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نرم افزار آرشیو اسناد

بایگانــی اســناد و کمبــود فضــای فیزیکــی جهــت نگهــداری 

اســناد و نداشــتن امــکان پیوســت و شــماره گــذاری پرونده ها 

همیشــه از مشــکالت ادارات و ســازمان هــا در بخــش اداری 

ــدی شــده  ــه بن ــی سیســتماتیک و طبق ــوده اســت. بایگان ب

ــش  ــناد بخ ــاماندهی اس ــل س ــد راه ح ــی توان ــات م اطالع

ــتم  ــن سیس ــناد آری ــی اس ــزار بایگان ــرم اف ــد.  ن اداری باش

ــت  ــکان مدیری ــتماتیک، ام ــناد سیس ــیو اس ــاد آرش ــا ایج ب

مــدارک را از طریــق دســتیابی ســریع بــه اطالعــات بایگانــی 

بــه صــورت کامــال دیجیتــال فراهــم مــی کنــد. کنتــرل و 

ــز در  ــی اســناد نی ــق جســتجوی متن نظــارت اســناد از طری

محیــط بایگانــی اســناد آریــن سیســتم فراهــم اســت. 
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ویژگیهای نرم افزار آرشیو اسناد
• کاهش استفاده از کاغذ در سازمان با استفاده از نرم افزار بایگانی اسناد

• استفاده از نرم افزار بایگانی اسناد برای معرفی انواع اسناد موجود در مجموعه
ــم از  ــخ اع ــاری ، تاری ــح و اعش ــی صحی ــددی یعن ــی - ع ــم از حرف ــناد اع ــای اس ــی ه ــواع ویژگ ــی ان • معرف

ــناد ــی اس ــزار بایگان ــرم اف ــزار در ن ــرم اف ــی ن ــای عموم ــای کده ــر مبن ــی ب ــالدی و شمســی و انتخاب می

• خصوصی سازی ویژگی ها در نرم افزار بایگانی اسناد برای هر یک از اسناد موجود
ــا و  ــده ه ــرای پرون ــی ب ــاختار درخت ــاد س ــکان ایج ــناد و ام ــی اس ــازمان ده ــت س ــا جه ــده ه ــی پرون • معرف

ــناد ــی اس ــزار بایگان ــرم اف ــا در ن ــعابات آنه انش

• آرشــیو اســناد شــرکت و مدیریــت آنهــا از طریــق نــرم افــزار بایگانــی اســناد و انتخــاب نــوع ســند و پرونــده 
امــکان افــزودن اســکن تصاویــر اســناد شــرکت و فایلهــای مربــوط بــه هــر ســند بــه صــورت پیوســت و افــزودن

• مرور تمامی آرشیوهای انجام شده در نرم افزار بایگانی اسناد و امکان فیلتر گذاری نمایش آرشیوها بر اساس نوع سند
• مرور آرشیو براساس پرونده ها با حفظ حالت درختی و نمایش زیر شاخه های موجود در نرم افزار بایگانی اسناد

• امکان مشاهده تصاویر اسکن و فایل های پیوست اسناد در نرم افزار بایگانی اسناد در تمام حاالت وشاخه ها
•  انطبــاق کامــل نــرم افــزار بایگانــی اســناد بــا مجموعــه نــرم افزارهــای Office و قابلیــت ارســال گزارشــات و 

Excel , Word , PDF , Rich text format , Tab-Separated text : اطالعــات بــه صــورت

مشخصات فنی نرم افزار 
آرشیو اسناد

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

امـوال و
دارایی های 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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