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نرم افزار پرسنلی و احکام کارگزینی

ــتخدامی،  ــن اس ــاله قوانی ــر س ــر ه ــه تغیی ــه ب ــا توج ب

ــکام  ــه اح ــیدن ب ــم بخش ــی و نظ ــات مال ــه گزارش تهی

ــران  ــه مدی ــورد توج ــکالت م ــواره از مش ــی هم کارگزین

ــه  ــی ب ــت. دسترس ــوده اس ــانی ب ــع انس ــش مناب در بخ

ــبات در  ــاماندهی محاس ــنلی و س ــی پرس ــک اطالعات بان

ــوزه  ــد در ح ــام من ــکار نظ ــد راه ــی توان ــش م ــن بخ ای

ــی  ــنلی و کارگزین ــزار پرس ــرم اف ــد. ن ــانی باش ــع انس مناب

آریــن سیســتم بــا ارائــه آرشــیو اســناد پرســنلی و تجمیــع 

احــکام در کمتریــن زمــان و باالتریــن دقــت، در پرداخــت 

ــود.  ــد ب ــران خواه ــتیار مدی ــنل ، دس ــوق پرس حق
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ویژگیهای نرم افزار پرسنلی و احکام
• معرفــی پرســنل بــا مشــخصات فیزیکــی و مشــخصات شناســنامه ای و ایجــاد یــک بانــک اطالعاتــی کامــل 

ازکلیــه اطالعــات پرســنلی
• معرفی کامل سوابق کاری و استخدامی و آموزشی و دوره های آموزشی و مدارک تحصیلی و سوابق وضعیت ویژه 

• قابلیت اسکن 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 حکم حقوقی و غیر حقوقی

• تعریف مزایای حکم و صدور احکام کارگزینی انفرادی و گروهی
• قابلیت کنترل پست های سازمانی تخصیص یافته در هنگام صدور احکام 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 تکفل پرسنل

• تهیه گزارشات مدارک 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 بانک اطالعات پرسنل

مشخصات فنی نرم افزار 
پرسنلی و احکام

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 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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