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C# .NET

زبان برنامه نويسي
Object Oriented
روش برنامه نويسي
SQL Server 2008 R2
پايگاه داده
محيط اجرايي سرور Windows server 2003/Windows Server 2008 R2
محيط اجرائي کاربران WinXp/Win 7
)Internet Protocol Version 4 ( TCP/IP v4
پروتكل
استفاده از نرم افزار  CRYSTAL REPORT 2011جهت تهيه گزارشات

مزایای مجموعه نرم افزارهای گروه شرکتهای داده پردازی آرین سيستم


یكپارچه و جامع بودن نرم افزار ها



پشتيباني رایگان تا  6ماه پس از فروش و نصب

 نصب و آموزش نرم افزار های فوق به صورت رایگان
 خدمات و پشتيباني تا  01سال پس از فروش و نصب
 قابليت استفاده به صورت سينگل و شبكه بدون محدودیت تعداد کاربران
 قابليت پيشتيباني از طریق مودم به صورت On Line
 تعيين سطوح دسترسي به امكانات نرم افزار برای کاربران توسط مدیر سيستم
 استفاده از محيط ساده جهت تسریع در ثبت و گزارشگيری از اطالعات
 امكان استفاده نرم افزارها از راه دور
 امكان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان


امكان استفاده به صورت )( HOLDING BASE

 Convert اطالعات از سایر نرم افزار ها
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ویژگيهای عمومي نرم افزار اتوماسيون اداری















تعريف واحدها و پستهاي سازماني و مشاغل و پرسنل
امكان صدور احكام کارگزيني
تعريف کارتابل هاي اختصاصي و پيگيري هريك از کارتابل هاي فوق
امكان تعريف دبيرخانه هاي متعدد با قابليت تعيين سطوح دسترسي بر روي هر يك از پارامترهاي دبير خانه
قابليت تعريف پرونده هاي متعدد و بايگاني نامه هاي سازماني در چندين پرونده
امكان تعريف مراحل ارسال و دريافت نامه ها
امكان ارسال نامه ها به صورت Email
امكان ثبت نامه هاي رسيده به صورت فايل  ،تصوير  ،صدا  ،متن يا از فاکس کامپيوتر
امكان ارسال نامه ها به صورت فايل  ،تصوير  ،صدا  ،متن يا از فاکس کامپيوتر
امكان ارسال نامه هاي داخلي به صورت فايل  ،تصوير  ،صدا  ،متني يا فاکس کامپيوتر
طبقه بندي  ،ارجاع  ،ارسال  ،توزيع و رديابي نامه ها در سازمان
امكان نظارت برساز و کارهاي اداري و گزارشگيري از فعاليتهاي اداري سازمان
امكان ايجاد بانك اطالعاتي از سازمانها  ،ارگانها و شرکتهاي ديگر و استفاده از اين بانكهاي اطالعاتي توسط ساير واحدها
امكان  Scanکردن نامه هاي رسيده و بايگاني و آرشيو نامه هاي فوق در نرم افزار
 انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهاي  Officeو قابليت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :
Excel , Word,Html ,Text , PDF, Rich text format , Tab-Separated text

 گزارش گيري از وضعيت گردش نامه ها در سازمان
 گزارشات نموداري متنوع از نامه ها و کارتابل
 قابليت طراحي گزارشات مديريتي از نامه هاي رسيده و ارسالي و نامه هاي داخلي
 تهيه گزارشات دلخواه به صورت الیه ای در نرم افزار گزارش ساز
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نمودار مجموعه نرم افزارهای یکپارچه گروه
شرکتهای داده پردازی آرین سیستم

ردیابی کاال و
محصول
فروش و
حسابداری فروش

اطالعات ردیابی و
مشخصه های شناسایی محصول

خرید و تدارکات
اطالعات خرید کاال

اطالعات خرید کاال
جهت تسویه
بدهی

انبار و
حسابداری انبار

اطالعات واقعی نرخ و مصرف مواد

درخواست خرید کاال
ارسال اسناد
حسابداری
انبار و اطالعات
مصرف مواد

خزانه داری
(دریافت و پرداخت)
اطالعات
پرداختهای
ماهیانه
حقوق پرسنل

ارسال اطالعات دستور
تحویل و حواله فروش کاال

اطالعات
قراردادهای
پیمانکاران

ارسال اسناد حسابداری فروش

ارسال اسنادحسابداری

ارسال اسناد
حسابداری
حقوق و دستمزد

حسابداری مالی

بهای تمام
شده

اطالعات هزینه های
سربار،دستمزد و مواد

اطالعات
نرخ
اسنادحسابداری بهای تمام شده استاندارد
مواد،
دستمزد
و سربار

بودجه و
گزارشات

ارسال اسناد
استهالک و هزینه
استهالک دارایی ها

حقوق و دستمزد
اموال و دارایی
ثابت

برنامه ریزی
تولید و مواد
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اطالعات Bomو
تولید و تحویل
ایستگاههای
کاری

