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اطالعات پایه

امکان تعريف اقالم حقوق و مزايا و کسورات با قابليتهاي انتخاب قوانين  

محاسباتي توسط کاربر

امکان تعريف انواع استخدام، محل خدمت و مرکز هزينه با کارگاه هاي     

مربوط به بيمه مجزا

امکان تعريف جداول معافيت هاي مالياتي هم بصورت ماهيانه هم بصورت     

براي دارايي... ساليانه و امکان تهيه فايل ماليات بر حقوق،اضافه کار و

امکان تعريف دستي مشمول ماليات و بيمه و اضافه کار به ازاي هر دريافتي     

در استخدام مجزا توسط کاربر

امکان دسترسي به اطالعات و فراخواني و گزارشات از اطالعات سال و ماه     

هاي گذشته

امکان تعريف فرمولهاي خاص به ازاي پرداختيها و کسورات خاص توسط     امکان تعريف فرمولهاي خاص به ازاي پرداختيها و کسورات خاص توسط     

کاربر
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حقوقرسنل اطالعات 

امکان ورود اطالعات کامل پرسنل به همراه اطالعات همسر و فرزندان و ثبت  

پيشامدهاي مربوط به هر پرسنل به همراه پيوست مدارک مربوطه

امکان ورود اطالعات حکمي بصورت انفرادي و گروهي و بصورت فرمولي از     

قوانين بروز شده در هر سال

امکان افزايش حکم گروهي اتوماتيک با توجه به قوانين اعمال شده ي     

قانون کار

امکان صدور احکام حقوقي با توجه به قانون پايه سنوات و جدول تصاعدي     

مزد ساليانه
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ماهيانه و محاسبات عمليات 

امکان پرداختيهاي غير حکمي و بدهي ها ، بصورت انفرادي و  بصورت گروهي 

امکان ثبت و درج تمامي عملکردهاي تشويقي و تنبيهي کارکنان با ريز     

جزئيات به همراه مدارک پيوستي

امکان ورود کارکرد ماهيانه بصورت انفرادي و گروهي و همچنين فراخواني     

اطالعات کارکرد از گزارشات دستگاه کنترل ورود و خروج

امکان محاسبات حقوق با اعمال موارد استثنا با انتخاب کاربر       

امکان دريافت گزارشات مانده مرخصي    

امکان محاسبه و دريافت فايل و گزارشات مربوط به عيدي    

امکان محاسبات سنوات ساليانه و ماهيانه و بدو ورود و دريافت گزارشات     

آن    

امکان دريافت و صدور سند حسابداري از پرداختيهاي حقوق    امکان دريافت و صدور سند حسابداري از پرداختيهاي حقوق    

با فرمت ... امکان تهيه فايل بانک ازهرپرداختي از جمله حقوق، ماموريت و     

...بانکهاي مختلف ملي، ملت، صادرات، رفاه، ملت کارت، سيبا، سپهرصادرات و 

امکان تهيه فايل تامين اجتماعي به تفکيک مراکز هزينه و محل خدمت      

نوع استخدام

امکان ثبت و محاسبه ماموريت و اضافه کار به همراه حقوق و بطور مجزا از     

حقوق
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گزارشات

امکان دريافت گزارشات متعددي از جمله ليست بدهيها و وامها ،ليست انواع  

.پرداختيها، ليست بيمه تامين اجتماعي، ليست حقوق و مزايا

امکان دريافت فيش به ازاي حقوق و اضافه کار با هم و بصورت مجزا    

امکان ساخت گزارشات انتخابي و دلخواه کاربر با فرمول گذاري ها و شروط     

خاص در محيط بسيار کاربردي گزارش ساز درچهارسطح گزارش ساده 

وگزارش نماينده تفکيکي( نماينده ليست(ليستي،گزارش تفکيکي،گزارش آماري 

امکان دريافت برگه تسويه و گزارش کارکرد    

 TXT ،Html ،Excel ،Wordامکان تبديل گزارشات و ليست فرمها به فرمتهاي    

...و
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ر قابلیت ها سا

امکان تهیه فایل پشتیبان از اطالعات و بازیابی آن

امکان تعریف کاربران سیستم

امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود

امکان تعریف گروه  کاربران با سطوح مختلف کاری تحت نظر مدیر سیستم

امکان نظارت بر عملکرد کاربران توسط مدیر سیستم

(LAN(قابل اجرا تحت شبکه داخلی 

امکان تعریف کاربران به صورت نامحدود

ن سطح دسترسی هر کاربر به بخش های مختلف نرم افزار امکان تع

کاربر به سهولت می تواند با استفاده از صفحه کلید و ماوس تمامی عملیات 

.حسابداری انجام دهد
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حداقل سخت افزارهای مورد نیازر

,   ۸,  ۷( نسخه های سیستم عامل ویندوز : سیستم عامل مورد نیاز برای اجـرا 

۸/۱ ,۱۰(

مگابایت ۵۰۰: مـیـزان فضـای مورد نیـاز برای نصب 

گیگابایت ۴: مـورد نـیـاز بـرای اجرا  Ramحافظه 
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