت و سرعت در سفارش گیرى مى شود. با استفاده 

از این سیستم مجموعه شما دیگر محدودیت زمانى و مکانى براى دریافت و پیگیرى سفارشات نخواهد داشت. 

از جمله مزایاى داشتن وب سایت افزایش اعتبار چاپخانه شما، ایجاد تصویر حرفه اى از 

شما، مدیریت زمان پاسخگویى، دسترسى به بازار هدفى بزرگتر و اطالع رسانى وضعیت 

سفارشات به مشتریان مى باشد. 

مزایاى اصلى استفاده از سیستم سفارش گیرى آنالین عبارت اند از: 

   استعالم قیمت چاپ به صورت آنالین    استعالم قیمت چاپ به صورت آنالین 

   اتصال سیستم سفارش گیرى آنالین به نرم افزار اتوماسیون 

   (سفارشات آنالین بعد از تایید وارد نرم افزار مى شود) 

   امکان ثبت جزییات موردنیاز چاپ در زمان سفارش  

   (سایز کار،فایل،توضیحات موردنیاز چاپ،نحوه ارسال و ...) 

   محاسبه اتوماتیک تعداد لت کار 

   محاسبه هزینه خدمات تکمیلى  

   استفاده از حد اعتبار براى مشتریان ثبت سفارش به صورت نسیه براى مشتریان ثابت    استفاده از حد اعتبار براى مشتریان ثبت سفارش به صورت نسیه براى مشتریان ثابت 

   ثبت سفارش بر اساس گروه قیمت شخص      

   پیگیرى وضعیت چاپ در مراحل مختلف 



چهره اى حرفه اى از کسب و کار خود بسازید 

با وضعیت پررونق صنعت موبایل که امروزه شاهد آن هستیم، به کلیه کسب وکارها توصیه مى شود که یک 

اپلیکیشن موبایل براى تبلیغ محصوالت خود بسازند. به  راستى موبایل وسیله اى است که کلیه ارتباطات توسط 

آن رهبرى مى شود، درنتیجه پیوستن به این فناورى، تضمینى براى نتایج مورد انتظار براى کسب وکار شما 

خواهد بود. 

از جمله مزایاى داشتن اپلیکیشن موبایل براى کسب و کارتان کاهش شدید هزینه تبلیغات 

با حذف کاتالوگ چاپى، دسترسى مشتریان به لیست به روز محصوالت و خدمات، ارتباط 

مداوم با مشترى، ارتقا تصویر شما، سبقت از رقبا و در نهایت افزایش فروش مى باشد. 

از جمله قابلیت هاى قابل ارائه در پیاده سازى اپلیکیشن: از جمله قابلیت هاى قابل ارائه در پیاده سازى اپلیکیشن: 

  تعرفه قیمت محصوالت و خدمات چاپى 

  ورود/ثبت نام کاربر جدید 

  ثبت سفارش چاپ یا محصول 

  مدیریت سفارشات 

   مدیریت پرداخت ها  

  پرداخت آنالین  

  ارسال تیکت   ارسال تیکت 

  تماس با ما 



قدرتى مضاعف با فعال سازى امکانات ویژه  

از راه دور چاپخانه خود را مدیریت کنید 

با استفاده از این امکان، اطالعات چند محل کار که پراکندگى جغرافیایى دارند، به صورت یکپارچه مورد استفاده 

قرار مى گیرند. هم چنین در صورتیکه محل ثبت سفارش و چاپخانه مجزا باشند، امور به صورت هماهنگ انجام 

مى گیرند. 

گزارشات گرافیکى ویژه مدیریت  

با استفاده از این امکان مى توان از بین اطالعات عظیم مشتریان نتایج مهم را استخراج نمود و تصمیمات مهم با استفاده از این امکان مى توان از بین اطالعات عظیم مشتریان نتایج مهم را استخراج نمود و تصمیمات مهم 

مربوط به چاپخانه را با استفاده از اطالعاتى کاربردى اتخاذ نمود. هم چنین با استفاده از این گزارشات تصویر 

روشنى از فرآیندهاى چاپخانه به دست خواهد آمد. براى مثال گزارشات فرآیندهاى داخلى، گزارشات کاال یا 

الگو، گزارشات مشتریان، گزارشات فروش، گزارشات سودآورى و ... 

سیستم پشتیبان گیرى فضاى ابرى  

با استفاده از پشتیبان گیرى فضاى ابرى عالوه بر امکان پشتیبان گیرى بر روى سیستم کامپیوترى، اطالعات با استفاده از پشتیبان گیرى فضاى ابرى عالوه بر امکان پشتیبان گیرى بر روى سیستم کامپیوترى، اطالعات 

روى فضاى ابرى در اینترنت نیز ذخیره مى شوند که امنیت اطالعات که مهمترین مسئله براى نگهدارى فایل 

پشتیبان نرم افزار حسابدارى است نیز در نظر گرفته مى شود. هم چنین با بروز حوادث و موقعیت هاى غیر 

منتظره، اطالعات از بین نخواهد رفت. 

کالر آیدى  

با استفاده از افزونه کالر آیدى، امکان پى بردن به هویت تماس گیرنده در هنگام تماس و ثبت تماس ها و با استفاده از افزونه کالر آیدى، امکان پى بردن به هویت تماس گیرنده در هنگام تماس و ثبت تماس ها و 

پیگیرى آسان آن ها وجود دارد. هم چنین امکان مشاهده آخرین وضعیت سفارش شخص تماس گیرنده با 

سرعت بیشتر و مشاهده و بررسى میزان بدهکارى و بستانکارى مشترى و یا بررسى آخرین قیمت توافق شده 

با مشترى در هنگام تماس وجود دارد. 
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