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نرم افزار یکپارچه
پرسنلی ,کارگزینی
و حقوق دستمزد

با راهنما
تحت ویندوز – قابل اجرا در محیط وب
در ارتباط با نرم افزارهای اتوماسیون اداری ,دفتر تلفن ,خرید فروش و انبارداری

آرشیو پرسنل
بخش تنظیمات
گروه بندی پرسنل بر اساس مجموعه (شرکت) و فایل کاری
تعریف استخدام :نوع استخدام ،نوع قرارداد ،لیست مدارک و ....
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

تعریف پرسنل
تعریف کامل مشخصات پرسنل تا  111آیتم (فیلد) به تفکیک بخش های:
مشخصات اصلی ،تحصیالت ،مشخصات تکمیلی (تولد ،سربازی ،آدرس ،مشخصات ظاهری ، )... ،سالمت ،مهارت ها،
دوره های آموزشی ،بیمه و بانک ،ایثارگری ،مشخصات شغلی ،سابقه مشاغل ،لیست تشویق و توبیخ ،لیست مدارک ،اعضای
خانواده و
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دسته بندی اطالعات ثبتی پرسنل

دریافت فایل مدارک
امکان اسکن مدارک و دریافت فایل پرسنل با فرمت های مختلف

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
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فرم ثبت مصاحبه

گزارش ساز
گزارش ساز بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده در نرم افزار
امکان فیلتر ترکیبی بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده
خروجی اکسل

نرم افزار کارگزینی
بخش تنظیمات
تعریف جدول روزانه و ماهیانه برای هر سال شامل دستمزد روزانه ،پایه سنوات  ،حق اوالد  ،بن و ...
ویرایش یا تعریف فرمت چاپ قرارداد و حکم کارگزینی
ویرایش یا تعریف فرمول های محاسباتی

دریافت اطالعات از اکسل
دریافت اطالعات آخرین قرارداد و حکم پرسنل
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صدور قرارداد و حکم مکانیزه
صدور قرارداد /حکم گروهی با محاسبات سیستم
ویرایش یا تعریف قرارداد/حکم انفرادی
چاپ گروهی قرارداد/حکم

نمونه حکم صادر شده توسط نرم افزار برای سال 1331
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مرخصی
ثبت مرخصی های ساعتی
ثبت مرخصی روزانه به تفکیک انواع آن (استحقاقی ,استعالجی ,طول درمان ,غیبت  ,زایمان و )....
آمار و وضعیت مانده مرخصی
گزارشات مرخصی

نرم افزار حقوق دستمزد
بخش تنظیمات
ویرایش یا تعریف فرمت چاپ فیش حقوقی
ویرایش یا تعریف فرمول های محاسباتی

کارکرد
ثبت کاربرد پرسنل
امکان دریافت فایل کارکرد از دستگاه ساعت زنی

صدور فیش حقوقی
صدور فیش حقوقی بر اساس فرمول های قانون کار
لیست بیمه – فایل بیمه تامین اجتماعی
لیست دارایی – فایل 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
آمار و خروجی اکسل و ...
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قیمت نرم افزار
قیمت تومان و با احتساب یکسال ضمانت و خدمات پشتیبانی می باشد.
آرشیو پرسنل

بخش کارگزینی

مرخصی

حقوق دستمزد

تعداد پرسنل قابل

بایگانی و ذخیره

صدور قرارداد و

روزانه و ساعتی

کارکرد

ثبت

اطالعات کامل پرسنل

حکم کارگزینی

گزارشات

فیش حقوقی

بایگانی اسناد و مدارک

آمار و گزارشات

وضعیت مرخصی

فایل بیمه

ماموریت

فایل مالیات دارایی

آمار و گزارشات

گزارشات
1

9990999

2

50..90999

3

505190999

"

4

.05990999

"

009990999

5

.09990999

"

100190999

تومان

50.190999

تومان

تا 19

تومان

50.190999

تومان 0990999

509190999

"

تا 599

"

509190999

"

0990999

"

"

تا 199

.05190999

"

5190999

"

.05190999

تا 0111

"

50.990999

"

009990999

"

پرسنل نامحدود

"

509190999

"

100190999

"

فرمت پیش فرض حکم و
قرارداد قانون کار به همراه
طراحی رایگان برای  2عدد
فرمت حکم و قرارداد

هر کاربر شبکه 3510111 :تومان
امکان ارسال  : SMSارسال پیامک انفرادی یا گروهی و تبریک تولد به همراه سخت افزار  005110111 :تومان

لیست قیمت خدمات حضوری
شرح خدمات

قیمت به تومان

نصب نرم افزار

113,333

آموزش  -برای هر جلسه 1:31

113,333

توجه :در صدور فاکتور به تمامی قیمت ها  ٪3مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه می شود.
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مشتری ها
شرکت ها

ادارات دولتی

تهران – هواپیمایی آتا ایرالین

سازمان صنعت و معدن تجارت استان آذربایجان شرقی

تهران – خبرگزاری بین المللی تسنیم
تهران – روزنامه کیهان
تهران – فروشگاه های زنجیره ایی هایپرمی

سازمان ثبت احوال استان آذربایجان شرقی
سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

تهران – شرکت بهپرداز جهان

سازمان صنعت و معدن تجارت استان آذربایجان غربی

تهران – شرکت بهسا

سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل

تهران – شرکت ارزش پرداز آریان
تهران – صندوق پس انداز قرض الحسنه جاوید
تهران – شرکت ایمن آرامش ایرانیان

سازمان ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان
معاونت مالی اقتصادی شهرداری تهران

تهران – گروه شرکت های پاسار گاز
تهران – شرکت سیمان کارون
تهران – شرکت سیمان فراز فیروزکوه
تهران – رهنما سیستم
اصفهان – گروه صنعتی انتخاب
اصفهان  -گروه صنعتی توکا فوالد
قم – موسسه بالغ المبین
اهواز -کارخانه ماشین سازی تاشا
اهواز – کلینیک شبانه روزی ثامن
ارومیه -کارخانه تاتائو
بندرعباس – دالوران دریای جنوب
ساوه – دانشگاه آزاد اسالمی
خوانسار – حوزه علمیه ولیعصر (عج)
و ....
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