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

نرم افزار پرسنلی
بخش تنظیمات
گروه بندی پرسنل بر اساس شرکت ها (کارگاه) و چارت سازمانی هر شرکت
تعریف استخدام :نوع استخدام ،نوع قرارداد ،لیست مدارک و ....
تعریف شغل شامل :واحد سازمانی ،رسته شغلی ،پست سازمانی ،وضعیت اشتغال ،شغل
تنظمیات ارسال پیامک و ....

دریافت اطالعات از اکسل
امکان مشخصات پرسنل بر اساس فرمت فایل اکسل
امکان دریافت یا ویرایش یک فیلد برای تمام پرسنل از فایل اکسل

بایگانی پرسنل
آرشیو مشخصات کامل پرسنل تا  200فیلد اطالعاتی به تفکیک بخش های:
مشخصات اصلی ،تحصیالت ،مشخصات شغلی (به تفکیک پست های سازمانی) ,مشخصات تکمیلی (تولد ،سربازی،
آدرس ،مشخصات ظاهری ، )... ،سالمت ،مهارت ها ،دوره های آموزشی ،بیمه و بانک ،ایثارگری ،سابقه مشاغل خارج از
شرکت ،لیست تشویق و توبیخ ،لیست مدارک ،مشخصات اعضای خانواده  ,فایل مصاحبه و ضمانتنامه ها

آرشیو مدارک پرسنل
اسکن مدارک و آرشیو فایل های پرسنل (با فرمت های مختلف)
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دسته بندی اطالعات ثبتی پرسنل

پیامک
ارسال پیامک تولد
امکان ارسال پیامک فردی یا گروهی با انتخاب روز و ساعت ارسال از تقویم کاری

فایل مصاحبه
ثبت مصاحبه و آرشیو آنها
امکان انتقال شخص مصاحبه شونده به لیست پرسنل شاغل

گزارش ساز
گزارش ساز بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده در نرم افزار
امکان فیلتر ترکیبی بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده
امکان ارسال تمامی گزارشات به اکسل
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نرم افزار کارگزینی
بخش تنظیمات
تعریف جدول روزانه و ماهیانه برای هر سال شامل دستمزد روزانه ،پایه سنوات  ،حق اوالد  ،بن و ...
امکان تعریف فرمت های مختلف برای چاپ حکم کارگزینی و قرارداد کار
ویرایش یا تعریف فرمول های محاسباتی

دریافت اطالعات از اکسل
دریافت اطالعات آخرین قرارداد و حکم پرسنل

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
امکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به پیش نیازهای مورد نیاز

صدور سیستمی حکم و قرارداد
صدور سیستمی حکم کارگزینی و قرارداد کار بر اساس بخشنامه های شورای عالی کار و دستور العمل روابط کار
و جبران خدمت مصوب در هر سال
ویرایش یا تعریف حکم و قرارداد انفرادی
چاپ گروهی حکم و قرارداد

ثبت تسویه حساب
ثبت تسویه حساب پرسنل با محاسبه سنوات خدمت ,مانده مرخصی و عیدی و پاداش
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نمونه حکم صادر شده توسط نرم افزار برای سال 1400
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نمونه قرارداد کار در سال 1400
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مرخصی و ماموریت
ثبت ماموریت
ثبت مرخصی های ساعتی به تفکیک و مجموع ماهیانه
ثبت مرخصی روزانه به تفکیک انواع آن :استحقاقی ,استعالجی ,بدون حقوق ,تشویقی ,طول درمان ,مرخصی زایمان,
حق شیر ,مرخصی ازدواج ,قوت اقوام و ....
چاپ کارت مرخصی
آمار و گزارش وضعیت مانده مرخصی تا پایان سال

کارت مرخصی با اطالعات وضعیت مرخصی پرسنل
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نرم افزار حقوق و دستمزد
بخش تنظیمات
امکان ویرایش یا تعریف فرمت چاپ فیش حقوقی
امکان ویرایش یا تعریف فرمول های محاسباتی

کارکرد
ثبت کاربرد پرسنل
امکان دریافت فایل کارکرد هر ماه از دستگاه حضور و غیاب

وام و صندوق
تعریف وام و ثبت خودکار قسط ها از فیش های حقوقی
تعریف صندوق پس انداز و ثبت خودکار پرداختی ها از فیش های حقوقی

صدور سیستمی فیش حقوقی
صدور مکانیزه فیش حقوقی گروهی یا انفرادی بر اساس حکم کارگزینی صادر شده و فرمول های قانون کار,
کسورات بیمه تامین اجتماعی و مالیات حقوق
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نمونه فیش حقوقی در سال 1400

لیست بیمه
صدور مکانیزه لیست بیمه و تولید فایل لیست بیمه تامین اجتماعی جهت بارگزاری در سامانه تامین اجتماعی بر
اساس فیش حقوقی صادر شده
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فرم لیست بیمه و صدور فایل بیمه تامین اجتماعی

لیست مالیات بر حقوق دارایی
صدور مکانیزه لیست دارایی و تولید فایل دارایی جهت بارگزاری در سامانه دارایی بر اساس فیش حقوقی صادر
شده

لیست بانک
ایجاد لیست بانک بر اساس فیش حقوقی صادر شده
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فرم لیست حقوق  ,فهرست پرسنل و خالصه فهرست لیست دارایی

آمار و گزارشات
گزارش ساز بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده در نرم افزار
امکان فیلتر ترکیبی بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده
امکان ارسال تمامی گزارشات به اکسل
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مشتری ها
تهران – هواپیمایی آتا ایرالین

شبستر – نظام مهندسی ساختمان

تهران – صندوق پس انداز قرض الحسنه جاوید

گلستان – نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

تهران – شرکت ایمن آرامش ایرانیان

اردبیل  -سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل

تهران – گروه شرکت های پاسارگاز

قزوین  -گروه شرکت های آلومتک

تهران – شرکت سیمان کارون

شرکت آلومراد

تهران – شرکت بهپرداز جهان

قم – شرکت شهد آفرین پایتخت

تهران – شرکت بهسا

قم – شرکت طوبی

تهران – روزنامه کیهان

قم – موسسه بالغ المبین

تهران – شرکت خورشید نیرو کاران

اهواز -کارخانه ماشین سازی تاشا

تهران – مجمع محبین اهل بیت

شیراز – بیمارستان پارس

گیالن – گروه شرکت های فوالد آناهیتا

ارومیه -کارخانه تاتائو

مجمع ذوب آهن درفک شمال

یزد -موسسه دارالعباد

کارآفرینان نسیم گیالن

کرمان – شرکت نوین سازه هزار

پاک پارس پرند

کرمان – کارخانه مس جوزم

گیالن – گروه شرکت های الک سیم
قرقره شمال
تبریز – شرکت شاهین پلیمر
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کرمانشاه – هیدروسازه کرمانشاه
دامغان – دانشگاه دامغان
ساوه – دانشگاه آزاد اسالمی
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