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مجموعه نرم افزار اتوماسیون اداری چاپار سیستم
با راهنما و فیلم آموزش
تحت ویندوز – قابل اجرا در محیط وب
در ارتباط با نرم افزارهای دفتر تلفن ,پرسنلی ,کارگزینی ,خرید فروش و انبارداری

نرم افزار بایگانی
تعریف فرم های بایگانی به شکل نمودار درختی
امکان تعریف و ویرایش فیلدهای اطالعاتی (آیتم های ورودی) در فرم های بایگانی (فرم ساز)
تعریف و ایجاد پرونده های بایگانی
امکان لینک پرونده های بایگانی با دفتر تلفن
ثبت مشخصات اسناد و مدارک
اسکن مدارک و ثبت فایل ها با فرمت های مختلف
امکان انتقال فیلدهای فرم بایگانی به فایل های Word , Excel
امکان ثبت فایل های یک پوشه از کامپیوتر
امکان ذخیره فایل ها در بانک اطالعاتی یا بانک اطالعاتی کمکی یا هاردسرور
امکان ثبت فایل های با حجم باال
لینک بایگانی ها
گزارش ساز
گزارش فایل ها  -آمار و نمودار گرافیکی
دسته بندی گزارش بایگانی ها بر اساس پوشه های بایگانی  ,پرونده ها و مخاطبین
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جستجو و فیلتر ترکیبی بر اساس تمامی فیلدهای بایگانی مدارک
ارسال گزارشات به اکسل
امکان ذخیره فایل های بایگانی شده در هارددیسک

فرم ثبت بایگانی مدارک
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نرم افزار دبیرخانه
پوشه بندی نامه های دبیرخانه به شکل نمودار درختی
امکان تعریف دبیرخانه های متعدد و مجزا از هم
تعریف و تنظیمات فیلدهای دبیرخانه شامل:لیست کشویی ,ستاره دار کردن و بررسی ورودی تکراری
تعریف انواع سربرگ نامه ها
ثبت و اندیکاتور نامه ها
امکان درج شماره اندیکاتور انتخابی
امکان انتقال فیلدهای فرم دبیرخانه به سربرگword
امکان انتقال فیلدهای فرم دبیرخانه به فایل Excel
لینک نامه ها
امکان لینک با پرونده های بایگانی و مخاطب (دفتر تلفن)
اسکن متوالی نامه ها
تعریف امضای دیجیتالی
تبدیل فایل نامه به فرمت PDF
امکان بازیابی نامه های حذف موقت
قفل یا محرمانه کردن یک نامه
ارسال نامه به کارتابل کاربران در نسخه های تحت شبکه
گزارش ساز
دسته بندی گزارش نامه ها بر اساس پوشه های بایگانی  ,پرونده ها و مخاطبین
جستجو و فیلتر ترکیبی بر اساس تمامی فیلدهای دبیرخانه
ارسال گزارشات به اکسل
امکان ذخیره فایل نامه های ثبت شده در هارددیسک
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نمونه نامه ثبت شده در سربرگ – فیلدهای مشخص شده با فلش از فرم دبیرخانه منتقل شده است
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ارتباط با فکس
ارسال فکس
آالرم برای فکس های رسیده
ثبت مستقیم فکس های رسیده

نرم افزار دفتر تلفن
امکان دریافت و انتقال لیست شماره تلفن از فایل اکسل به برنامه
گروه بندی شماره های تلفن
تعریف دسترسی کاربران به گروه های دفتر تلفن
گزارش ساز

ارسال پیامک
ارسال پیامک بدون نیاز به سامانه و پنل اینترنتی و از طریق مودم  . GSMبه این ترتیب ارسال  SMSبه شماره های بلک لیست
نیز امکان پذیر است .امکانات این سامانه شامل:
در بخش بایگانی و دبیرخانه
•

ارسال پیامک به شماره موبایل گیرنده نامه

•

اطالع رسانی ثبت نامه از طریق ارسال پیامک آن

•

ارسال پیامک برای یادآوری نامه ها تقویم کاری

در بخش گردش مکاتبات اداری
•

ارسال پیامک برای نامه های جدید در کارتابل کاربر

•

ارسال پیامک برای یادآوری کارها از طریق تقویم کاری

در بخش دفتر تلفن
•

تعریف و ذخیره متن پیامک ها

ارسال پیامک با انتخاب تاریخ و ساعت ارسال آن از طریق تقویم
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تقویم کاری
ثبت یادآوری برای تاریخ مورد نظر
آالرم برای سررسید کارها
امکان مرتبط کردن نامه یا بایگانی ثبت شده برای یادآوری
ثبت یادآوری برای کاربران دیگر در نسخه های تحت شبکه

کارتابل
تعریف کاربران بر اساس چارت سازمانی شرکت
تعیین سطح دسترسی کاربران به فرم ها و امکانات برنامه
تعیین دسترسی کاربران به پوشه ها و فرم های بایگانی و دبیرخانه
آالرم برای نامه های جدید و رویت نشده
فیلتر و جستجو نامه ها در کارتابل
امکان ویرایش فایل نامه (هنگام ویرایش فایل جدیدی به نام کاربر ویرایش کننده ایجاد می شود).
امکان اضافه کردن فایل جدید در کارتابل
پاراف و درج امضای دیجیتالی
گردش مکاتبات اداری بر اساس چارت سازمانی تعریف شده
ثبت انجام کار یا اتمام کار برای نامه دریافتی
ایجاد نامه جدید در کارتابل – ایجاد مکاتبات داخلی
ارجاع نامه جهت تایید
ارسال رونوشت
گزارش نامه های ارسالی به کارتابل کاربران بر اساس فیلدهایی نظیر :رویت شده ,اقدام شده ,اتمام کار و ...
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گزارش گردش مکاتبات اداری
آرشیو شخصی برای کارتابل
گزارشات  logکاربران بر اساس مشخصات ورود و خروج و نوع فعالیت

نمونه گردش اداری یک نامه
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مشتری ها

 :بیش از  700شرکت و اداره دولتی از نرم افزار چاپار سیستم استفاده می کنند.

تهران  -ساختمان مرکزی بانک صادرات  -اداره کل بازرسین ویژه مدیر عامل

اصفهان – شرکت نیرو تابان اسپادانا

تهران  -شورای اسالمی تهران

اصفهان – شهرداری گلیشاد

تهران  -شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

اصفهان – شرکت نوین سنجش

تهران – کانون بازنشستگان بانک صادرات

تبریز -شرکت شاهین پلیمر

تهران – شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور

تبریز  -شرکت آذران صنعت پاالیش آرتا

تهران  -حرم امام خمینی (ره) :حرم مطهر

اهر – شهرداری اهر

تهران  -پست بین المللی PDE

اهواز -کلینیک شبانه روزی ثامن

تهران – شرکت پترو صدر البرز

اهواز  -بیمارستان شهید بقایی

تهران – شرکت مپنیران

اهواز -شرکت تولیدی آرد اهواز

تهران – شرکت مگفا

اندیمشک -حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع)

تهران – شرکت مکناپ

آبادان  -اتاق اصناف آبادان  -آقای عساکره

تهران – ماهان صنعت آریا

شیراز  -شرکت درگاه ارتباطات جدید

تهران – پترو پاالیش مهان

کرج -پویا پرتو مرکزی پارسیان فردیس

تهران – شرکت تیتان صنعت

قم – مرکز تحقیقات مجلس شورای اسالمی

تهران – شرکت به داروی تهران

قم -شهرک مهدیه طالب قم

تهران – پویش پژوهان

قم – مرکز علمی کاربردی شهرداری قم

تهران – کارگزاری شهرداری تهران

قم – مسجد جمکران

تهران  -شرکت ندای رهاوی

قم -موسسه زبان و فرهنگ ملل

تهران – موسسه خدمات حفاظتی ایمن آرامش مهر ایرانیان

قم  -شرکت طوبی

تهران  -سازمان موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

قم  -مدرسه علمیه امام کاظم(ع)

تهران – مرتفع سازان ابنیه گستر

قم  -مدرسه علمیه حقانی

تهران – شرکت باغ جاوید پارس

کرمانشاه  -هیدروسازه کرمانشاه
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تهران – شرکت اتحاد شفت دقیق

کرمانشاه  -سپید تاک غرب

تهران – شرکت فراز نمونه قشم

کرمانشاه – بیمارستان سجاد

تهران – انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

خرم آباد  -شرکت کاوش پی خرم

تهران  -شرکت ماهان پیشرو تجارت آفاق

خرم آباد  -شرکت مخروط کار

تهران  -شرکت سروش توسعه فردا

خرم آباد  -مهراز آداک پارس -

تهران  -شرکت پویش تجهیز صنعت پاسارگاد

بوشهر  -شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان

تهران  -شرکت پترو فرآیند محیا

کنگان  -شرکت راه ،ساختمان و خدماتی فرابن کنگان

تهران  -صندوق پژوهش فناوری غیردولتی شهید بهشتی

گرگان  -موسسه آموزش عالی المعی گرگانی

تهران  -شرکت چینه ساز بیهق

سمنان -مرکز تصویر برداری پزشکی سمنان

تهران – شرکت حافظ وارش

نهاوند – شرکت حمل و نقل احرار بار

تهران  -شرکت دانش بنیان پلیمر شیمی منطقه آزاد ارس

زنجان – دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه

تهران  -نقش سیمرغ سهند

یزد – دبیرستان جواد االئمه

تهران  -روزنامه کیهان

یزد  -شرکت پلی استر

پردیس -دفتر نمایندگی ولی فقیه پردیس

رامسر -اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی

مشهد – دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رشت – سامانه پایش سالمت استان گیالن

مشهد – شرکت پاک فام جم

الهیجان – شرکت گیل پوشش سفید رود

مشهد – شرکت هانا انرژی

بندر انزلی – شرکت دلتا مارین

مشهد  -روغن طالیی برتر پژمان

آستارا – شورای شهر

مشهد  -شرکت التیام درمانگران ایرانیان

قشم – هتل سینگو قشم

مشهد  -مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای استان

قشم – شرکت ایده نوین سامان قشم

خراسان رضوی

و ...

لطفا برای اطالعات بیشتر به سایت  www.chapars.comمراجعه فرمایید.
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