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نرم افزار حقوق و دستمزد یکپارچه

ــی  ــای قانون ــتورالعمل ه ــر اســاس دس ــوق ب ــبه حق محاس

ــع  ــواره از مشــکالت بخــش مناب ــازمانی هم ــات س و الزام

انســانی  اســت. همچنیــن ســازمان هــا همیشــه بــا دغدغــه 

ــه گزارشــات  ــوق و تهی خطــای انســانی در محاســبات حق

مالیاتــی مواجــه بــوده انــد. ارائــه گزارشــات صحیــح و بــه 

موقــع بــه کارشناســان مربوطــه نیازمنــد ســرعت در انجــام 

محاســبات، افزایــش دقــت و کاهش خطای انســانی اســت. 

نــرم افــزار حقــوق و دســتمزد آریــن سیســتم کلیــه مراحــل 

ــه  ــا مرحل ــتخدام ت ــه اس ــکام در مرحل ــدور اح ــان ص از زم

محاســبه و پرداخــت دســتمزد و تهیــه دیســکت های بیمــه 

و مالیــات را بــه صــورت کامــال یکپارچــه مدیریــت مــی کند. 
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ویژگیهای نرم افزار حقوق و دستمزد
• معرفی پرسنل و مشخصات شناسنامه ای پرسنل و ایجاد یک بانک اطالعاتی کامل از کلیه اطالعات پرسنلی

• معرفی سوابق آموزشی، استخدامی، تخصص ها، افراد تحت تکلف، مدارک تحصیلی وشرح وظایف
•  تعریف مشاغل و سمت ها و پست های سازمانی و شرایط احراز فیزیکی مشاغل و سمت ها به صورت درختواره ای

• تعریف انواع استخدام و احکام سازمانی و حقوقی و صدور احکام به صورت گروهی و انفرادی
• تعریف انواع گروه های کاری و آیین نامه های کاری

• تعریف شرایط احراز سمت ها بر اساس مدارک تحصیلی
• تعریف تخصص ها و مهارت های مورد نیاز سازمان

•  تخصیص سمت ها به مراکز هزینه و گروه های کاری
• تعریف انواع داده و شرایط دریافت وام و تخصیص وام به پرسنل و تعدیل وام پرسنل

• تعریف و ثبت ورود و خروجهای روزانه و دریافت اطالعات کارکرد پرسنل از دستگاه کارت ساعت زنی
• معرفی عوامل حقوق شامل مزایا، کسورات، تعهدات کارفرما و جداول مالیاتی و تقویم کاری

• ورود اطالعات استقرار کارکنان و معرفی محل های پرداخت حقوق
• محاسبات حقوق و مزایا منطبق با نظام جامع هماهنگ و قانون خدمات کشور و قانون کار

ــدی،  ــره عی ــدی و ذخی ــاه، عی ــن م ــا و کســور، پرداخــت هــای بی ــه مزای ــوق و دســتمزد، معوق • محاســبه حق
ــد مرخصــی ــد ســنوات ، بازخری بازخری

• صــدور اســناد حســابداری حقــوق دســتمزد شــامل حقــوق ، مســاعده، عیــدی، ســنوات و پرداخــت هــای بیــن مــاه 
بــه صــورت اتوماتیــک

• گزارشات لیست حقوق دستمزد بر اساس محل های پرداخت و گروه های حقوقی
• گزارشات لیست پرداخت ، لیست مالیات و لیست بیمه

• گزارشات مرور حقوق دستمزد بر اساس مرکز پروژه ها، مراکز هزینه ، محل خدمت به تفکیک سال های متفاوت
• گزارشات معوقه مزایا و کسورات

• گزارشات مقایسه ای و کاردکس عوامل حقوق و مزایا، گزارشات قابل طراحی و گزارشات حسابرسی
• گزارشات مقایسه ای و کاردکس عوامل حقوق و مزایا

• گزارشات احکام کارگزینی و احکام حقوقی
• گزارشات فیش حقوق و طراحی فرمت فیش حقوق و سایرگزارشات حقوق به دلخواه کاربران

• گزارشات متنوع از مشخصات پرسنلی از قبیل اطالعات شناسنامه ای و ...
•  تهیه دیسکت بانک بر اساس فرمت های رایج بانک های کشور و دیسکت بیمه و مالیات

• انطباق کامل با مجموعه نرم افزارهای office و قابلیت ارسال گزارشات و اطالعات به صورت :
Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab-Separated text

• گزارشات مرور حقوق دستمزد بر اساس مرکز پروژه ها، مراکز هزینه ، محل خدمت به تفکیک

مشخصات فنی نرم افزار 
حقوق و دستمزد

C#.NET زبان برنامه نویسی •
Object Oriented روش برنامه نویسی •

SQL Server 2017 پایگاه داده •
Windows Server 2019 محیط اجرایی سرور •

win7 / win10 محیط اجرایی کاربران •
Microsoft IIS 10  وب سرور •

https , api پروتکل •
  CRYSTAL REPORT اســتفاده از نــرم افزارهــای •
Stimulsoft ، Fast report جهت تهیه گزارشــات
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مزایای مجموعه نرم افزارهای 
آریـن سیستم

• قابلیــت اســتفاده بــه صــورت ســینگل و شــبکه بــدون 
ــداد کاربران ــت تع محدودی

ــه صــورت  • قابلیــت پشــتیبانی از طریــق مــودم ب
برخــط )آنالیــن(

ــزار  ــرم اف ــات ن ــه امکان ــی ب ــطوح دسترس ــن س • تعیی
ــتم ــر سیس ــط مدی ــران توس ــرای کارب ب

ــت و  ــط ســاده جهــت تســریع در ثب • اســتفاده از محی
ــات ــگیری از اطالع گزارش

• امکان استفاده نرم افزارها از راه دور
• امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان

)HOLDING  BASE( امکان استفاده به صورت •
• Convert اطالعات از سایر نرم افزارها

• یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها
• پشــتیبانی رایــگان تــا 6 مــاه پــس از فــروش و نصــب
• نصــب و آمــورش نــرم افزارهــای آریــن سیســتم بــه 

صــورت رایــگان

• خدمات و پشتیبانی تا 10 سال پس از فروش و نصب

سازمان فروش آرین سیستم
 43027-021

چارت مجموعه نرم افزارهای یکپارچه
آرین سیستم

خزانه داری
)دریافت و پرداخت(

ردیابی کاال 
و محصول

فروش و
حسابداری فروش

برنامه ریزی
تولید و مواد

بودجه و
گزارشات

بهای تمام شده

حسابداری مالی

حقوق و دستمزد

انبار و
حسابداری انبار

انبار و
دارایی ثابت

خرید و تدارکات

اطالعات خرید کاال
جهت تسویه بدهی

ارسال اسناد حسابداری انبار 
و اطالعات مصرف مواد

ارسال اسناد
حسابداری فروش

اطالعات نرخ 
استاندارد مواد، 
دستمزد و سرباز

اطالعات پرداخت های 
ماهیانه حقوق پرسنل

ارسال اسناد حسابداری 
حقوق و دستمزد

اطالعات هزینه های 
سربار، دستمزد و مواد

اسناد حسابداری 
بهای تمام شده

ارسال اسناد استهالک و 
هزینه استهالک دارایی ها

اطالعات ردیابی و مشخصه های 
شناسایی محصول

ارسال اطالعات دستور 
تحویل و حواله فروش

Bom اطالعات
و تولید و تحویل 

ایستگاه های کاری

اطالعات خرید کاال

درخواست خرید کاال

اطالعات قراردادهای پیمانکاران

ارسال اسناد حسابداری

اطالعات واقعی
نرخ و مصرف مواد
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تهـــران، خیابـان خرمشهـــر )آپادانـا( 
ــم  ــان شش ــی، خیاب ــان عربعل خیاب
پــالک 66 ، ســاختمان آرین سیســتم
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