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ین دغدغـه هایی که یک مدیر با آن  از مهمتر
ــود، در پرداخــت بــه موقــع روبه روست ... ــعه ش ــق و توس ــرف تحقی ــی ص ــع مال ــر مناب اگ

حقــوق افــراد، ایجــاد مشــکل نمی شــود؟
بــا توجــه بــه منابــع و هزینه هــای شــرکت، آیــا بــرای فروش محصــول جدید 

می تــوان تبلیغــات محیطــی کرد؟
چگونه می توانیم سود شرکت را پیش بینی کنیم؟

چقدر سرمایه مازاد داریم تا برای آن برنامه ریزی کنیم؟
پیش بینی هزینه های آینده چگونه است؟

در آینــده بــه کســری بودجــه بــر خواهیــم خــورد، در ایــن شــرایط مدیریــت 
مالــی را چگونــه انجــام دهیــم؟

 کدام یــک از حوزه هــای کاری شــرکت بــرای مــا منفعــت بیشــتری 
ً
حقیقتــا

خواهــد داشــت تــا روی آن بیشــتر تمرکــز کنیــم؟

چالش همیشگـی مدیران



یان نقدینگی  یت جر اهمیت مدیر
پاسخبهچالشها

اكثــر مدیــران موفــق بنگاه هــای اقتصــادی بــا برنامه ریــزی و دقــت در مدیریــت جریــان نقدینگــِی آینــده 
ــد. ــت یافته ان ــت دس ــه موفقی ــود، ب ــب و کار خ کس

کســب و کارهــای بــزرگ، بــرای مدیریــت جریــان نقدینگــی خــود از متخصصــان و مدیــران میانــی اســتفاده 
می کننــد. ایــن افــراد بــا تحلیــل و ارزیابــی داده  هــا و اطالعــات شــرکت، جریــان نقدینگــی آینــده را پیش بینــی 
می کننــد و بــا توجــه بــه اهــداف شــرکت ، بــه تصمیم ســازی بــرای مدیــران ارشــد و مالــکان اقــدام می کننــد. 
بــا توجــه بــه اهمیــت و حجــم فعالیــت  ایــن افــراد در مدیریــت جریــان نقدینگــی و تأثیرگــذاری کــه می تواننــد 
در موفقیــت شــرکت داشــته باشــند، کوچکتریــن اشــتباهی می توانــد بــه خطاهــای بــزرگ و هــدر رفــت زیــاد 

منابــع ســازمان منجــر شــود.

کوچــک و متوســط، بــا توجــه بــه هزینه هــای اســتخدام متخصصــان مدیریــت  کارهــای  بــرای کســب و 
و برنامــه ریــزی، ، بــه کارگیــری آن هــا صرفــه اقتصــادی نــدارد. پــس ایــن کســب و کارهــا بــرای مدیریــت 

برنامه هــای آینــده خــود نیــاز بــه راه حــل دیگــری دارنــد…



، ساده و در عین حال کالن نگر آینده نگر و آینده نگار
امکان پیش بینی جریان نقدینگی در آینده

امکان ارزیابی و تعیین وضعیت جریان نقدینگی در هر پروژه
امکان بررسی تصمیمات مدیریتی و تاثیرات آن ها بر دیگر فرایندها



مدیران و تصمیم سازان می توانند:
موضوعات کـــــاری آینده شامل مواردی چون نقشــــــــه ی راه و استراتژی های بنگاه را 

در نرم افــزار ترســیم و پیاده ســازی کنند.
نتایج حاصل از برآیند تصمیمات و نقاط قوت و ضعف را در زمان آینده ببینند. 

را  بنــگاه  روی  پیــش  آتــی، مســیر  اســتراتژی ها و تصمیمــات  تغییــر در  اعمــال  بــا 
کتنــد. بهینه ســازی 

یت  ابزار مدیر
)داشبورد  مدیریت آنالین(

همـــــراه همیشگی
مشاوران متخصص علمی-تجــربی

مشــاوران نــورا، مدیــران موفــق در صنــف مربــوط بــه شــغل کاربر هســتند کــه تهدیدها 
و فرصت هــای کســب و کار در ایــن صنــف را از ســال ها پیــش دیــده و تجربــه کــرده انــد. 

این مشاوران دو ویژگی دارند:
فعال اقتصادی و با تجربه در همان صنف کاربر هستند.

تحصیل  کرده در رشته های مدیریت هستند.

خدمات حرفه ای نورا



تســهیل گری در امــر ارتباطــات و شبکه ســازی کســب و کارهــای کوچــک و متوســط بــه 
دو طریــق انجــام می شــود: 

ایجــاد بســترهای ارتباطــی بــا اســتفاده از پروفایــل شــرکت های عضــو نــورا در مجراهایی 
کــه تیــم پشــتیبانی تــدارك دیده اســت.

ایجــاد بســترهای ارتباطــی بــا اســتفاده از ارتباطــات الیــه مشــاوران کســب و کارهــا. کــه در 
ســه بخش ذیــل موضوعیــت دارد:

ارتباط مشاور با نورا
ارتباط مشاوران با یکدیگر )در بسترهای نورا(

ارتباط مشاوران با دیگر کسب و کارها

ــا توجــه بــه اهمیــت فراگیــری دانــش مدیریــت کاربــردی بــرای مدیرعامــل و رهبــر  ب
، تــدارك دیــده شــده اســت تــا مدیــران بــا شــناختی کــه مشــاور از او  یــک کســب و کار

بدســت آورده اســت، بــه کســب علــم بپردازنــد.
در ایــن بخــش مدیــر بــا همــکاری تیــم پشــتیبانی گــروه مشــاوره نــورا، بــه مراكــز مربوطه 
معرفــی شــده و از تخفیفــات ویــژه ای کــه بــرای ایشــان تهیــه دیده شــده اســت نیز بهره 

منــد می شــوند.

یت و کسب و کار علوم مدیر

شبکه سازی و ارتباطات

خدمات حرفه ای نورا



نورا                          
 برای کدام کسب و کارها مفید است؟

شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای کوچک و متوسط؛
مشاوران مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری، تولیدکنندگان و واحدهای شهرک های صنعتی؛

شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر و شرکت های شتابدهنده؛
مجموعه های تحقیقاتی که تحت واحدهای استراتژیک کوچک فعال هستند؛

مراکز علمی و آماری جهت بررسی رفتارهای اقتصادی و  در یک جامعه هدف؛
افرادی که در حال بررسی یک ایده اقتصادی در مرحله پیش راه اندازی و یا راه اندازی هستند؛

کسبه و اصناف؛
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه ها.

نســخه  از  ســازمان،  پیچیدگی هــای  طراحــی  بــه  نیــاز  دلیــل  بــه  می تواننــد  بــزرگ  شــرکت های 
کننــد. اســتفاده  نــورا  سفارشــی 



یان نقدینگی  پیش بینی جر
در بازه های زمانی مختلف

از نیازهــای اساســی مدیــران بــرای تصمیم گیــری، داشــتن جریــان نقدینگــی اســت. یــک مدیر بــرای طرح ریزی 
بایــد بدانــد در چــه برهه هایــی از زمــان، چــه تعهــدات و چــه مقــدار منابــع مالــی دارد تــا بــر پایــه آن اقــدام بــه 
ســرمایه گذاری کنــد. ایــن امــکان در نــورا بــرای شــما فراهــم اســت؛ چراکــه مدیــر می توانــد گزارش هــای مربــوط 
بــه پیش بینــی جریــان نقدینگــی خــود در آینــده را دریافــت و در صــورت بــروز هرگونــه مشــکلی مبنــی بــر عــدم 

توانایــی مالــی، بــه راهبردهــای دیگــری از جملــه تامیــن مالــی و تقــدم یــا تاخــر تصمیمــات اقــدام کنــد.

داشبورد 
مدیریت آنالین 

نورا

01



ینه و درآمد ماهانه نمودار هز
و مقایسه آن با دیگر ماه های سال

ــای  ــا و هزینه ه ــی درآمده ــد، بررس ــم می کن ــما فراه ــرای ش ــورا ب ــه ن ــی ک ــی از گزارش های یک
هــر مــاه شــرکت و مقایســه آن هــا بــا دیگــر ماه هــای ســال اســت.

02

داشبورد 
مدیریت آنالین 

نورا



میزان سود حاصل از حوزه های کاری 
و مقایسه  حوزه ها با یكدیگر

یکــی از گزارش هایــی کــه بــرای شــرکت ها اهمیت دارد،  بررســی میزان بهره وری و ســود حاصل 
از حوزه هــای مختلــف فعالیــت آن هاســت. نــورا ایــن قابلیــت را بــه شــما می دهــد کــه ســود 

حاصــل از حوزه هــای فــروش مختلــف را در یــک نــگاه مــورد مقایســه و بررســی قــرار دهیــد.

03



درآمد حوزه های مختلف فروش 
نسبت به یكدیگر

ینه های سازمانی گزارش هز
در بازه های زمانی مختلف

بــرای شــرکت ها مهــم اســت کــه در قبــال هزینه هایــی کــه بــرای هرکــدام از حوزه هــای 
بازه هــای  در  حوزه هــا  آن   از  درآمــد  مقــدار  چــه  می دهنــد،   انجــام  خــود  کاری  مختلــف 
خ رشــد ایــن درآمــد بــه چــه صــورت اســت. نــورا بــا یــک نمــودار  زمانــی مختلــف دارنــد و نــر

مقایســه ای، ایــن امــکان را بــرای مدیــران فراهــم کــرده اســت.

از  بــرای همــه کســب و کارهــا  آن،  محاســبه هزینه هــای ســازمانی و کنتــرل همیشــگی 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. نــورا امــکان نظــارت بــر هزینه هــای شــرکت  را در کنــار 

دیگــر گزارش هــا بــه شــما می دهــد. 

04
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داشبورد 
مدیریت آنالین 

نورا



هزینه های سازمانی 
شامل حقوق و دستمزد، 

ح توسعه و ... طر

گراف تحلیلی درآمد 
حاصل از حوزه های مختلف 

فروش نسبت به یکدیگر



نــورا  مدیریــت  تیــم  نرم افــزار،  و  وب  نســخه ی  دو  تفاوت هــای  بــه  توجــه  بــا 
بــرای  را  تصمیم گرفــت، هــم نســخه تحــت وب و هــم نســخه تحــت وینــدوز 
ــه اســتفاده از نســخه تحــت وب دارنــد  ــورا توســعه دهــد. کاربرانــی کــه تمایــل ب ن
می تواننــد بــه آدرس nuracashflow.ir مراجعــه کــرده و بــا ثبت نــام در نــرم افــزار 
تحــت وب از آن اســتفاده کننــد. کاربرانــی هــم کــه نســخه تحــت وینــدوز را ترجیــح 
می دهنــد می تواننــد اپلیکیشــن را از همــان آدرس دانلــود کــرده و بر روی دســتگاه 

خــود نصــب کننــد و از امکانــات آن اســتفاده کننــد. 

یت های استفاده از نرم  افزار تحت ویندوز ین مز اصلی تر
سادگی بیشتر 

ارزان تر
چالشهای اتصال به اینترنت وجو ندارد

یت های استفاده از نرم افزار تحت وب ین مز اصلی تر
دسترسی پذیری مناسب کاربر به نرم  افزار از دستگاه ها و مرورگرهای مختلف

دسترسی به برنامه از هر جای دنیا
امــكان گرفتــن مشــاوره از متخصصیــن و مشــاورین بدیــن ترتیــب کــه مشــاور نیز 

آنبایــن مــی شــود و بــه تبــادل نظــر و اصــام برنامــه هــای آتــی مــی پردازنــد
به روز رسانی برنامه در برهه های زمانی و بهره مندی از خدمات جدید نرم افزار 

استفاده از خدماتی از گروه مشاور نورا که بر پایه نسخه تحت وب قرار دارد
پشتیبانی ساده تر و کارامد تر

نسخه ویندوز         نسخه وب
نورا؛ 



برای دریافت اطالعات بیشتر
اسکن کنید.



nuracashflow.ir   :وبسایت
تلفن تماس:021-66486337 ، 021-66345291

nuracashflow   :اینستاگرام
آدرس: تهــران، میــدان انقــاب، خیابــان انقــاب، خیابــان ابوریحــان بیرونــی، 

نبــش شــهید روانمهــر، پــاک 17، طبقــه چهــارم


