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 بسمه تعالی

سیستم منابع انسانی با هدف جامعیت دادن به اطالعات پرسنل سازمان و انجام کلیه امور مربوط بهه  

  .پرسنل از شروع استخدام تا بازنشستگی با ایجاد امکانات متعدد طراحی شده است 

شهرای   توجه به قهوانین و   سیستم باسیستم خصوصی سازی و بومی سازی از امکانات گسترده این 

برای محاسهبه ییهتم ههای مختله      ظر گرفتن شرای  هر سازمان ر ندکه با متفاوت سازمانها میباشد 

 که از ین جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود : امکانات گسترده ای را فراهم می نماید 

 پارامتریک ساختار  -1

  تعری  اطالعات پایه -2

 فرمول پذیری و محاسبه دقیق پارامترها  -3

 ح دسترسی کاربران سطو -4

 تبادل اطالعات  -5

 .گزارشات متنوع -6

 : آریاناحقوق دستمزد خصوصیات سیستـــم 

 
 کروسافت یطراحی استاندارد با محیط ساده و زیبا مبتنی بر استاندارد های ما 

  قابلیت اجرا در محیط های رایجwin xp/win2000/win2003  با بهره گیری از آخرین

 (user interfaceاستاندارد ها رابط کاربر)

  استفاده از معماریCLIENT/SERVER    با معماریTCP/IP  

  استفاده از فونت های رایج و استاندارد 

  استفاده از نمادهای گرافیکی همگون و زیبا برای مفاهیم مختلف 

  استفاده از پایگاه داده ای قدرتمندSQL Server 
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 تعریف اطالعات پایه تكمیلی شامل :امكان    

مراکز  –پست های سازمانی و شرای  احراز ین  –وضعیت های شغلی  –انواع استخدام ها 

بانکها و رسته های کاری و جداول  –مشخصات کارگاه ها -بخش های سازمان  –سازمانها 

 مالیاتی 

  گرافیکی با نمایش  چارت سازمانی امکان تعریف 

  سیستم ارزشیابی پرسنل 

  تعریف گروه های مالی و مشخصات عمومی پرسنل 

 و محاسبات پیچیده با ساختاری ساده ودر نظر گرفتن هر نوع شرط  تعریف انوع فرمول ها 

  موریت ام –مرخصی -پس انداز –تعریف انواع وام 

  وراث -بازنشستگان –انجام محاسبات حقوق شاغلین 

  بدون هیچ محدودیتی و مطابق با امکان تعریف هر نوع پرسو جو برای ساخت گزارشات

 SQL Serverاستاندارد های نرم افزار قدرتمند   

  ابزارهای متعدد  و طراحی فرم گزارشات باآماده سازی امکان 

  امکان ساخت انواع نمودارها و چارت ها از گزارشات 

  کاربر هبا توجه به سلیق تنظیم محیط کارامکان 

 رم ها و کلیدها طوح دسترسی و مدیریت فامکان تعریف س 

  امکان گزارش گیری از عملکرد کاربران 

 دستگاه های کارت زن بصورت ه امکان اتصال بonline , offline 

  دریافت اطالعات از سایر نرم افزارها همچون امکان ارسال وexcel-html-access 

  دستی در مسیر دلخواه اتوماتیك و امکان پشتیبان گیری 

 احت امکان بازیابی ساده و ر 

 


