فرآینذ اهور هالی خذهات تخصصی سالهت
صذور چک

دریافت وجه درآهذ از واحذ هالی

هغایرت گیری

اعالم دراهذ سه هاهه به

اسناد هرتبط با اجناس

اسناد هرتبط با اجناس

واحذ فروش

فیسیکی

غیر فیسیکی

گسارضات درآهذ

دریافت
صورتحساب بانکی
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دریافت درخواست خریذ +
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صورتجلسه خارج از انبار
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ارسال درخواست به

دریافت درخواست

دریافت درخواست

هعاونت پطتیبانی

واحذ بودجه

دریافت جذاول
روزانه از واحذ

پیص بینی و

صنذوق و وارد کردى

انجام اهور

آى در فایل درآهذ

هرتبط به

اختصاصی

خریذ  +حواله

خریذ  +حواله

انبار+اصل فاکتور از

انبار+اصل فاکتور از

بخص

بخص

تاییذ هوجودی بخص

تاییذ هوجودی بخص و

و دریافت اهضا از

دریافت اهضا از هذیر

هذیر خذهات تخصصی

خذهات تخصصی

دریافت ضذه به واحذ
تنظین و ارسال

پایاى هر هاه به هوراه

تاییذ هوجودی بخص و

هاهانه صورت

درآهذ هحاسبه ضذه

دریافت اهضا از هذیر

هغایرت در فرهت

خذهات تخصصی

هربوطه به اهور
هالی

تنظین سنذ و صذور چک و

تحویل اسناد به

تحویل اسناد به بخص

تحویل چک به ضرکت و

بخص جهت صذور

جهت صذور قبض انبار

قبض انبار

و ضواره اهوال

هعرفی ناهه

دریافت اسناد از
انبار صادر ضذه
تنظین سنذ و صذور

به هوراه قبض انبار
صادر ضذه و ضواره

اهور هالی

اهوال
تنظین سنذ و صذور

چک و تواس با

چک و تواس با ضرکت

ضرکت هربوطه

هربوطه

در خذهات تخصصی

رسیذ ههر ضذه +
هعرفی ناهه

هسینه
ارسال گسارش سه
هاهه به واحذ درآهذ
و فروش

تنظین ناهه جهت

ارسال گسارش
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دریافت  %35از
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و واحذ فروش

تنظین سنذ تسویه تنخواه
دریافت فهرستهای ضواره

تحویل چک به

ارسال عولکرد

درخواست کننذه

دریافت اسناد از بخص
تنظین فهرست و ارسال به

ضذه از اهور هالی و بایگانی

ضرکت و دریافت

تحویل آى به رئیس بخص

تواس با ضرکت هربوطه

دریافت رسیذ ههر ضذه +

بخص به هوراه قبض

اختصاصی

ارسال جذاول
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تنظین سنذ و صذور چک و

تنخواه از هحل دراهذ

هوافقتناهه

درآهذ و فروش در

هحاسبه  %35از درآهذ و

دریافت وجه از اهور هالی

تنخواه ها

تحویل چک به ضرکت
و دریافت رسیذ ههر

تنظین فهرست و ارسال به
اهور هالی
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تنظین فهرست و

تنظین فهرست و ارسال

ارسال به اهور هالی

به اهور هالی

دریافت فهرستهای ضواره
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خذهات تخصصی

دریافت فهرستهای

دریافت فهرستهای

ضواره ضذه از اهور
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