
نرم افزار پرسنلی، محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد قابل استفاده در

کلیه کارخانجات، شرک تهاي تولیدي و تجاري، تعاون یها

مهندسین مشاور، شرک تهاي پیمانکاري و کارگا ههاي تابعه، مراکز درمانی و خدماتی، آموزشی و فرهنگی

حقوق دستمزد و پرسنلی

نسخه  8

کامال پارامتریک            

                   امکان برگشت محاسبات حقوق    

تعریف فرم فیش حقوق با فرم دلخواه    

کنترل کامل سوابق کاري         

امکان تعریف فرمو لهاي محاسباتی خاص          

              امکان تعریف تعداد ن امحدود پس انداز و وام 

نگهداري اطالعات: نگهداري اطالعات کامل پرسنل از جمله اطالعات 

فردي و شغلی با تعداد کدینگ مورد نظر کاربر همراه با ذخیره سوابق 

پرسنل از جمله پایه حقوق و مزایا، مرخصی، وام،  سنوات، پ سانداز، 

مساعده و ... .

 طراحی فر مهاي کارگزینی و اداري  انجام کامل عملیات اداري و پرسنلی:

از جمله: اطالعات احکام، مرخصی، ماموریت، تشویق، توبیخ و... 

نگهداري و گزار شگیري سوابق پرسنلی مانند: سوابق تحصیلی، 

آموزشی، استخدامی، احکام قبلی و فعلی و همچنین امکان محاسبه و 

گزار شگیري برگه تسویه حساب کارکنان، قابلیت اجراي طبق هبندي 

مشاغل و تغییر در وضعیت پرداختی کارکنان طبق فرمو لهاي سالیانه 

و سیستم رتبه و پایه.

 تهیه فی شهاي حقوقی  انجام کامل عملیات پرداخت حقوق و دستمزد:

ماهیانه هر پرسنل براساس فرم تدوین شده با فرمت دلخواه موسسه و یا 

فرم استاندارد. لیست بیمه، مالیات و حقوق پرسنل براساس فر مهاي 

سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادي و دارایی یا هر فرم 

دلخواه تعریف شده. همچنین تهیه فایل ماهانه لیست حقوق بر روي 

فالپی دیسک جهت ارائه به بان کها یا سازمان تامین اجتماعی.   

بعالوه امکان تهیه فایل پرداخت حقوق ماهانه کارکنان از طریق بان کها 

(بر روي فالپی دیسک) نیز وجود دارد.  

تهیه لیست حقوقی و لیست مزایا براساس شماره پرسنل، مرکز هزینه، 

محل پرداخت و قسمت و پردازش اطالعات انواع پس انداز و وام و تهیه 

گزارش وضعیـت پ ساندا زها و وام و همچنین تهیه لیسـت خـالـص  

پرداخ تهاي ماهانه، انباشته حقوق و مجموع دریاف تها از ابتداي سال و 

لیست بن کاالي اساسی و ذخیره سنوات خدمت پرسنل نیز از امکانات 

این برنامه است.

امکان تعریف و تغییر ضرایب حقوق و دستمزد مانند: محل کار، اضافه کاري، 

نوبتکاري و شبکاري، ناهاري، حق اوالد، مسکن و خواروبار، بیمه، جدول مالیاتی  

عیدي و...  توسط موسسه و تعریف و تهیه گزارش بصورت کامال پارامتریک، 

تعریف و تغییر پارامت رهاي موسسه مانند: محل کار، مرکز هزینه، قسمت، رده 

سازمانی، محل پرداخت، مدرك تحصیلی، مزایا، اضافات سایر و کسورات سایر و 

تعریف فرم اسناد حسابداري در برنامه وجود دارد.

کنترل و اصالح عملیات: در برنامه پرسنلی، حقوق و دستمزد امکان کنترل 

تخصیص یا عدم تخصیص مساعده، محاسبه و اصالح اطالعات عیدي، کنترل 

کسر یا عدم کسر قسط وام و دریافت و پرداخت اقساط تعاون یها وجود دارد. 

چنانچه در اثر مشکالت محیطی از جمله قطعی برق در اطالعات برنامه 

مشکالتی ایجاد شود با استفاده از قابلیت اصالح اطالعات امکان اصالح 

فای لهاي قابل برگشت در برنامه پی شبینی شده است.  

تسهیالت: امکان صدور اسناد با قابلیت اتصال  (Link)  برنامه حسابداري. 

همچنین امکان ایجاد شرک تهاي مختلف روي یک کامپیوتر به صورت کامال 

مستقل نیز وجود دارد. 

حفظ و ایمنی اطالعات: وجود رمزهاي ورود و سطوح دسترسی به اطالعات، 

ثبت تغییرات انجا مشده توسط کاربران و امکان استفاده از برنامه فقط با وجود 

قفل سخ تافزاري آن از موارد پی شبینی شده جهت ایمنی اطالعات است. 

همچنین عالوه بر تهیه پشتیبانی از اطالعات توسط کاربر، امکان تنظیم و 

زما نبندي عملیات پشتیبانی اتوماتیک وجود دارد.

سایر امکانات: امکان ارتباط با انواع دستگا ههاي کارت ساع تزنی و استفاده از 

دفتر تلفن و هر نوع چاپگر؛ ارسال گزارشات بهExcel، استفاده از عکس 

پرسنل و ... از سایر امکانات این برنامه م یباشد.  

امکان تهیه فایل مالیات برحقوق طبق فرمت جدید اداره دارایی.

فـارس شـایگان نمـایندگى فـروش محصوالت شــایـگـان سیـسـتـم در استان فـارس   

32360052 ( خط) 10     همراه: 09339650523-09173116081

شیراز، خیابان هدایت غربى، حد فاصل خیابان 7تیر (20 مترى سینما سعدى) و فلسطین (باغشاه)
نبش کوچه 8، ساختمان 125، طبقه 2، واحد 3
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