نرم افزار پرسنلی و احکام کارگزینی
شما به نرم افزاری با امکانات خاص نیاز دارید !

www.ariansystem.net

نرم افزار پرسنلی و احکام کارگزینی
بــا توجــه بــه تغییــر هــر ســاله قوانیــن اســتخدامی،
تهیــه گزارشــات مالــی و نظــم بخشــیدن بــه احــکام
کارگزینــی همــواره از مشــکالت مــورد توجــه مدیــران
در بخــش منابــع انســانی بــوده اســت .دسترســی بــه
بانــک اطالعاتــی پرســنلی و ســاماندهی محاســبات در
ایــن بخــش مــی توانــد راهــکار نظــام منــد در حــوزه
منابــع انســانی باشــد .نــرم افــزار پرســنلی و کارگزینــی
آریــن سیســتم بــا ارائــه آرشــیو اســناد پرســنلی و تجمیــع
احــکام در کمتریــن زمــان و باالتریــن دقــت ،در پرداخــت
حقــوق پرســنل  ،دســتیار مدیــران خواهــد بــود.
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• زبان برنامه نویسی C#.NET

• روش برنامه نویسی Object Oriented

• پایگاه داده SQL Server 2017

مشخصات فنی نرم افزار
پرسنلی و احکام
ویژگیهای نرم افزار پرسنلی و احکام
• معرفــی پرســنل بــا مشــخصات فیزیكــی و مشــخصات شناســنامه ای و ایجــاد یــک بانــک اطالعاتــی کامــل

• محیط اجرایی سرور Windows Server 2019

• محیط اجرایی کاربران win7 / win10
• وب سرور Microsoft IIS 10
• پروتکل https , api

• اســتفاده از نــرم افزارهــای CRYSTAL REPORT

 Stimulsoft ، Fast reportجهت تهیه گزارشــات

ازکلیــه اطالعــات پرســنلی

• معرفی کامل سوابق کاری و استخدامی و آموزشی و دوره های آموزشی و مدارک تحصیلی و سوابق وضعیت ویژه
• قابلیت اسكن از کلیه مدارک و سوابق پرسنلی و بایگانی نمودن مدارک فوق در پرونده های پرسنلی
• محل تولد و محل صدور شناسنامه

• تعریف انواع مدارک و مقاطع تحصیلی

• تعریف شغل  ،چارت سازمانی و پست های سازمانی کارگری و کارمندی
• تعریف رسته و رشته

• تعریف انواح حكم حقوقی و غیر حقوقی

• تعریف مزایای حكم و صدور احكام کارگزینی انفرادی و گروهی

• قابلیت کنترل پست های سازمانی تخصیص یافته در هنگام صدور احكام کارگزینی
• تهیه گزارشات متنوع از مشخصات پرسنلی از قبیل اطالعات شناسنامه ای و...
• تهیه گزارش از سوابق کاری و آموزشی پرسنل

• تهیه کلیه گزارشات بر اساس انواع استخدام و محلهای خدمت
• تهیه گزارشات از افراد تحت تكفل پرسنل

• تهیه گزارشات مدارك و مقاطع تحصیلی پرسنل

• تهیه گزارش از کلیه پستهای سازمانی و پستهای سازمانی تخصیص یافته و تخصیص نیافته
• تهیه گزارش از شغل ها و چارت سازمانی

• قابلیت تغییر کلیه گزارشات نرم افزار کارگزینی به دلخواه کاربران
• تهیه گزارشات متنوع از بانك اطالعات پرسنل
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چارت مجموعه نرم افزارهای یکپارچه
آرین سیستم
ردیابی کاال
و محصول

خرید و تدارکات

اطالعات خرید کاال
جهت تسویه بدهی

اطالعات خرید کاال

ارسال اسناد
حسابداری فروش

درخواست خرید کاال
اطالعات قراردادهای پیمانکاران

خزانه داری

(دریافت و پرداخت)

• قابلیــت اســتفاده بــه صــورت ســینگل و شــبکه بــدون
محدودیــت تعــداد کاربران

مزایای مجموعه نرم افزارهای
آریـن سيستم

• قابلیــت پشــتیبانی از طریــق مــودم بــه صــورت
• تعییــن ســطوح دسترســی بــه امکانــات نــرم افــزار
• اســتفاده از محیــط ســاده جهــت تســریع در ثبــت و
گزارشــگیری از اطالعــات

• پشــتیبانی رایــگان تــا  6مــاه پــس از فــروش و نصــب

• امکان استفاده نرم افزارها از راه دور

صــورت رایــگان

• امکان استفاده به صورت ()HOLDING BASE

• نصــب و آمــورش نــرم افزارهــای آریــن سیســتم بــه
• خدمات و پشتیبانی تا  10سال پس از فروش و نصب
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• امکان تعریف چندین شرکت به صورت همزمان

•  Convertاطالعات از سایر نرم افزارها

حقوق و دستمزد

اطالعات واقعی
نرخ و مصرف مواد

اطالعات هزینه های
سربار ،دستمزد و مواد

بهای تمام شده

اسناد حسابداری
بهای تمام شده

حسابداری مالی

ارسال اسناد حسابداری
حقوق و دستمزد

اطالعات Bom
و تولید و تحویل
ایستگاه های کاری

اطالعات نرخ
استاندارد مواد،
دستمزد و سرباز

ارسال اسناد استهالک و
هزینه استهالک دارایی ها
امـوال و
دارایی ثابت

فروش و
حسابداری فروش
ارسال اطالعات دستور
تحویل و حواله فروش

انبار و
حسابداری انبار

ارسال اسناد حسابداری انبار
و اطالعات مصرف مواد

ارسال اسناد حسابداری

برخــط (آنالیــن)

بــرای کاربــران توســط مدیــر سیســتم

• یکپارچه و جامع بودن نرم افزار ها

اطالعات پرداخت های
ماهیانه حقوق پرسنل

اطالعات ردیابی و مشخصه های
شناسایی محصول

برنامه ریزی
تولید و مواد

بودجه و
گزارشات

سازمان فروش آرین سیستم
43027-021

نرم افزار پرسنلی و احکام کارگزینی آرین سیستم 6

تهـــران ،خیابـان خرمشهـــر (آپادانـا)
خیابــان عربعلــی ،خیابــان ششــم

پــاک  ، 66ســاختمان آرین سیســتم
021 - 43027
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