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همكاران سيستم، بزرگ ترين مجموعه  نرم افزاري بخش خصوصي كشور، از شش شركت تخصصي، بيست 
و پنج شــركت منطقه اي و بيســت شركت تحت ليسانس تشكيل شده است. هر يك از اين شركت ها با فعاليت 
تخصصي و با حضور در نقاط مختلف جغرافيايي و پوشش كشوري، توان ارائه  محصوالت و خدمات گروه 

را توسعه مي دهند. 
هم اكنون همكاران سيســتم  بيش از 1000 نفر ســرمايه انساني توانمند و متخصص دارد شريك تجاري 

پايدار بيش از 12000  مشتري خود در سازمان ها و موسسات اقتصادي دولتي و خصوصي است.
ســهام شركت همكاران سيستم در شهريور ماه سال 1390 در بازار فرابورس عرضه شد. حاشيه سود 
مســتمر و قابل توجه در 10 سال اخير و آهنگ رشد مناسب در تمام سال هاي فعاليت شركت نشانه هاي 

مثبتي است كه موجب مي شود سرمايه گذاران با اطمينان خاطر به سراغ سهام همكاران سيستم بيايند.

فعالیت هاي اصلي شرکت همكاران سیستم
همراه با توسعه نياز مشتريان، شركت  همكاران سيستم، توليد راهكارهاي يكپارچه نرم افزاري در حوزه هاي 
مختلف كســب و كار را در دســتور كار خود قرار داد و در حال حاضر مجموعــه متنوعي از راهكارهاي 

نرم افزاري را براي حوزه هاي مختلف دولت، صنعت، خدمات و بازرگاني ارائه مي دهد.  

فعالیت هاي اصلي همكاران سیستم عبارتند از:
ارائه  راهكارهاي نرم افزاري كسب و كار تجاري منطبق با فرايندهاي عملياتي شركت هاي متوسط و بزرگ 

در صنايع مادر، توليدي، خدماتي و بازرگاني
ارائه راهكارهاي خاص فناوري اطالعات براي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي
خدمات استقرار، آموزش و پشتيباني راهكارهاي نرم افزاري ارائه شده به مشتريان

شــركت همكاران سيســتم همواره تالش كرده است كه با پشتيباني مســتمر و لحظه اي محصوالت خود، 
مشــتريانش را در بهره برداري بهينه از راهكارهاي نرم افزاري ياري كند. همچنين با ارائه خدمات همكاري 
در استقرار و آموزش مشتريان بستر الزم را براي استفاده و بهره برداري بهينه از اين نرم افزارها در سايت 

مشتري فراهم مي كند.

شرکت مديريت طرح های عمومی
)شرکت تخصصی حوزه دولتی و عمومی( 

شركت مديريت طرح های عمومی در راستاي همگامي با دولت الكترونيك و با هدف ارائه راهكارهای جامع به 
وزارتخانه ها، سازمان ها، نهاد ها، دانشگاه ها و شركت های دولتی تأسيس شده است. اين راهكارهای نرم افزاری 
بر اساس قوانين و روش های اجرايی بخش عمومي توسعه يافته اند و تمام فرايندهاي داخلي دستگاه هاي دولتي 

و شركت هاي وابسته را پوشش مي دهند.

فعالیت اصلی شرکت مديريت طرح های عمومی شامل ارائه خدمات زير است:
طرح نيازمندی و ارائه پيشنهاد به سازمان های دولتی، راهكار يكپارچه جامع مالي، اداري و پشتيباني، راهكار 

اتوماسيون اداری، خدمات آموزشي، نظارت و استقرار سيستم ها و در نهايت خدمات نگهداشت و پشتيبانی.
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راهكار يكپارچه همكاران سیستم در بخش عمومي 
راهـكار يكپارچه همكاران سيستم در بخش عمومي، از مجموعه نرم افزارهايي تشكيل مي شود كه در تعامل 
با يكديگر همه عمليات مالي، اداري، پشتيباني، بودجه اي و تشكيالتي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي، 

دانشگاه ها، مراكز آموزشي و تحقيقاتي و شركت هاي دولتي را به صورت كاماًل يكپارچه پوشش مي دهند. 
ايــن ســازمان ها براي دريافت و مصرف منابــع مالي، انجام امور اداري و ارائــه خدمات خود نيازمند 
اطالعات به روز و دقيق و فرايندهاي يكپارچه و هماهنگ هســتند تا فعاليت ها و امور سازمان را با دقت 

و سهولت پيش ببرند. 
راهكارهــاي نرم افزاري همكاران سيســتم ضمن تامين اطالعات و امكانــات الزم براي اجراي صحيح 
مســئوليت هاي اين ســازمان ها، اطالعات مورد نياز مديران را براي تصميم گيــري و اعمال كنترل هاي 
داخلي و اطمينان يافتن از جريان صحيح امور فراهم كرده و پشتيباني الزم را از فرايندهاي گردش كار 

ميسر مي سازد.

راهكار همكاران سیستم براي بخش عمومي

راهكار يكپارچه همكاران سیستم قابلیت ها و امكانات زير را در اختیار دستگاه هاي دولتي 
و نهادهاي عمومي قرار مي دهد: 

نگهداري و كنترل حســاب ها و گزارش گيري وضعيت و نتايج عمليــات تمام منابع مالي تحت كنترل 
دستگاه هاي اجرايي با استفاده از نرم افزار حسابداري )دفترداري و تنظيم حساب ها( 

اعمال مديريت صحيح بر مصرف بهينه اعتبارات و ســاير منابع مالي دستگاه با كمك سيستم كنترل 
بودجه و تامين اعتبار 

مديريت بر وجوه نقد و اتخاذ تدابير الزم به  منظور انجام به موقع پرداخت ها و وصول و انتقال به هنگام 
درآمدها و ساير دريافت ها، تهيه خودكار مغايرت بانكي، مديريت سپرده ها، ضمانت نامه ها و اوراق بهادار 

با استفاده از سيستم دريافت و پرداخت 
ثبــت و نگهداري امــوال دولتي و تهيه گــزارش و مديريت تمام اموال منقول و غيــر منقول و اموال 

نامشهود دستگاه با كمك سيستم اموال 
صدور انواع حكم كارگزيني، محاســبه همه عوامل حكمي مربوط به انواع اســتخدام ها با كمك سيستم 

كارگزيني 
محاسبه حقوق و دستمزد در كوتاه ترين زمان، بدون بروز خطا و با امكان تهيه انواع گزارشات و فايل 

خروجي با استفاده از سيستم حقوق و دستمزد
مديريت و كنترل مالي انواع قراردادها و پيمان هاي دســتگاه و همچنين مديريت پرداخت و بررســي 

صورت وضعيت هاي پيمانكاران با استفاده از سيستم كنترل مالي قراردادهاي پيمانكاري
استقرار اتوماسيون اداري با قابليت دسترسي از هر نقطه جغرافيايي و فراهم كردن بسترهاي الزم 
براي دســتيابي آسان مديران به اطالعات ســازمان در هر زمان با استفاده از سيستم اتوماسيون 

اداري تحت وب 
اســتفاده از ابزارهاي ارتباط الكترونيكي براي پاســخگويي به ارباب رجوع در اسرع وقت، با دقت 
باال و عدم نياز به مراجعه حضوري براي پياده سازي طرح تكريم ارباب رجوع با استفاده از پرتال 

مكاتبات الكترونيكي
پوشش هم زمان نظام مالي تعهدي و نقدي به صورت كامال سيستمي و اتوماتيك

پیاده سازي راهكار يكپارچه همكاران سیستم در بخش عمومي، اهداف زير را تامین مي کند: 
سهولت و دقت در انجام امور و فرايندهاي اداري با جلوگيري از بروز خطا در انجام محاسبات  

سرعت بخشيدن به امور و رويه هاي پيچيده و زمان بر اداري  
ايجاد وحدت رويه مالي و اداري مورد اســتفاده در سراسر كشور براي يك دستگاه اجرايي و ايجاد 
بســتر كنترل هاي داخلي مناسب و برخورداري از شرايط مطلوب و پايدار در پشتيباني از سيستم ها 

در سطح كل كشور 
امكان انتقال اطالعات و اســناد توليد شــده در واحدهاي تابعه در سراســر كشور به ستاد مركزي به 
صورت مكانيزه و بدون نياز به ورود مجدد اسناد ارسالي و سپس تجميع اطالعات و تهيه گزارش هاي 

تجميعي مورد نياز مديران ارشد در زمان مناسب و با دقت باال 
امكان گزارش گيري پيشرفته براي مديران ارشد با استفاده از گزارشات پويا 
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امكانات و ويژگی های اصلی 
ثبت، نگهداري، كنترل و پردازش رويدادهاي مالي مربوط به منابع، 
مصــارف و گزارش آن ها در دو طبقه بنــدي گزارش هاي مالي و 
مديريتي متناســب با نيازهاي دستگاه ها، شركت ها، موسسات و 
دانشگاه هاي دولتي. با دارا بودن امكان برقراري ارتباط الكترونيك 
با سامانه هاي مراجع نظارتي مانند ديوان محاسبات )سنا( و وزارت 

دارايي )سناما(

تشخیص حساب و صدور سند حسابداري 
پشتيباني كدينگ استاندارد دستگاه هاي اجرايي، دانشگاه ها و 
مراكز آموزشــي و تحقيقاتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي 

عمومي غيرانتفاعي در هر دو روش نقدي و تعهدي
صدور سند حسابداري به صورت موقت و قطعي ساختن آن 

پس از طي مراحل بررسي و تاييد نهايي
تشخيص حساب هاي بدهكار و بستانكار هر يك از رويدادهاي 
مالي توســط نرم افزار و صدور سند حسابداري به صورت 

خودكار با تنظيمات كاربر 
پشتيباني كامل از فرايندهاي مالي خاص دانشگاه ها و مراكز 
آموزشي و تحقيقاتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي 

غيرانتفاعي
ثبت عمليات حسابداري مربوط به بستن حساب هاي دستگاه هاي 
اجرايي، دانشگاه ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي، شركت هاي 
دولتي و نهادهاي عمومي غيرانتفاعي در پايان دوره مالي، انتقال 
آن ها به دوره مالي بعد و افتتاح حساب ها در ابتداي دوره مالي 

جديد به صورت خودكار و بر مبناي طبقه بندي حساب ها
صدور اتوماتيك اسناد حسابداري دولتي معادل تعهدي براي 
نهادهاي عمومي غير دولتي كه ملزم به ارائه گزارشات تفريغ 

بودجه و صورت هاي مالي دولتي هستند.
تفكيك كليه عمليات و اطالعات حسابداري به تفكيك واحدهاي 

تابعه و عاملين ذيحساب )شعب(

طبقه بندي حساب ها 
برخورداري نرم افزار از طبقه بندي حســاب ها بر مبناي نيازهاي 

اطالعاتي قانوني و مديريتي كاربران تا سقف 14 سطح حساب 

کنترل هاي داخلي 
جلوگيري خودكار از اشــتباهات محاسباتي و تداخل منابع 
مالــي و اســتفاده از حســاب هاي غير مجاز حســاب هاي 

مستقل و گروه هاي حساب 
تعريف انواع حقوق و محدوديت هاي دسترسي براي كاربران 

در اسناد و مراحل مختلف عمليات
كنترل ماهيت حســاب هاي كل و معين تا پايين ترين ســطوح 

تفصيلي و جلوگيري از ايجاد حساب هاي خالف ماهيت

نمايش و بررسي حساب ها 
نمايش و مشاهده وضعيت حساب ها، مشاهده و بررسي گردش و 
مانده و تهيه انواع نمودارهاي گرافيكي از گردش و مانده حساب ها 

گزارش هاي مالي 
گزارش هاي عملكرد اعتبارات هزينه و ساير حساب هاي مستقل 

و گروه هاي ذيربط شامل: 
تراز عمليات دفتر كل حاوي گردش و مانده عمليات به تفكيك 

حساب ها براي هر مقطع زماني و به انتخاب كاربر 
صورت حســاب دريافت و پرداخت و موجودي، به صورت 

يكپارچه و جداگانه براي هر مقطع زماني
صورت حســاب عملكرد بودجه برحســب برنامه و فصول 
هزينه و رديف هاي متفرقه )شــامل تمام گزارشــات تفريغ 
بودجه و صورت هاي مالي مربوط به دستگاه ها و شركت ها(

امكان ساخت انواع گزارش هاي تفصيلي متناسب با نيازهاي 
اطالعاتي قانوني و مديريتي

صورت هاي مالي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي شامل: 
صــورت وضعيت مالي به تفكيك هــر يك از طرح هاي تملك 

دارايي هاي سرمايه اي به همراه يادداشت هاي ضميمه 
تــراز عمليات دفتــر كل هر يك از طرح هــاي عمراني )تملك 

دارايي هاي سرمايه اي( 
صورت حســاب عملكرد ســاالنه بودجه اعتبارات و بودجه 
اقالم ســنواتي تملك دارايي هاي ســرمايه اي )شــامل تمام 

گزارشات تفريغ بودجه(
خالصه عملكرد اعتبارات خارج از شــمول تملك دارايي هاي 
سرمايه اي به تفكيك طرح، رديف متفرقه و فصول سرمايه گذاري

خالصه عملكرد اعتبارات خارج از شمول هزينه اي به تفكيك 
برنامه، رديف متفرقه و فصول هزينه اي

گزارش خالصه وجوه دريافتي به تفكيك انواع تفصيلي مورد 
نياز براي هر كدام از حساب هاي مستقل

گزارش ريز پرداختي ها به تفكيك انواع تفصيلي براي هر كدام 
از حساب هاي مستقل

ساخت انواع گزارشات تفصيلي و صورت هاي ريز مورد نياز 
براي هر يك از حساب هاي كل و طرح هاي عمراني

گزارش هاي مربوط به اطالعات غير مالي مرتبط با طرح ها و 
پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي

امكان گزارش گيري به تفكيك شعبه هاي مختلف سازمان
امكان گزارش گيري بر اساس انواع اسناد تعهدي و دولتي صادره

امكان گزارش گيري از حســاب ها با اســتفاده از درخت واره 
تفصيلي تعريف شده توسط كاربر

نرم افزار دفترداري و تنظيم حســاب ها  )حســابداري( در مجموعه سيســتم هاي كنترل 
بودجــه اي و گزارش گيري مالي، از جايگاه ويژه اي برخوردار اســت. اين سيســتم كار 
نگهداري و كنترل حساب ها و گزارش گيري وضعيت و نتايج عمليات تمام منابع مالي تحت 

كنترل دستگاه هاي اجرايي را انجام مي دهد. 
ايــن بخش از راهكار ويژه دســتگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي بر اســاس تحليلي 
بنيادي از قوانين و دستورالعمل هاي صادره از  وزارتخانه هاي امور اقتصاد و دارايي، 
علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين مراجع نظارتي مانند ديوان محاســبات ، ســازمان 
حسابرســي و قوانين آمره نهادهاي عمومي غيرانتفاعي طراحي شــده و تمام عمليات 

حسابداري مربوط به دستورالعمل هاي اين وزارتخانه ها را پوشش مي دهد.
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امكانات و ويژگی های اصلی 
ثبت و نگهداری اطالعات 

نگهــداری حســاب ها و اطالعات مربوط بــه فرايند اجرای 
بودجه شــامل ابالغ بودجه، تبادل موافقت  نامه، تخصيص 
اعتبار، درخواســت و دريافت وجه، تامين اعتبار و مصرف 

اعتبارات به تفكيك حساب های مستقل 
ثبــت و نگهــداري اطالعــات بودجه جــاري و ســنواتي 
دســتگاه هاي اجرايي، شركت ها و دانشــگاه هاي دولتي بر 

اساس كليه طبقه بندي هاي منابع تامين اعتبار
نگهداری حساب اعتبارات ابالغی از ساير سازمان ها و ابالغ 

اعتبار به ساير سازمان ها
ثبــت و نگهــداری حســاب های بودجه ای بر اســاس كليه 
طبقه بندی های صدور انواع اســناد حسابداری به صورت 
هوشمند )اتوماتيك( براي تمام عمليات  بودجه اي بر اساس 

اطالعات وارد شده توسط كاربر 
پوشــش كامل فرايند تعهدي بر مبناي ســاختار بودجه اي 

خاص نظام مالي تعهدي
قابليت دريافــت و تخصيص اتوماتيك براي آن دســته از 
سازمان هايي كه داراي حجم بسيار باالي منابع غير دولتي 

)داخلي( هستند.

کنترل های داخلی 
ساز و كار تامين اعتبار با هدف اختصاص اعتبار برای خرج معين 
و جلوگيری از ايجــاد تعهدات زائد بر اعتبار تخصيص يافته، در 

قانون محاسبات عمومی كشور پيش بينی شده است. 
به منظور جلوگيری از تبديل ســاز و كار تامين اعتبار از عامل 
هدايت كننده به عامل محدود كننده و حفظ ويژگی های كيفی اين 
روش، كنترل های داخلی زير در اين بخش از نرم افزار پيش بينی 

شده است: 

قابليت های الزم در مورد شناسايی اقالمی كه برای خريد كاال 
و خدمات و يا پرداخت های غير قطعی، تامين اعتبار می شود. 
رهگيری وضعيت هر يــك از اقالم كه برای آن اعتبار تامين 
شــده و پيگيری آن ها تا زمان تعييــن تكليف قطعی و اتخاذ 

تصميم الزم در مورد مانده اين قبيل اقالم
امكان اطالع رســانی كاغذی يا الكترونيكی در مورد اعتبارات 
تامين شده به واحدهای درخواست كننده و تاكيد بر استفاده 

از آن در مهلت مقرر 
امكان كنترل اعتبارات تامين شده بابت خريد كاال و خدمات 
و يا پرداخت های قطعی و غير قطعی از اعتبارات تخصيص 
يافته و در صورت لزوم به تشــخيص ذيحســاب از محل 

دريافتی از خزانه 
امكان تطبيق و كنترل اقالم مندرج در سيستم كنترل بودجه و 

اقالم مندرج در سيستم دفترداری و تنظيم حساب ها 

گزارش های بودجه ای 
گزارش های مقايسه ای حاوی اطالعات الزم در مورد اعتبارات 
مصوب، اعتبارات تخصيص يافته، كنترل تخصيص )دريافتی از 
خزانه(، اعتبارات تامين شده )به تفكيك تعهدات و پرداخت های 
غير قطعــی نظير تنخواه گــردان پرداخت، پيــش پرداخت و 

علی الحساب( و هزينه يا دارايی در جريان تكميل يا ايجاد
تنظيم گزارش های الزم در مورد اقالمی كه برای آن ها تامين 
اعتبار صورت گرفته و ارائه مشخصات كافی برای پيگيری و 

اعمال مديريت اين قبيل اقالم  
تنظيم اين گزارش ها بر اساس طبقه بندی های بودجه ای مانند 

برنامه، فصول، فعاليت، طرح و پروژه  
تنظيم گزارش های عملكرد ساالنه بودجه بر اساس فرم های 

مصوب موضوع دستورالعمل های صادره مراجع نظارتی
تنظيم هر گونه گزارش های تفصيلی مديريتی در مورد عملكرد 

بودجه به درخواست كاربران 
تنظيــم گزارش های ياد شــده بر اســاس اعتبــارات هزينه، 
اعتبارات تملك دارايی های سرمايه ای، اعتبارات اختصاصی و 

ساير منابع و اعتبارات ابالغی

اعمال مديريت صحيح بر مصرف بهينه اعتبارات هزينه ای، اختصاصی، تملك دارايی های 
سرمايه ای و ساير منابع مالی، مستلزم اســتفاده از ابزارهای الزم برای هدايت و كنترل 
مصــرف اعتبارات در جهت اهداف تعيين شــده و پيش گيری از فزونی هزينه و ســاير 

پرداخت ها بر اعتبارات مصوب تخصيص يافته در تمام سطوح طبقه بندی قانونی است. 
نرم افــزار كنترل بودجه و تامين اعتبار بر اســاس ويژگی های محيطــی، الزامات خاص 
دستگاه هاي دولتي، مراكز آموزشي تحقيقاتي و دانشگاهي، شركت هاي دولتي و نهادهاي 
عمومي غيرانتفاعي به نحوی طراحی شده است كه ضمن تامين اين اهداف، شرايط الزم را 

برای رهگيری اعتبارات تامين شده و اعمال مديريت صحيح بر آن ها فراهم آورد.  



گزارش های اصلی
گزارش وضعيت حساب های بانكی )دريافت، پرداخت و واريزی( 
گزارش خالصه وضعيت و يا تفصيلی هر يك از كسورات 

قانونی 
گــزارش وضعيت هر يــك از اوراق بهــادار و تضمين ها به 

صورت خالصه يا تفصيلی  
گزارش وضعيت سپرده های واريزی و پرداختی 

گــزارش وضعيــت مطالبات دســتگاه اجرايــی به صورت 
خالصه يا تفصيلی 

گزارش وضعيت چك های بين راهی، وجوه نامشخص، وجوه 
بين راهی، وجوه اضافه دريافتی و چك های نكولی 

تهيه صورت مغايرت بانكی برای تمام حساب های بانكی 
گــزارش وضعيــت پيــش پرداخت هــا، علی الحســاب ها و 

تنخواه گردان های پرداخت، به تفكيك حساب مستقل 

امكانات و ويژگی های اصلی 
ثبت، نگهداری و کنترل حساب ها 

ثبت و نگهــداری ورود و خروج وجوه نقــد مربوط به تمام 
حساب های بانكی 

ثبــت، نگهــداری و كنترل حســاب انــواع اوراق بهــادار ، 
ضمانت نامه و ساير تضامين

ثبت، نگهداری و كنترل دريافت و پرداخت و مديريت وجوه 
سپرده 

ثبت، نگهداری و كنترل حســاب كليه كســور قانونی نظير 
ماليات و بيمه بازنشستگی 

ثبت، نگهداری و كنترل حساب همه بدهی های اجرايی و اقساط 
كاركنان و وجوه اضافه دريافتی  

ثبت، نگهداری و كنترل حســاب همه چك های بين راهی و 
وجوه نامشخص  

ثبت، نگهداری و كنترل حســاب مطالبات و دعاوی اجرايی به 
منظور پيگيری و تسريع در وصول 

کنترل های داخلی 
تعريف همه حســاب های بانكی قابل برداشــت و غير قابل 
برداشــت و كاربرد آن ها به منظور جلوگيری از اشتباهات 

احتمالی كاربران 
نظارت و كنترل بر كســور قانونی و بدهی هــای اجرايی به 
منظور انتقال به موقع آن ها به حساب سازمان های ذيربط از 

طريق پيام های هشداردهنده  
نظارت و كنترل بر مطالبات و زمان وصول اقســاط آن ها به 

منظور وصول به موقع آن ها  
رهگيری و كنترل وجوه بين راهی و نامشــخص به منظور 

تعيين تكليف آن ها  
كنترل مانده حساب های بانكی و مطالبات به منظور جلوگيری از 
صدور چك های مازاد بر موجودی و اضافه دريافتی بدهكاران 
كنترل مانــده بدهی های كاركنان و جلوگيــری از دريافت 

اقساط اضافی  
نظــارت و كنترل بر موجودی حســاب های بانــك، پرداخت 
اعتبارات هزينه، تملك دارايی های سرمايه ای، اختصاصی، ساير 

منابع و جز اين، به منظور درخواست وجه به موقع از خزانه  
نظارت و كنترل بر واريز نقدی پيش پرداخت و علی الحســاب 

سنوات قبل به منظور انتقال آن ها به حساب های خزانه 
نظارت و كنترل بر تمديد مهلت ضمانت نامه ها و ساير تضمين ها 

از طريق پيام های هشداردهنده 

مديريت بر وجوه نقد و اتخاذ تدابير الزم به  منظور انجام به موقع پرداخت ها و وصول و 
انتقال به هنگام درآمد و ساير دريافت ها از وظايف اساسی ذيحساب ها و مديران امور مالی 

دستگاه های اجرايی، دانشگاه های دولتی و مقام های مسئول اين قبيل سازمان ها است. 
شركت همكاران سيستم بخشــی از سيستم حسابداری و كنترل های مالی و بودجه ای 
دســتگاه هاي دولتي، مراكز آموزشــي تحقيقاتي و دانشــگاهي، شــركت هاي دولتي و 
نهادهاي عمومي غيرانتفاعي دولتی كشــور را به مديريت وجوه نقد با عنوان سيســتم 

دريافت و پرداخت، اختصاص داده است.
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درخواست مجوز: براي همه اموال رسيده و فرستاده امكان 
صدور مجــوز و دريافت تأييديه از وزارت امور اقتصادي و 

دارايي در نظر گرفته شده است.
 صورت برداری: طبق آيين نامه اموال، حداقل سالی 2 بار )هر 
6 ماه يك بار( از اموال موجود در سازمان، توسط اين امكان 

صورت برداری انجام مي شود.
ثبت اسناد حسابداري: اساسي ترين تفاوت نظام نوين اموال 
با نظام قديم، مربوط به ثبت اسناد حسابداري است. به منظور 
تحقق اين امر و براي تمام عمليات  مربوط به آن، امكان صدور 
ســند در نظر گرفته شده است و تنظيمات مربوط به صدور 
اسناد اتوماتيك حســابداري، طبق دستورالعمل حسابداري 
شماره 54/8854/46949 مورخ 1385/10/24 انجام مي شوند 
و امكان به روز رســاني سيستم بر مبناي هرگونه تغييرات 

جديد از طرف وزارت دارايي نيز در نظر گرفته شده است.
سيســتم اموال دولتي عالوه بر پوشــش دهي نظــام نوين اموال 
امكاني را فراهم مي كند تا سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي 
كه نيازي به صدور لوح فشرده وزارت اقتصاد و دارايي را ندارند 
نيز از اين سيســتم بهره گيرنــد و براي تحقق اين امر، پيكربندي 

مستقلي در نظر گرفته شده است.

گزارش ها 
ديسكت اموال: امكان اســتخراج لوح هاي فشرده  هشتگانه 
اطالعــات اموال بر اســاس نــوع غير  مصرفــي و در حكم 
مصرفي در هر زمان و تهيه ديســكت اموال مطابق با فرمت 

قانوني مورد تاييد وزارت دارايي

گزارش مرور اموال: اين گزارش مي تواند كاربر را در رديابي 
اموال و گزارش گيري لحظه به لحظه ياري كند.

گزارش های اموال طبق آيین نامه: امكان گزارش هايی كه در 
آيين نامه اموال دولتی به آن اشاره شده، مانند فهرست اموال 
غير منقول، صورت موجودی اموال منقول، اموال مصرفی و 

غير مصرفی هر اتاق فراهم شده است.

امــكان تهیه گزارش های مــورد نیاز : با اســتفاده از ابزار 
گزارش ســاز، تهيه انواع گزارش های مديريتی كه به صورت 

ثابت در سيستم وجود ندارند نيز امكان پذير است. 

امكانات و ويژگی های اصلی 
ثبت و نگهداری اطالعات پايه 

ثبت و نگهداری اطالعات امين اموال 
تعريف گروه هاي اموال

ثبت و نگهداری اطالعات ساختار سازمانی 
ثبت و نگهداری اطالعات محل استقرار 

ثبت و نگهداری اطالعات كاال 
تعيين روش های پالک گذاری )شماره برچسب(  

امــكان ثبت اطالعات اموال بر اســاس كدينگ اســتاندارد 
وزارت دارايي

معرفي انبار

عملیات هاي اصلی نرم افزار
استقرار و صورت برداري اولیه اموال: برای وارد كردن 
مشــخصات اموالی كه قبل از راه  اندازی سيســتم وجود 
داشــته اند، الزم اســت كه اين اطالعات براي اولين بار از 

طريق استقرار ثبت شوند.
رسید، حواله و تحويل اموال  به واحدها: ثبت اوليه اموال 
در رســيد انبار صورت مي گيــرد و در اين فرم به صورت 
اتوماتيك به اموال برچســب جديد اختصاص داده مي شود. 
برچسب گذاري طبق روش نظام نوين اموال صورت مي گيرد. 
سپس اموال مورد نظر از طريق حواله، از انبار خارج شده و 

به واحد مربوطه تحويل مي گردد.
دفاتر اموال: بر اساس آيين نامه اموال دولتی الزم است تمام 
اموالی كه وارد و يا به هر طريق از سازمان خارج می شوند، 

در دفاتر رسيده و فرستاده ثبت  شوند.
خروج موقت: هر مالی كــه به هر دليلي )مانند تعميرات( به 
طور موقت از ســازمان خارج شــود، الزم است تا در فرم 

مربوطه ثبت شود.
تعريف اجزای مال: در مورد اموالی كه خود شامل چند جزء 
مختلف هستند، می توان هر كدام از آن ها را به تفكيك، نگهداری 
كرده و برای تهيه گزارش های مورد نياز از آن استفاده كرد. 
اســقاط اموال: امكان ثبت اموال اسقاط به منظور فروش و 

خروج از گردش اموال سازمان
بالاستفاده کردن: در صورتي كه مال مورد نظر اسقاط نشده 
باشــد و مورد نياز سازمان نيز نباشد، در سيستم به عنوان 

بالاستفاده ثبت مي شود.
تحويــل به انبار: اين امكان مربوط به زماني اســت كه مال 
توسط واحد مورد نظر به عنوان اموال اسقاطي يا بالاستفاده 

گزارش شده است و دوباره به انبار برگشت داده مي شود.
ارسال و دريافت اطالعات: شرايطی فراهم مي شود تا بتوان 
از طريق خواندن فايل حاوی اطالعات اموال از سيستم ديگر 

به سيستم فعلی، استقرار اوليه سيستم را تسهيل كرد.

سيستم اموال دولتی كار ثبت، نگهداری و تهيه گزارش از حساب اموال دولتی در اختيار 
دستگاه هاي دولتي، مراكز آموزشي تحقيقاتي و دانشگاهي، شركت هاي دولتي و نهادهاي 
عمومي غير انتفاعي كه از محل بودجه دولتي تهيه شده اند را انجام مي دهد. اين سيستم بر 
مبناي دستورالعمل نظام نوين اموال وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي و پياده سازي 
شده و داراي تاييديه از اين وزارتخانه است. بر اساس نظام ياد شده، اين سيستم وظيفه 
حفــظ و نگهداري از اموال در تمامــي فرايندهاي مديريت و انتقال داخلي و خارجي را به 
عهده دارد. همچنين با اين سيستم مي توان به راحتي كار صدور مجوز و تهيه ديسكت هاي 
هشتگانه براي ارسال اطالعات به وزارت دارايي را انجام داده و براي كنترل عمليات داخلي 
سازمان، گزارشات متنوع درون سازماني را به سطوح كارشناسي و مديريتي ارائه داد. 
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امكانات و ويژگی های اصلی 
معرفي انواع دارايي و اطالعات پايه مرتبط

تعريف قوانين استهالک توســط كاربر با استفاده از جدول 
قوانين استهالک ثبت شده در نرم افزار

تعيين روش محاسبه استهالک دارايي از طريق گروه دارايي 
يا اقالم دارايي

تعيين محل استقرار دارايي به صورت درخت واره
گروه بندي درخت واره اي دارايي ها

تفكيك وظايف جمع دار اموال از حسابدار اموال
معرفي حساب هاي ثابت سيستم 

ثبت اطالعات دارايي ها و محاسبات صدور اسناد
ثبــت دارايي ها و تخصيص شــماره پــالک از طريق خريد 
مستقيم، دريافت از انبار، اقالم تكميل شده توسط پروژه ها يا 

اقالم انتقالي از سازمان هاي ديگر
قيمت گذاري دارايي بر اســاس قيمت مندرج در برگ تحويل 

انبار، قيمت تمام شده پروژه يا قيمت خريد
تعميرات اساسي و امكان انتخاب روش تاثيرگذاري تعميرات 

در محاسبه استهالک 
تعديل قيمت دارايي

بيمه دارايي به صورت فردي و گروهي
صورت برداري و تطبيق دارايي

تعريف اجزاي دارايي
مشخص كردن پالک اصلي و فرعي

تعيين جمع دار و تحويل گيرنده دارايي به طور هم زمان
محاسبه تعديالت نرخ و روش محاسبه استهالک دارايي

ثبت ماليات بر ارزش افزوده
ارزيابي مجدد دارايي ها

محاســبه اســتهالک دارايي ها به صورت جمعي، گروهي يا 
اقالم دارايي

نقل و انتقال، خروج و حذف دارايي
ثبت سوابق نقل و انتقال دارايي

اعالم بال استفاده شدن دارايي براي درنظر گرفتن تاثير آن در 
محاسبه استهالک دارايي

خروج موقت و بازگشت دارايي
فروش، حذف، اسقاط و اهداي دارايي

گزارش ها
كارت تفصيلي دارايي هاي ثابت

سوابق تعميرات اساسي دارايي ها
نقل و انتقال دارايي ها بين مراكز هزينه و اشخاص

هزينه استهالک دارايي ها بر حسب عوامل هزينه و مراكز هزينه
خالصه عملكرد دارايي ها
دارايي هاي نزد كاركنان

مرور دارايي
گزارش هاي مغايرت با سيستم حسابداري

گزارش خروج موقت دارايي ها
ساير گزارشات مربوط به دارايي ها

دارايي ثابت را مي توان يكي از نقاط تمركز سرمايه گذاري هاي دستگاه هاي دولتي ، مراكز 
آموزشي تحقيقاتي و دانشگاهي، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير انتفاعي تلقي 
كرد. بر اين اســاس نظارت صحيح بر وضعيت اين گونه دارايي ها به منظور جايگزيني به 
موقع، كســب اطمينان از پوشش بيمه اي مناســب، كنترل نقل و انتقال، محاسبه ي هزينه 

استهالک و ... ضروري خواهد بود. 
نرم افزار دارايي ثابت، به عنوان بخشــي از سيســتم يكپارچه اطالعات مديريت همكاران 
سيســتم، با ســاير سيســتم هاي اين مجموعه ارتباط برقرار كرده و با ايجاد انسجام و 
يكپارچگي در تمام فرايندهاي موجود، از ورود اطالعات تكراري جلوگيري مي كند و امكان 

كنترل و مديريت دارايي هاي ثابت را به نحوي شايسته فراهم مي آورد.
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امكانات و ويژگی های اصلی 
اطالعات پايه سیستم

تعريف كاال
ثبت پيمانكاران اصلي و فرعي

ثبت انواع قرارداد
ثبت فهرست بها
تعريف خدمات

تعريف انواع عمليات
تعريف انواع مناقصه

ثبت عوامل افزاينده و كاهنده
تعريف عمليات
تعريف سپرده

تعريف ضمانت نامه )امكان تقليل، ابطال و تمديد(

عملیات  اصلي نرم افزار
ثبت مناقصه هاي تايید شده

ثبت قرارداد
امكان ثبت الحاقيه روي قرارداد

ارتباط قرارداد با سپرده ها
ارتباط قرارداد با ضمانت نامه ها

اختصاص عمليات هاي تعريف شده به قرارداد )كنترل مبالغ 
عمليات ها و مبلغ قرارداد(

تعيين عوامل افزاينده و كاهنده روي قرارداد و روي عمليات ها
ارتباط قرارداد با سيستم تامين اعتبار جهت پرداخت و امكان 

صدور سند حسابداري )كنترل مبلغ تامين در هر پرداخت( 

ثبت صورت وضعیت
ثبت صورت وضعيت ها اعم از موقت و قطعي

اعمــال و انجام محاســبات عوامل افزاينــده و كاهنده روي 
صورت وضعيت با توجه به اولويت هر ضريب 

ثبت صورت وضعيت تعديلي و انجام محاسبات آن  
ثبت صورت وضعيت قطعي و انجام محاسبات آن

محاســبه مبالغ كاركرد نقل از قبل به ازاي هر عمليات و كل 
صورت وضعيت ها

كنترل مبالغ صورت وضعيت و عمليات هاي آن با قرارداد  
ثبت استهالک ضمانت نامه بر اساس صورت وضعيت

ثبت اســتهالک پيش پرداخت و علي الحســاب بر اســاس 
صورت وضعيت

ارتباط و كنترل صورت وضعيت ها با سيســتم هاي »كنترل 
بوجــه و تامين اعتبــار« و »دريافت و پرداخــت« و امكان 

صدور سند اتوماتيك 

گزارش ها 
گــزارش مرور قراردادها: امكان بررســي و مرور اطالعات 

قرارداد، صورت وضعيت، مناقصه، پيمانكار و عمليات
گزارش عملیات قراردادها: امكان گزارش  گيری از اطالعات 

پيمانكار، عمليات، قرارداد، صورت وضعيت و مناقصه 
گزارش کاربرگ قرارداد: امكان گزارش گيري از يك قرارداد و 

الحاقيه ها و صورت وضعيت هاي آن قرارداد
گــزارش کارت حســاب پیمانكار: امــكان گزارش گيري از 

پرداخت هاي مرتبط با يك قرارداد 
امكان گزارش گيري از اطالعات پيمانــكار، عمليات، قرارداد، 

صورت  وضعيت و مناقصه 

حسابداري 
كنترل مبلغ صورت وضعيت و مبلغ پرداخت آن

ثبت اطالعات دوره قبل از استقرار سیستم
ثبت مناقصه هاي تاييد شده استقراري

ثبت قراردادهاي استقراري و اطالعات پرداخت آن
ثبت صورت وضعيت هاي استقراري و اطالعات پرداخت آن

ثبت قراردادهاي تمديد شده استقراري 

در حال حاضر اكثر قراردادهاي بخش عمومي برون سپاري مي شوند و اين موضوع باعث 
شده است تا اين قراردادها نيازمند ساز وكار كنترلي قدرتمندي جهت تشخيص و اصالح 
انحراف هاي خود باشند. به همين خاطر، بسياري از سازمان ها و موسسات اقتصادي براي 
داشــتن اطالعات صحيح و بهنگام از قراردادها و صورت وضعيت ها و نظارت بر آنها، از 

نرم افزار كنترل قراردادها  بهره مي جويند. 
نرم افزار كنترل مالی قراردادهای پيمانكاری همكاران سيستم، مجموعه ای است از امكانات 
مــورد نياز جهت ثبت، پيگيری و دريافت گزارشــات مربوط بــه قراردادهای پيمانكاری، 
مشــاوره ای و ســاير قراردادهای موجود در فرايندهای جاری دستگاه ها و شركت های 
دولتی كه عالوه بر ارتباط با ديگر سيستم های مالی دولتی، پاسخگوی نيازهای كنترلی و 
مديريتی كاربران سطوح مختلف سازمان، در زمينه پيگيری وضعيت قراردادها خواهد بود. 
در اين ميان، توجه به ارتباط نزديك و تنگاتنگ عملياتي و اطالعاتي ميان سيستم هاي كنترل 
قراردادها با سيســتم دريافت و پرداخت و سيستم كنترل بودجه و تامين اعتبار از اهميت 
ويژه اي برخوردار است و استفاده از نرم افزار كنترل قراردادها زماني بطور كامل موثر و 

كارساز خواهد بود كه چنين ارتباطي را ميان سيستم هاي يادشده فراهم آورد.
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امكانات و ويژگي هاي اصلي 
تهيــه و تنظيم ســاختار صورت های مالی با اســتفاده از 

مفهوم سرفصل
برقــراری ارتبــاط ميــان كدينــگ حســابداری و مجموعه 

سرفصل های تعريف شده تا شش سطح
امكان تعريف دوره های زمانی مختلف برای تهيه صورت های 

مالی در طول يك سال مالی
امكان ثبت كاربرگ هاي تعديل طبقه بندی حساب ها در سيستم 
تهيه گزارشــات اصلی شامل ترازنامه، سود و زيان، سود و 
زيان انباشته، سود و زيان جامع و گردش وجوه نقد همراه با 

يادداشت هاي پيوست 
تفكيك اقالم حائز اهميت از اقالم با اهميت كمتر )تحت عنوان 

»ساير«( در گزارش تفصيلی
امكان رديابی مبلغ هر سرفصل در سطح حساب كل، معين و 

سطوح تفصيلی
تهيه يادداشــت دارايی ثابت مشهود از طريق سيستم دارايی 

ثابت همكاران سيستم
تهيه صورت هاي مالي مقايسه اي )امكان مقايسه اقالم صورت 
مالــی دوره جــاری با هر يك از دوره های تعريف شــده در 

گذشته تحت عنوان دوره متناظر(
امكان تجديد ارائه اقالم گزارش شده در دوره قبل

EXCEL و WORD استخراج گزارشات در فرمت های
تهيه گزارشات در شكل های ساده، ماتريسی و ماتريسی خاص

تهيه كتابچه صورت های مالی با امكان روند كردن ارقام در 
سطح هزار و يا ميليون ريال

امكان قطعی كردن اطالعات تهيه شده در هر دوره مالي

اطالعات مالي منسجم، طبقه بندي شــده و به روز براي برنامه ريزي و تصميم گيري هاي 
عملياتي و استراتژيك هر سازمان ضروري است. از سوي ديگر، بخشي از اين اطالعات، 

بايد به شكل مناسبي به ذينفعان خارج از سازمان نيز گزارش داده شود.
صورت هاي مالي اساســي، مهم تريــن و پركاربردترين گونه اين گزارش ها محســوب 
مي شود كه با توجه به روند شفاف سازي اطالعات مالي در بازار سرمايه و الزام بسياري 
از شــركت ها و سازمان ها به ارائه گزارش هاي فصلي و ميان دوره اي، بايد ابزار مناسبي 

براي تهيه سريع و كارآمد آن ها در دسترس باشد.
سيســتم صورت هاي مالي اساسي همكاران سيستم بر مبناي اطالعات مالي موجود در 
سيســتم حســابداري، اين گزارش ها را در زماني كوتاه و به دقت تهيه مي كند. ساختار 
صورت هــاي مالي قابل تعريف بر اســاس ســرفصل ها بوده و از انعطــاف كافي براي 

متناسب سازي با نياز سازمان برخوردار است.
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امكانات و ويژگي های اصلي
توانايي پوشــش هم زمــان دوره هاي مالي مختلــف در انواع 
حساب هاي مستقل و صدور اتوماتيك سند تعهدي و سند نقدي 

معادل آن در دوره متناظر با رعايت تمامي كنترل هاي الزم
امكان پيكربندي صدور اسناد نقدي بر مبناي تعهدي 

تشخيص اسنادي كه معادل نقدي دارند
تشخيص و كنترل الزامات سند نقدي

صدور هم زمان سند بدون دخالت كاربر
امكان تطبيق انواع سند در حساب هاي مستقل تعهدي و نقدي

تطبيق حساب هاي معين در نظام مالي تعهدي با حساب هاي 
كل در حساب هاي مستقل نقدي

امكان ايجــاد انواع حســاب هاي تفصيلي تركيبــي )تركيب 
تفصيلي هاي هم  تراز و هم ســطح حساب هاي مستقل جاري 

و عمراني در نظام مالي تعهدي(
پوشش هم زمان گزارشات قانوني مورد نياز مراجع نظارتي 
شامل گزارشات مقايسه اي و عملكردي و صورت هاي مالي 

استاندارد نظام مالي تعهدي

الزامات قانوني و مديريتي ايجاد شده براي دستگاه هاي دولتي، مراكز آموزشي تحقيقاتي 
و دانشگاهي، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيرانتفاعي در جهت استفاده بهينه 
از منابع، محاســبه و كاهش بهاي تمام شــده فعاليت ها و آماده كردن زيرساخت هاي 
نرم افزاري و اطالعاتي مورد نياز براي اجراي بودجه ريزي عملياتي و مديريت عملكرد، 

اين سازمان ها را به استقرار نظام مالي بر مبناي تعهدي كامل ملزم كرده است. 
راهكار نرم افزاري پوشــش فرايند تعهدي در دســتگاه هاي دولتــي و نهادهاي عمومي 
همكاران سيســتم به گونه اي طراحي و اجرا شــده اســت كه به مديــران حوزه مالي 
دســتگاه هاي دولتي، مراكز آموزشــي تحقيقاتي و دانشــگاهي، شــركت هاي دولتي و 
نهادهــاي عمومي غيرانتفاعي اين امــكان را مي دهد كه هم زمان با ثبت كليه فعاليت ها و 
رويدادهاي مالي خود بر مبناي تعهدي كامل، به صورت كاماًل اتوماتيك، امكان صدور 
اسناد حسابداري دولتي  )نقدي( را نيز با رعايت كليه قوانين و استانداردها داشته باشند 
و بتوانند به صورت هم زمان به هر دو بخش نيازهاي سازمان خود در نظام هاي مالي 

تعهدي و نقدي پاسخگو باشند.
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امكانات و ويژگي های اصلي
امكان تعريف ساختار سازمان و شركت هاي زير مجموعه 

و شعب
امــكان تعريف ســاختار كدينــگ مالي واحد بــراي تجميع 

حساب هاي واحدهاي زيرمجموعه و شعب
امكان فراخواني اطالعات از سيستم هاي مستقل شركت هاي 

زير مجموعه و شعب
امكان تجميع اسناد حسابداري تا پايين ترين سطوح تفصيلي

تحليل و مقايسه عملكرد شركت هاي زيرمجموعه و شعب
امكان تعيين سياســت ها و الزامات ويژه براي فعاليت شعب 

زير مجموعه
امكان تطبيق حســاب هاي رابط به منظور مغايرت گيري بين 

حساب هاي سازمان مركزي و واحدهاي تابعه

گزارش ها 
گزارش هاي پيشــرفته مقايســه اي و نموداري براي ارزيابي 

شركت هاي زير مجموعه و شعب
امكان دريافت تمام گزارش هاي سيستمي به صورت تجميعي 

از اطالعات واحدهاي مختلف
قابليــت ارائه ترازهاي تجميعي با رعايت اســتاندارد كدينگ 

مشترک و فيلترينگ واحدها
امكان ارائــه گزارش هاي تجميعي اشــخاص )ترازها و ريز 

عمليات( با تجميع اطالعات واحدها
امكان دريافت گزارش هاي مقايسه اي ساالنه و ماهانه بر اساس 

تجميع و فيلترينگ واحدها

برخي از ســازمان ها داراي پراكندگي جغرافيايي هســتند و يا اين كه به طور هم زمان با 
شــخصيت هاي حقوقي مجزا در قالب ســتاد مركزي و واحدهاي تابعه در حال فعاليت 
هســتند. در اين شرايط در دسترس بودن اطالعات واحد ها و ارائه گزارشات مالي جامع 
به صورت كالن ضروري اســت. بنابراين مديران براي اتخــاذ تصميم هاي راهبردي و 
آگاهي از وضعيت واحد ها نيازمند سيستمي هستند كه بتواند گزارشات جامع، به روز و 

مقايسه اي را به آن ها ارائه كند. 
سيســتم حسابداري شعب امكان دسترســي به اطالعات هر يك از شعب سازماني را به 
آساني فراهم كرده و قادر است گزارشات جامعي درباره عملكرد آن ها ارائه دهد. وجود 
حسابداري شعب به منظور تجميع اطالعات دستگاه يا شركت اصلي و شركت هاي فرعي، 
براي تهيه صورت هاي مالي تجميع شده و بررسي حساب هاي گروه شركت ها مفيد است.
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احكام و کارگزيني   

حقوق و دستمزد   

ماموريت و مرخصي   

تشكیالت سازماني   

ارزيابي عملكرد کارکنان   

مديريت آموزش   

مديريت تردد

سامانه سفارش و تحويل غذا   

اتوماسیون اداری تحت وب

پرتال مكاتبات

کارتابل آفالين

پرتال کارکنان   



امكانات و ويژگی های اصلی 
اطالعات پرسنلی و کارگزينی 

انواع استخدام 
ثبت مجموعــه ای كامــل از اطالعات فردی، ســوابق كاری، 

ايثارگری، كاركنان و ... 
معرفی عوامل حكمی به صورت پارامتريك و تعيين ماهيت آن ها  
معرفی رسته ها و رشته ها و طبقه های شغلی متناظر با هر يك 
تعييــن شــرايط احــراز تحصيلــی و تجربی هــر يك از 

طبقه های شغلی

بازنشستگان و موظفین 
ثبت اطالعات مربوط به احكام بازنشستگی، اطالعات مربوط 

به موظفين و صدور احكام مربوطه 
محاسبات مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارائه گزارشات 

مربوطه 

محاسبات 
معرفــی روش هــا، پارامترهــا و عبارت های محاســباتی 

عوامل حكمی 
محاسبه گروه شغلی و گروه های تشويقی كاركنان  

صــدور حكم كارگزينی و انواع احكام اصالحی به صورت 
اتوماتيك

محاسبه مقادير ريالی عوامل حكمی 

گزارش ها 
چاپ حكم كارگزينی 

چاپ خالصه پرونده كاركنان 
ليســت كاركنان واجد شــرايط گروه تشــويقی برحســب 

ارزشيابی، سوابق ايثارگری و ... 
گزارش سوابق حكمی كاركنان 

ليست كاركنان واجد شرايط ارتقای گروه 

صــدور انواع احكام كارگزينی و محاســبه عوامل حكمی متناظر با هر نوع اســتخدام، 
نمونه هايی از عمليات زمان بری اســت كه مســئوالن كارگزينی به طور روزمره درگير 

آن هستند. 
اين نرم افزار، به عنوان بخشــی از سيستم يكپارچه اطالعات مديريت همكاران سيستم، 
به گونه ای طراحی شــده اســت كه می تواند تنوع قوانين جــاری و رويه های حاكم بر 
صــدور احكام كارگزينی را به شايســتگی پوشــش داده و با ارتبــاط تنگاتنگ خود با 
سيستم مديريت منابع انسانی و حقوق و دستمزد همكاران سيستم، امكانات و تسهيالت 

كارآمدی را در اختيار مديران قرار دهد.
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امكانات و ويژگی های اصلی
اطالعات حقوقی و احكام پرسنلی 

انواع استخدام
تعريف چارت سازمانی، رده های شغلی، پست های مرتبط و ... 
امــكان تعريف نامحدود عوامل حقوقي در گروه هاي مختلف 

مزايا، كسور و تعهدات كارفرما به تفكيك انواع استخدام

اطالعات ماهانه 
دريافت اطالعات حضور و غياب كاركنان از دستگاه كارت زنی

نگهداری اطالعات كاركرد در مقاطع ماهانه
ورود اطالعات كاركرد به صورت معوقه براي ماه هاي قبل

پرداخت وام به کارکنان 
انواع وام و شرايط اعطای وام به  كاركنان

نگهداری سوابق كسر و تعديل اقساط و اصالحات آن

محاسبات 
امكان فرمول نويســي عوامــل حقوقي به صــورت دلخواه با 
اســتفاده از توابع و پارامترهاي متنــوع و نگهداري تاريخچه 

تغييرات آن ها براي پوشش دهي

محاسبات معوقه
امكان تنظيــم ويژگي هاي عوامل حقوقي در محاســبات )به 

عنوان مثال ماليات پذير، بيمه پذير و ...( 
امكان ثبت معوقه هاي حكمي و كاركردي و پوشش دهي كامل 

محاسبات معوقه
اطالعات اســتخدامی مربوط به حقــوق از جمله نوع بيمه و 

ماليات كاركنان و شعب مربوط به آن ها
ثبت اطالعات تجميعی برای پياده سازی نرم افزار مانند درآمد، 

درآمد مشمول ماليات، مانده مرخصی و  ... 
محاسبات دوره اي مانند عيدي )شامل پرداخت و محاسبات 

ذخيره(
محاسبات ذخيره سنوات

امــكان تعريف انواع پرداخت ها و محاســبات بين ماه خاص 
ســازمان و انجام عمليات مســتقل مربوط بــه آن )تعريف 
عوامل، ورود اطالعات كاركردي، انجام محاسبه، صدور سند 

حسابداري و گزارشات مرتبط(
صدور اسناد حسابداری بر اساس موافقت نامه و اعتبارات

امكان تعيين ســاختار فايل هاي خروجــي از جمله  فايل هاي 
خزانه، بانك، ماليات، بيمه و ... 

گزارش ها
ليست حقوق، انواع بيمه و ماليات متناسب با نيازهای خاص

امكان تهيه گزارشات ليست و فيش براي محاسبات ديون
ايجــاد و طراحی انــواع فايل هاي خروجي بــا فرمت هاي 

مختلف و دلخواه
اطالعــات ثابت و متغيــر كاركنان )تغييــرات مبانی حقوق، 

اضافه كاری و ساير عوامل( 
گزارش های حسابرسی برای دوره های زمانی مشخص

ليست و فيش برای انواع پرداخت ها )بين ماه، عيدی، باز خريد، 
مرخصی و سنوات( 

امكان ايميل فيش به آدرس ايميل كاركنان
امكان ارسال فيش هاي كاركنان به سيستم پرتال سازمان

گزارشات قانونی و ارسالی از سوی سازمان به خزانه
ارسال و دريافت فايل هاي سيستم طرح ميزان

امكان ارسال فيش های حقوقی كاركنان به كارتابل اتوماسيون 
اداری تحت وب همكاران سيستم

جذابيت بهره مندي از نرم افزارهای مالی زمانی نمود پيدا می كند كه الزم باشد محاسبات 
پيچيده ای در كوتاه ترين زمان ممكن و با جلوگيري از بروز هر گونه خطا صورت گيرد. 

محاســبه حقوق و دستمزد كاركنان در ســازمان ها و موسسات دولتی نمونه بارزی از 
همين محاسبات زمان بر است كه مسئولين مالی هميشه درگير آن هستند. 

نرم افزار حقوق و دستمزد دولتي همكاران سيستم مجموعه عمليات مربوط به فرايند حقوق 
و دستمزد از جمله ثبت اطالعات پايه، محاسبات و گزارش دهي متنوع قانوني و مديريتي 
را پوشش مي دهد. اين سيستم با هدف ايجاد انعطاف پذيري الزم در فرايند پرداخت حقوق، 
محاسبات پيچيده و متنوع را به سرعت و با دقت زياد انجام داده و از اين نظر تسهيالت 

كارآمدي را فراهم كرده  است.   
اين نرم افزار طوري طراحی شده كه می تواند الزامات قوانين جاری و رويه های حاكم در 
محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان را به صورت كامل پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ با 
نرم افزار منابع انساني و حسابداری دولتي همكاران سيستم، امكانات و تسهيالت كارآمدی 

را در اختيار مديران قرار دهد.
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امكانات و ويژگی های اصلی 
ماموريت

ثبت حكم اعزام به ماموريت و اعمال مجوزهاي اتوماتيك در 
قسمت مديريت تردد

ثبت حكم اداري ماموريت )گزارش ماموريت( بعد از بازگشت 
كاركنان از ماموريت

محاسبه هزينه هاي ماموريت مانند غذا، اقامت، رفت و آمد و ... 
توسط عوامل و پارامترهاي كامال منعطف

ثبت حكم مالي ماموريت براي تاييد هزينه ها و محاســبه حق 
ماموريت كاركنان

ارســال حق ماموريت كاركنان به سيستم حقوق و دستمزد 
براي پرداخت به كاركنان

مرخصي
تعريف انواع مرخصي استحقاقي، استعالجي و بدون حقوق

تعيين ســقف مرخصي، ميزان انتقال ماهانه و ساالنه، كنترل 
مانده و وضع مقررات مربوط به جانبازان

امكان ثبت مرخصي و تاييــد آن و صدور مجوزهاي اداري 
اتوماتيك براي اعمال در قسمت مديريت تردد

امكان مشاهده كاردكس مرخصي كاركنان و اطالع از وضعيت 
مرخصي هاي استفاده شده و مانده آن ها

كنترل هوشــند ضوابط مرخصي تعيين شده در هنگام ثبت 
مرخصي )مانند كنترل مانده مرخصي و ...(

مديريــت فرايندهاي ماموريت و مرخصي و انجام محاســبات مربــوط به هر يك از اين 
فرايندها، جزو فعاليت هايي است كه معموال مسئوالن كارگزيني و مالي در سازمان ها، به 
طور روزمره، با آن درگير هستند. بنابراين استفاده از يك نرم افزار مدون و انعطاف پذير 
جهت پوشش دهي رويه هاي متعدد براي مديريت فرايندهاي ماموريت و مرخصي يكي از 

نيازهاي عمده در سازمان ها است.
فرايند ماموريت در سيســتم مديريت منابع انساني همكاران سيستم، به گونه اي طراحي 
شده است كه مي تواند ضمن صدور  احكام ماموريت و  تعريف عواملي براي محاسبه حق 

ماموريت، امكانات و تسهيالت كارآمدي را در اختيار مديران قرار دهد.
در ماژول مرخصي در سيســتم مديريت منابع انســاني همكاران سيستم، ضمن امكان 
تعريف انواع مرخصي در ســازمان، امكانات الزم براي ثبت، بررسي و تاييد مرخصي و 

نيز اعمال انواع اصالحات الزم به صورت فردي و گروهي، فراهم شده است.
ماژول هاي ماموريت و مرخصي با ســاير ماژول هاي سيستم مديريت منابع انساني از 
جمله ماژول مديريت تردد و نيز سيستم حقوق و دستمزد همكاران سيستم به طور كامل 

يكپارچه و هماهنگ هستند.
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امكانات و ويژگی های اصلی 
ثبت و نگهداري اطالعات  

ثبت اطالعات مربوط به رســته و رشته هاي شغلي همراه با 
شرايط احراز طبقات شغلي

ثبت اطالعات مربوط به واحد هاي سازماني
معرفي پست هاي سازماني

نگهداري تاريخچه تغييرات پست هاي سازماني

مديريت ساختار سازماني
تعريف ساختار سازماني بر اســاس تاريخ صدور و تاريخ 

تصويب با توجه به نوع استخدام
نگهداري چارت هاي ســازماني بر اساس چارت هاي درحال 

تصويب، جاري و غير فعال
تعريف پست هاي سازماني به صورت درخت واره 

امكان دسته بندي هاي مشخص در هر سازمان مانند: پست هاي 
عادي، غيرفعال، بالتصدي و بلوكه شده 

امكان مشخص كردن رده هاي پستي بر اساس تعاريف هر 
سازمان

امكان بايگاني ساختارهاي سازماني قبلي 
امكان ثبت شرايط احراز پست ها در ساختارهاي سازماني و 

امكان درج فايل به عنوان شرايط احراز
امكان تهيه گزارش بر اساس دسته بندي پست ها

امكان تهيه گزارش از درخت واره چارت سازماني

نرم افزار تشــكيالت دولتي به عنوان بخشــي از سيســتم يكپارچــه اطالعات مديريت 
همكاران سيستم، به گونه اي طراحي شده كه عالوه بر ايجاد امكان مديريت و نگهداري 
كامل ســوابق چارت هاي سازماني مي تواند اطالعات الزم درباره پست ها و چارت هاي 

سازماني مورد نياز براي صدور احكام را در اختيار سيستم كارگزيني قرار دهد.
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ارزيابي عملكرد
تعريــف فرم هــاي ارزيابي عملكرد براي رده هاي پســتي يا 

واحدهاي سازماني مختلف
امكان تعريف شاخص هاي كمي و كيفي گوناگون

امــكان تعريف دوره هاي ارزيابي عملكرد در بازه هاي زماني 
مانند دوره هاي سه ماهه، شش ماهه يا ساالنه

ثبــت نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان يا واحدها در هر دوره 
ارزيابي براي مقايســه شــاخص ها و وضعيت كاركنان در 

دوره هاي مختلف
امــكان اعمال نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان در محاســبات 

پاداش و بهره وري

گزارش هاي اصلي
گزارش از نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان به تفكيك دوره هاي 

ارزيابي
گزارش مقايســه اي براي مقايسه نتايج عملكرد كاركنان در 

دوره هاي مختلف
گزارش مقايســه اي براي مقايســه نتايــج ارزيابي عملكرد 

كاركنان يك واحد با همديگر
گزارش افــرادي كه نتايج ارزيابي آن ها كمتر يا بيشــتر از 

استاندارد سازمان است.

ارزيابي عملكرد كاركنان جزو فرايندهايي اســت كه از ديرباز مورد توجه ســازمان ها 
بوده و هر ســازماني براي پوشش دهي اين فرايند، ضوابط و مقررات خاصي را تدوين 
و طراحي كرده اســت. ارزيابي كاركنان با توجه به اثر بسياري كه بر روي كاركنان و 
بهره وري آنان مي گذارد در پيشــبرد كسب و كار سازمان عاملي بسيار مهم محسوب 

مي شود.
وجود شاخص هاي مناسب ارزيابي و همچنين امكان مقايسه اين شاخص ها در دوره ها 
و زمان هاي متفاوت مي تواند نظام سنجش و مديريت عملكرد كاركنان را بهبود بخشد. 
سيســتم هاي اطالعاتي از طريق ثبت وقايع حساس، محاسبات شاخص هاي شايستگي 
و  ثبت نتايــج ارزيابي عملكرد كاركنان و ارائه گزارشــات گوناگون از وضعيت آنان، 

پوشش دهي كامل اين فرايند در سازمان ها را امكان پذير مي سازند. 
اين فرايند در سيستم مديريت منابع انساني همكاران سيستم، در ماژول ارزيابي عملكرد 
پياده سازي شده و  با ساير ماژول هاي اين سيستم به طور كامل يكپارچه و هماهنگ است. 

در اين ماژول سعي شده تا عمده فعاليت هاي اين فرايند به طور دقيق پياده سازي شوند.
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امكانات و ويژگي هاي اصلي
تعريف استاندارد آموزشي براي هر شغل يا پست بر اساس 

استاندارد قابليت ها و مهارت هاي مورد نياز براي آن 
تعريف دوره هاي آموزشي مورد  نياز سازمان

ثبت در خواست دوره هاي آموزشي مورد نياز واحدها
مديريــت در خواســت ها و برنامه ريــزي بــراي برگزاري 

دوره هاي آموزشي
ثبت نتايج ارزشيابي فراگيران دوره هاي آموزشي برگزار شده

ثبت نتايج ارزيابي مدرسين، مديران و فراگيران از دوره هاي 
آموزشي برگزار شده

تهيه شناسنامه  آموزشي كاركنان

گزارش هاي اصلي
گزارش از دوره هاي آموزشي موجود در سازمان
گزارش استانداردهاي آموزشي مشاغل و پست ها

گزارش نيازهاي آموزشي فردي
گزارش نيازهاي آموزشي شغلي

گزارش دوره هاي برگزار شده، لغو شده و يا برگزار نشده در 
يك بازه زماني خاص

گزارش سهم آموزشي هر واحد
گــزارش هزينه هاي آموزشــي جهت تعييــن بودجه واحد 

آموزش سازمان
گزارش ريز هزينه هاي آموزشي به تفكيك افراد سازمان

گزارش سرانه آموزشي 
چاپ گواهينامه

گــزارش حضور و غيــاب و نمــرات شــركت كنندگان در 
دوره هاي آموزشي

تقويم ساالنه و ماهانه واحد آموزش
شناسنامه آموزشي كاركنان

انجام صحيح كارها در ســازمان كه تعيين كننده ميزان كارايي ســازمان است، در گرو 
آموزش صحيح كاركنان و به روز بودن دانش آن ها در زمينه كاري خود است. سازمان ها 
براي افزايش كارايي كاركنان توجه ويژه اي به فرايند آموزش و توسعه داشته اند تا بتوانند 
با شناسايي نيازهاي آموزشي مشاغل، بهترين نفرات را براي تصدي مشاغل و پست هاي 
سازماني آماده كنند. سازمان ها با تعريف وظايف و اختيارات مشاغل يا پست ها از شخص 
متصدي آن شــغل يا پست انتظارات مختلفي دارند كه انجام صحيح آن ها بدون آموزش 
كافي و داشــتن دانش و مهارت مورد نياز آن ميســر نخواهد بود. بنابراين ســازمان ها 
برنامه ريزي وسيعي براي آموزش كاركنان خود انجام مي دهند تا سطح دانش و مهارت 
كاركنان خود را متناسب با شغل يا پست آن ها، افزايش دهند. سيستم هاي اطالعاتي با ثبت 
استانداردهاي آموزشي و همچنين نگهداري سوابق آموزشي كاركنان و با ارائه گزارشاتي 
مانند گزارش نياز آموزشي كاركنان، سازمان ها را در مديريت اين فرايند ياري مي رسانند. 
در ماژول آموزش سيســتم مديريت منابع انســاني همكاران سيستم سعي شده است تا 

عمده فعاليت هاي مربوط به فرايند آموزش و توسعه به طور دقيق پياده سازي شود.
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کنترل تردد
استفاده از فناوري روز دنيا )RFID( براي مديريت تردد و امنيت

تعيين دسترسي افراد به نقاط مختلف سازمان
تعيين هويت و شناسايی افراد

مشــاهده آنالين وضعيت تردد كاركنان، محل، مشخصات و 
عكس كاركنان هنگام عبور از در هاي تعريف شده

امكان تعريــف رويدادهاي مختلف در درهاي ورود و خروج 
)مانند آژير خطر، ارسال ايميل، SMS و ...(

امــكان ثبت مراجعات اشــخاص خارج از ســازمان و تاييد 
مراجعه شونده براي مالقات با مهمانان

گزارش هاي اصلي
گزارش تردد كاركنان و مكان هاي مراجعه شده و رويدادهاي 

تردد در سازمان
گزارش وضعيت تردد مراجعه كنندگان

گزارش عوامل حضور و غياب كاركنان 

موضوع كنترل ورود و خروج و تردد اشــخاص و پرســنل سازمان، تعريف شيفت ها و 
تقويم هاي كاري و محاسبه انواع كاركردها، يكي از مهم ترين فرايندهايي است كه معموال 
زمان و نيروي زيادي در ســازمان هاي بزرگ صرف آن مي شــود. در اين ماژول سعي 
شده است تا با استفاده از  فناوري مبتني بر RFID تا حد زيادي به مكانيزه كردن، حذف 

اشتباهات و صرفه جويي در زمان كمك شود. 
فناوري RFID يا شناسايي از طريق امواج راديويي، با استفاده از شناسه هاي منحصر به 
فرد و كدهاي ذخيره شــده در تگ ها، به عنوان يك ابزار قدرتمند در دريافت، جمع آوري 
و هدايت داده ها در حوزه هاي مختلف مانند تشــخيص و شناسايي و يا حسگرهاي تحت 

كنترل براي رديابي و نظارت مي تواند بسيار موثر باشد. 
فرايند مديريت تردد در سيســتم مديريت منابع انساني همكاران سيستم در ماژول كنترل 
تردد و در ارتباط يكپارچه با ســاير ماژول هاي سيســتم از جمله ماموريت و مرخصي 

پياده سازي شده است.

41 40



امكانات و ويژگي هاي اصلي
صرفه جويي در مصرف غــذا و جلوگيري از افزايش بي رويه 

تعداد غذاي تهيه شده 
نظارت و كنترل دقيق فرايندهاي مربوط به غذاخوري سازمان 

و آمارهاي مربوط به آن
محاســبه دقيق تعداد و ارزش ريالي غذاهاي مصرف شــده 
به منظور ســازماندهي مناســبات مالي و برنامه ريزي براي   

رستوران
دريافت اطالعات از مصرف غذا در هر فاصله زماني )روزانه، 

هفتگي، ماهيانه و ...(
تهيه و نمايش صورتحساب استفاده از غذاخوري براي محاسبه 

در سيستم حقوق و دستمزد
اعالم سفارش ها و تسويه حساب سريع با پيمانكاران 

امكان اســتفاده از صفحه نمايش لمســي براي سفارش و 
تحويل غذا

همواره در سازمان ها يكي ازموضوع هاي قابل بحث و هزينه اي موضوع غذاي پرسنل و 
تهيه گزارش هاي دقيق و ســريع از تعداد غذاهاي رزرو شده، تحويل داده شده، وضعيت 

سالن هاي غذاخوري و گزارش مالي آن بوده است.
 RFID ســامانه مديريت غذاخوري همكاران سيستم با تلفيق تكنولوژي وب و فناوري 
و بيومتريك، كل فرآيند ســفارش و تحويل غذا را به صورت مكانيزه و با روشي نوين 

مديريت مي كند.
ســامانه سفارش و تحويل غذاي همكاران سيســتم مي تواند به عنوان ماژولي از راهكار 
مديريت منابع انساني همكاران سيستم باشد يا به صورت مستقل نصب شود. در صورتي 
كه در كنار مديريت منابع انســاني نصب شود، اطالعات پرسنل تنها يك بار وارد سيستم 

مي شود و نياز به تعريف مجدد در سيستم »سفارش و تحويل غذا« نيست.

عدم نياز به چاپ ژتون
امكان رزرو غذا به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه و ايام خاص 

)مثل ماه مبارک رمضان(
امكان تعريف منوهاي روزانه متنوع براي هر غذاخوري

امكان تعريف سوبســيد براي هر نوع غذا و تعيين تعداد مجاز 
براي استفاده از سوبسيد

امكان وابســته نمودن وعده هاي غذايي به شــيفت هاي متنوع 
كاري )در صورت وجود زيرساخت هاي الزم(

امكان نمايش تصوير فرد و غذاي سفارش داده شده بر روي 
صفحه نمايش در هنگام تحويل غذا

قابليت تعيين محدوده زمان مجاز براي سفارش گيري
امكان تهيه و نمايش صورتحساب استفاده از غذاخوري براي 

محاسبه در سيستم حقوق و دستمزد
امكان ثبت سفارش غذا براي مهمان

قابليت تعريف غذاي اضافه كاركنان و مهمان
امكان تعريف محدوديت دسترسي به غذاخوري ها

امكان مديريت چندين غذاخوري
امكان تعريف تامين كنندگان مختلف

امكان ثبت سفارش غذا از طريق وب سايت
امكان تهيه گزارش مجموع سفارش غذا براي ارائه به تامين كننده 

امكان تهيه گزارش صورتحساب براي تامين كننده 
امــكان تعريف ســاير مراجعين به غذاخوري )كــه لزوماً از 

پرسنل نيستند(
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اهداف پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری 
افزايش سرعت و دقت در پاسخگويی به مراجعان  

بی نيازی به مراجعه حضوری برای ارائه نامه و پيگيری های 
بعد از ثبت نامه )طرح تكريم ارباب رجوع(

سامان دهی و بهينه سازی گردش مكاتبات و فرايندها در جهت 
افزايش بهره وری سازمانی

به حداقل رساندن مكاتبات كاغذی در داخل و خارج از سازمان 
دسترسی سريع و امن به مكاتبات بايگانی شده 
دسترسی به سيستم از نقاط مختلف جغرافيايی 

اعمال كنترل های امنيتی منطبق با ساختار سازمان 
گزارش گيری از اطالعات و گردش عمليات و مكاتبات 

از ويژگي هاي خاص نرم افزار شرکت همكاران سیستم که آن 
را منحصر به فرد مي سازد، مي توان به موارد زير اشاره کرد:

امكان خودكار سازي عمليات مختلف برای تسهيل گردش كارها 
امكان اعمال تنظيمات در سطح سيستم و كاربر

 )Logging( امكان ثبت و گزارش گيری از تمام رويدادهای سيستم
امكان الصاق هر نوع فايل به همراه ارجاع و گردش آن بدون 

نياز به نامه 
وجود پرتال مكاتبات الكترونيك برای ارباب رجوع 

امكان دسترســي به كارتابل و انجــام كارها به صورت 
Offline براي مديران

)SSL امكان كار با سيستم به صورت امن )پشتيباني از پروتكل
امكان ارسال پيامك به كاربران مختلف در هنگام دريافت ارجاع كار

امكان ارســال گزارش ارجاعات دريافتی از طريق پيامك به 
كاربران مختلف

پشــتيباني از حجم داده هاي بسيار زياد با استفاده از پايگاه 
Oracle داده

 Linux, Windows( عدم وابستگی نرم افزار به سيستم عامل
Java و ...( به دليل استفاده از تكنولوژی

راه اندازی سيستم با استفاده از مرورگر وب و بدون نياز به 
)Clients( نصب برنامه اي ديگر روی سرويس گيرنده ها

هر روز مديران و كارشناســان ســازمان هاي بزرگ زمان زيادي را صرف پاسخگويي 
و يا ارجاع نامه ها و كارها مي  كنند. سيســتم اتوماسيون اداري همكاران سيستم، وظيفه 
تسريع و تسهيل انجام اين امور را در جهت افزايش بهره وري كاركنان و سرعت بخشي 

پاسخگويي به مراجعين برعهده دارد.
نياز مشتريان به دسترسي به نرم افزار از هر نقطه جغرافيايي، كاهش هزينه هاي نگهداشت، 
قابليت پذيرش حجم داده و تعداد كاربران بسيار زياد و سهولت راه اندازي نرم افزار براي 
هر كاربر از يك ســو و تكنولوژي هاي جديد از سوي ديگر همكاران سيستم را به سمت 
توليد اين محصول هدايت كرد و اســتقرار اين محصول در ســازمان هاي بسيار بزرگ 

موفقيت آن را تاييد كرد.
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امكانات و ويژگي های اصلی 
وجود پرتال مكاتبات برای كاهش مراجعات حضوری ارباب 

رجوع برای ارائه نامه و پيگيری آن 
Form Flow ابزار فرم  ساز و گردش فرم ـ

ابزار گزارش ساز
ابزار ساماندهي برنامه هاي شخصی و مديريت جلسات 

تعريف ســاختار سازمانی و پست ها، گروه بندی پرونده های 
عمومی، موضوعات نامه ها و بايگانی 

نمابر و تصوير برداری از نامه 
امــكان تعريف انــواع دبيرخانه با ســاختارهای مختلف و 

مخازن متعدد 
امكان تعريف انواع ارجاعات با دسترسی و الگوهای ارجاع متفاوت  

تعريف كارتابل بر اساس شخص يا پست های سازمانی 
طبقه بندی شخصی مكاتبات هر گيرنده و تشكيل پرونده های 

شخصی 
به اشتراک گذاری پرونده های شخصی در فاصله زمانی و 

محدود كردن موضوعات قابل دسترسي  
امكان دريافت و ارسال فكس به صورت گروهی 

ECE امكان دريافت و ارسال نامه از طريق پروتكل
امكان دريافت و ارسال ايميل به ازای هر پست سازمانی 

ايجاد مكاتبات داخلی در سيســتم به منظــور ارجاع كار به 
ديگران يا پاسخ به كار ارجاع شده 

تعريف مكان های بايگانی و نگهداری مكاتبات و كنترل ورود 
و خروج مكاتبات و رديابی محل فيزيكی مكاتبات در گردش 

مطابق با دسترسی های كاربر 
امكان خودكار سازي عمليات مختلف برای تسهيل گردش كارها 
امكان اســتفاده از قلم نوری به منظور هامش گذاری بر روی 

متون نامه های وارده در هنگام ارجاع كار
گزارشــات مختلف از نامه ها، گردش مكاتبــات، كارتابل، 
بايگانی، ســاختار ســازمانی، دبيرخانه و دسترســی های 

تعريف شده در سيستم 
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از آنجا كه پاســخ به ارباب رجوع در اسرع وقت و با دقت الزم در جهت طرح تكريم ارباب 
رجوع از اهداف اصلي ســازمان ها اســت و با توجه به نياز روزافزون برقراري ارتباطات 
الكترونيكي در جهت كاهش هزينه هاي عمومي جامعه، زير سيستم پرتال مكاتبات الكترونيكي 
به عنوان ابزاري كارآمد در جهت رســيدن به اهداف مذكور ارائه شده است. با استفاده از 
اين زير سيســتم، ارباب رجوع بدون نياز به مراجعه حضوري و با متصل بودن به شبكه 
اينترنت مي تواند اقدام به ثبت نامه يا فرم هاي مختلف در سيستم اتوماسيون سازمان مورد 
نظر نموده و با مراجعات بعدي به پرتال مكاتبات از طريق اينترنت يا توسط پست الكترونيك 

شخصي خود، از آخرين اقدامات انجام شده اطالع حاصل كند.
همچنين اين زير سيســتم درگاهي جهت ارائه خدمات الكترونيك يك ســازمان در دفاتر 
پيشخوان خواهد بود كه نمايندگان سازمان قادر به ارائه خدمات به ارباب رجوع خواهند بود. 
پرتال مكاتبات، درگاهي جهت ثبت و پيگيري درخواست هاي نمايندگان يا شركاي تجاري 

يك سازمان به حساب مي آيد. 
طراحي واسط كاربري پرتال مكاتبات به گونه اي است كه بتوان از آن به صورت يك پورتلت 
در سايت هاي ديگر استفاده كرد. به اين معني كه ديگر سايت ها بتوانند با كمترين تغيير در 
محتواي سايت خود به راحتي واسط كاربري پرتال مكاتبات را در كنار بقيه محتويات خود 

قرار دهند و از امكانات پرتال مكاتبات استفاده كنند.

امكانات و ويژگي های اصلی 
امكان ثبت درخواســت و ذخيره يا ارسال نهايي آن  توسط 

ارباب رجوع و دريافت كد پيگيري
امكان ثبت رسيد و چاپ فرم درخواست و كد پيگيري توسط 

ارباب رجوع
امكان پيگيري درخواســت توسط ارباب رجوع با استفاده از 

كد پيگيري
امكان مشاهده چرخه درخواست و وضعيت درخواست 

امكان مشاهده نامه پاسخ درخواست و دانلود متن نامه توسط 
ارباب رجوع

امكان اطالع از زمان پاسخگويي به درخواست به محض ثبت 
درخواست و دريافت كد پيگيري

امكان اســتفاده از ايميل اطالع رســاني در صــورت تغيير 
وضعيت درخواست ارباب رجوع

امكان ارتباط با ســازمان از طريق ارسال و دريافت پيام در 
ارتباط با درخواست 

امــكان بازيابي كــد پيگيري در صورت فرامــوش كردن كد 
پيگيري با استفاده از آدرس ايميل و شماره تلفن همراه

امكان ثبت عضويت در پرتال مكاتبات و اســتفاده از امكانات 
كارتابل شخصي

امكان تغيير مشــخصات عضويت و تغيير رمز عبور توسط 
كاربر عضو

امكان تدوين راهنماي استفاده از پرتال مكاتبات توسط راهبر 
سيستم و مشاهده راهنما در صفحه اصلي و ساير بخش ها 

توسط كاربران 
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امكان استفاده از يك پرتال براي يك سازمان و زيرمجموعه ها 
با چندين اتوماسيون

امكان گروه بندي فرم ها 
امكان تغيير واســط كاربري )شــامل ســرصفحه و رنگ و 

پوسته( توسط راهبر
امكان تاييد فرم هاي ارسالي از سمت اتوماسيون براي انتشار 

روي پرتال توسط راهبر 
امــكان تعيين محدوديــت حجم و اندازه فايل هاي ارســالي 

توسط راهبر 
امكان دادن دسترسي برخي كاربران به فرم هاي خاص



با توجه به حجم باالي كار، ضرورت ســفرهاي درون شــهري و برون شهري مداوم و 
دغدغه هاي بسيار، براي مديران فرصتي باقي نمي ماند تا بتوانند تمامي كارها و نامه هاي 
خود را در زمان حضور در سازمان پاسخ دهند. سرعت پايين خطوط ارتباطي اينترنت در 
برخي نقاط نيز اين امكان را از مديران مي گيرد تا در منزل يا سفر بتوانند با سرعت مطلوب 
از سيستم اتوماسيون اداري استفاده كنند. در نتيجه سيستم اتوماسيون اداري تحت وب 
به همراه زيرسيستم كارتابل Offline، اين امكان را در اختيار مدير مي گذارد تا در منزل 
و يا هر نقطه ديگر بتواند كارهاي باقيمانده خود را به انجام رســانده و با اولين برقراري 

ارتباط با سيستم اصلي آنها را به  روز كند.
بــا اين امكان، مديران مي توانند در منزل، در هنگام ســفر، در هنگام ماموريت و يا از هر 
مكاني به نامه ها و كارهاي خود دسترسي داشته و عمليات متداول از قبيل ديدن نامه ها و 

كارها، ارجاع آنها به همراه پاراف و ... را انجام دهند.

امكانات و ويژگي های اصلی 
مشاهده كليه ارجاعات دريافتي و ارسالي در بازه زماني دلخواه

امكان مشاهده نامه ها و پيوست ها
ارجاع و پاسخ به ارجاع

امكان حذف ارجاع و فراخواني ارجاع
امضاي نامه

امكان انجام تنظيمات شخصي
امكان استفاده از كتابچه آدرس

امكان ثبت يادداشت روي ارجاعات كارتابل
امكان به روزرساني آسان كارتابل
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پرتال كاركنان همكاران سيســتم، سازمان ها و شركت ها را قادر مي سازد كه امكان ثبت 
درخواست مرخصي، ثبت حكم ماموريت و مشاهده گزارش تردد را به صورت تحت وب، 

براي كاركنان خود فراهم كنند.
پرتال كاركنان به صورت يكپارچه با ماژول هاي كارگزيني، مرخصي، ماموريت و تردد 
سيســتم مديريت منابع انساني همكاران سيســتم كار خواهد كرد. اين يكپارچگي امكان 
تاييد درخواســت هاي مرخصي و ماموريت در سيستم مديريت منابع انساني در ماژول 

مرخصي يا ماموريت را فراهم كرده است.

امكانات و ويژگي هاي اصلي
دسترسي كارمندان به بخش هايي از سيستم به صورت تحت وب
حذف فعاليت های انتقال فيزيكي فرم ها و اطالعات بين واحدها 
و كاهش مراجعات پرسنل به واحد منابع انسانی و امور اداری

حذف هزينــه چاپ فرم هاي كاغذی ماموريت و مرخصي كه 
به صورت دستي توسط پرسنل و مديران تكميل می شود

كاهش هزينه تهيه گزارش هاي متعدد براي پرسنل نظير چاپ 
مجدد فيش حقوقي و احكام پرسنلي

كاهش هزينه هاي انجام فعاليت هاي موازي بابت ثبت مرخصي 
و ماموريت در سيستم

كاهش حجــم خطاهــاي كاربــري بابت ثبــت مرخصي و 
ماموريت ها توسط يك نفر در واحدها

كاهش زمان رسيدگي به درخواست هاي مرخصي و ماموريت 
با دسترسي آنالين مديران به پرتال

عدم نياز بــه تعريف همه كاركنان به عنــوان كاربر و تعيين 
دسترسي در سيستم منابع انســاني و امكان استفاده از نام 

ActiveDirectory كاربري تعريف شده در
مشاهده فهرست مرخصي ها و وضعيت آن ها
مشاهده فهرست ماموريت ها و وضعيت آن ها

امكان ثبت درخواست مرخصي 
امكان ويرايش و حذف مرخصي هاي تاييد نشده

امكان ثبت حكم اعزام ماموريت
امكان ويرايش و حذف حكم اعزام ماموريت هاي تاييد نشده

امكان مشاهده تردد در بازه زماني مشخص
امكان مشاهده احكام پرسنلي تاييد شده

امكان مشاهده فيش حقوق ماهيانه
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انبار و حسابداري انبار   

خريد و تدارکات   



امكانات و ويژگي هاي اصلي
ايجاد پايگاه اطالعاتي جامع از كاالها 

استفاده از واحدهاي فرعي براي هر كاال و قابليت انجام همه 
عمليات به وسيله واحدهاي فرعي كاال

امكان معرفي انبارهاي سازمان و تخصيص ارتباط آن ها با 
اعتبارات جاري و عمراني
امكان معرفي انواع كاالها

امكان تفكيك كاالها به مصرفي و غير مصرفي
تعيين حقوق دسترســي در ســطح انبار و اعتبارات جاري 

و عمراني 
تحت پوشش قرار دادن كليه عمليات ورود و خروج كاالها بر 

حسب اعتبارات جاري و عمراني
امكان صدور اســناد انبار بر حســب دوره مالي اعتبارات 

جاري و عمراني 
ايجاد سند حمل )بارنامه( براي تمام عمليات وارده و صادره 

انبار
 FIFO اســتفاده از روش هاي قيمت گذاري ميانگين موزون و

در حسابداري انبار در سطح انبار 
امكان تعييــن منبع تاميــن اعتبار در تمام اســناد وارده و 

صادره انبار

برنامه ريزي كارآمد و همچنين اســتفاده  بهينه از منابع، يكي از مهم ترين پيش نيازهاي 
تداوم و موفقيت فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي، شركت ها و دانشگاه هاي دولتي است. 
پيش نيــاز برنامه ريزي و تصميم گيــري درباره  چگونگي تخصيــص منابع و عرضه 

محصوالت  به بازار، آگاهي دقيق از اطالعات انبار است.
به  همين ســبب است كه بسياري از ســازمان ها و موسســات براي داشتن اطالعات 
به هنگام از وضعيت انبار و نظارت بر آن ها، از نرم افزار انبار و حســابداري انبار بهره 
مي جوينــد. در اين ميان، توجه به ارتباط نزديــك و تنگاتنگ عملياتي و اطالعاتي ميان 
سيســتم هاي انبار، تداركات، كنترل بودجه و تامين اعتبار از اهميت ويژه اي برخوردار 
است و استفاده از نرم افزاري كارساز خواهد بود كه چنين ارتباطي را ميان سيستم هاي 

ياد شده فراهم كند. 
نرم افزار انبار و حســابداري به عنوان بخشي از سيســتم يكپارچه  اطالعات مديريت 
همكاران سيســتم، به شايســتگي اين قابليت را دارد و نياز ســازمان ها، موسسات و 

شركت هاي دولتی را به خوبي برآورده مي سازد.
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امكانات و ويژگي هاي اصلي
مديريت انواع فرايندهاي تاميــن كاال و خدمات مورد نياز از 

طريق عرضه كنندگان داخلي
امكان ثبت فرايند خريد كاال به تفكيك حساب مستقل

امكان ثبت فرايند خريد خدمات به تفكيك حساب مستقل
تخصيص بهينه فعاليت هاي خريد به كارشناسان مختلف

سهولت پيگيري زمان هاي تحويل سفارشات
مديريت بهينه هزينه ها از طريق كنترل و تجميع سفارشات

افزايش هماهنگي بين واحدها و كاهش زمان فرايندها
ايجاد پايگاه اطالعاتي جامع از فروشندگان كاالها و خدمات

امكان ارزيابي فروشندگان كاال و خدمات
بهبود فرايند انتخاب عرضه كنندگان

دسترسي سريع به گزارشات به هنگام و دقيق
سيســتم خريد و تداركات دولتــي فرايندهاي مختلف خريد كاال 
و خدمات شــامل خريد مناقصه اي، استعالمي و خريد جزئي را 
پوشــش مي دهد و سندهاي زير را در هر يك از اين فرايندها در 

دسترس كاربران قرار مي دهد:

خريد مناقصه اي و استعالمي کاال
درخواست كاال

سفارش كاال
تاييد سفارش تامين كاال 
ارسال نامه هاي استعالم 

پيش فاكتور كاال 
صورت خالصه استعالم 

دستور خريد كاال 
فاكتور كاال

برگ ارسال كاال 
رسيد انبار

خريد مناقصه اي و استعالمي خدمات
درخواست خدمات

سفارش خدمات
تاييد سفارش تامين خدمات 

ارسال نامه هاي استعالم 
پيش فاكتور خدمات 

صورت خالصه استعالم 
دستور خريد خدمات 

فاكتور خدمات

گزارش ها
حوزه فعاليت فروشندگان

خالصه خريد كارپردازان به تفكيك گروه كاال و به ريز كاال
گزارش وضعيت حساب فروشنده 

گزارش روند درخواست خريد تا رسيد انبار 
گزارش ريز خريد داخلي از تامين كنندگان به تفكيك گروه كاال

گزارش سفارش در راه براي كنترل موجودي
گزارش مانده درخواست بر اساس رسيد خريد داخلي 

گزارش مجموع خريدهاي هر واحد درخواست كننده به تفكيك 
گروه كاال و به ريز كاال

گزارش مقدار قابل خريد هر سفارش 
مشاهده  وضعيت و برنامه  زمان بندي سفارش

خريد جزئي کاال
درخواست كاال

سفارش كاال
تاييد سفارش تامين كاال 

فاكتور كاال 
برگ ارسال كاال

رسيد انبار

خريد جزئي خدمات
درخواست خدمات

سفارش خدمات
تاييد سفارش تامين خدمات 

فاكتور خدمات

اجراي سياست هاي موسسات عمومي و دولتي در امر خريد و پاسخ به موقع به درخواست 
كاال و خدمات مراكز درخواســت كننده و همچنين اســتفاده بهينــه از منابع و اعتبارات، 
مستلزم استقرار سيستم كارآمد تداركات داخلي )بازرگاني- خريد( است، زيرا دسترسي 
به اطالعات روز كاالها و خدمات مورد نياز، مانده  حساب فروشندگان، امتيازات اعطايي 
به آن ها، اولويت بندي خريد كاالها و خدمات و... پيش نياز هر گونه مصلحت انديشي براي 

خريد و اجراي سياست هاي ياد شده است.
سيستم خريد و تداركات دولتي بخشي از سيستم يكپارچه ي اطالعات مديريت همكاران 
سيســتم اســت كه در طراحي آن، ارتباطات مورد نياز با ســاير سيستم ها به خصوص 
سيســتم هاي  انبار و كنترل بودجه و تامين اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. درنتيجه 
با ايجاد انســجام و هماهنگي در فرايندهاي مرتبط، از ورود اطالعات تكراري جلوگيري 
مي كند و به شايستگي نيازهاي دستگاه هاي دولتي، مراكز آموزشي تحقيقاتي و دانشگاهي، 

شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيرانتفاعي را برآورده مي سازد.
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گزارش ساز   

فرم  ساز   

تسهیالت شخصي  

انتشار اطالعات   



امكانات و ويژگي هاي اصلي
استفاده از Engine نرم افزار قدرتمند Crystal Report براي 

ساخت گزارش
تعريف محدوده  دسترسي براي تمامي عمليات موجود روي 

گزارش همچون تغيير، حذف و ...
تعريف محدوده  دسترســي براي هر كاربر در حد سيستم، 

جدول و گزارش
ســاز  و  كار ســاده و توانمند بــراي تعريــف محدوده هاي 

دسترسي تا سطح جداول سيستم
تهيه  گزارش بدون نياز به آگاهي از ساختار بانك اطالعاتي

تهيه  گزارش از Query هاي ايجاد شــده توسط كاربر )براي 
كاربراني كه با SQL آشنايي دارند(

Crystal Report بهبود طراحي گزارش پس از ايجاد در محيط
Export گزارش به صورت فايل

Import فايل گزارش ســاخته شــده در بانك هاي اطالعاتي 
ديگر نرم افزارهاي همكاران سيستم

تعريف فرمول هاي پيچيده
گروه بنــدي اطالعــات بــدون محدوديت در تعداد ســطوح 

گروه بندي
تعريف سرجمع در سطح هر گروه و در سطح گزارش

تعريف فيلترهاي پيش فرض
استفاده از نمودارهاي مختلف در گزارش ها

)Cross Table Report( تهيه گزارش هاي ماتريسي
تعريف فيلتر و تغيير فيلترهاي پيش فرض و شيوه  مرتب سازي 

هنگام اجراي گزارش
تعيين مشــخصات ظاهري باندها و فيلدهاي گزارش مانند 

فونت، رنگ و ...
مشاهده گزارش در هر يك از مراحل ساخت

تعيين اندازه كاغذ در هنگام تهيه  گزارش

مديران مي توانند با مطالعه  گزارش های موجود، نمايي كلي از عملكرد سازمان خويش به 
دست آورند و با بررسي وضعيت حاضر و در نظر گرفتن اهداف راهبردي و بلندمدت و 
اتخاذ خط مشي هاي شايسته، زمينه بهينه سازي فعاليت ها و بهره مندي از سرمايه گذاري هاي 

انجام شده را فراهم آورند. 
در اين ميان، تصميمات راهبردي دستگاه ها و شركت هاي دولتي، غالبا بر پايه  گزارش هاي 
خاص و اختصاصي هر ســازمان اتخاذ مي شــود. راهكار يكپارچه همكاران سيستم، 
افزون بر ارائه  گزارش هاي متنوع و آماده، كه چارچوبي مشــخص دارد و بســياري از 
نيازهاي اطالعاتي ســازمان را تامين مي كند، ابزار توانمندی را براي تهيه  گزارش هاي 
ويــژه و اختصاصي در اختيار مديــران قرار مي دهد تا آنــان را در تصميم گيري هاي 

كارساز ياري رساند. 
ابزار گزارش ساز راهكار يكپارچه همكاران سيستم، ابزار توانمندی است كه گزارش هاي 
ويژه  حاصل عمليات و فعاليت هاي مختلف ســازمان را به گونه اي سريع و منسجم ايجاد 

كرده و در اختيار مديران قرار مي دهد.
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امكانات و ويژگي هاي اصلي
تعريف فرم هاي ســاده و فرم هاي پيچيده )داراي سربرگ و 

اقالم متعدد(
تعريف فرم هاي مرتبــط با فرم هاي ثابت راهــكار همكاران 

سيستم
امكان ارتباط دهي فرم هاي ساخته شده با فرم هاي موجود در 
راهكار همكاران سيستم و يا ديگر فرم هاي ايجاد شده توسط 

كاربر
امكان تعريف توابع دلخواه كاربر

امكان ايجاد رويداد براي فرم ها
امكان تعريف ايندكس و قيد براي فرم ها

امكان تعريف فيلدهاي محاسباتي 
ايجاد فرايند گردش كار و استفاده از كارتابل

امكان تعيين محدوده دسترسي براي هر كاربر به ازاي هر فرم 
امكان تعيين حقوق دسترسي براي تمام عمليات مانند ساختن 

فرم، حذف و ...
امكان  Export و Import فرم ها و ارتباط هاي برقرار شده 

بين فرم ها
امكان ارتباط با نرم افزار گزارش ساز 

امكان انتشار اطالعات داده هاي ثبت شده در سيستم فرم ساز
امكان تعريف سيستم جديد با استفاده از فرم هاي كاربر

امكان استفاده از فرم هاي كاربر در ميز كار

برخي از نيازهاي اطالعاتي دســتگاه ها و شركت هاي دولتي در حوزه هاي كاري خاص، 
نيازمنــد ثبت مواردي بيش از اطالعات و امكانات در نظر گرفته شــده در سيســتم هاي 
موجود اســت. اين چالشي است كه بسياري از سازمان ها با آن مواجه هستند. نرم افزار 
فرم  ســاز همكاران سيســتم براي برطرف كردن اين نياز طراحي و ارائه شده است. اين 
نرم افزار امكان ســاخت فرم هاي مختلف و ثبت داده هاي مورد نظر را برای كاربر فراهم 
مي كند. با اســتفاده از اين نرم افزار و در محيط مشــتري مي توان امكان ثبت و فراخواني 
نيازهاي اطالعاتي جديد و خاص دســتگاه ها و شركت هاي دولتي را تامين و به  گونه اي 

مناسب، سيستم ها را مطابق شرايط مشتري توسعه داد.
كاربر مي تواند فرم هاي ساده و فرم هاي مشتمل بر سربرگ و اقالم متعدد را ايجاد كرده 
و بــه ورود اطالعات در آن ها بپردازد. عالوه بر اين، مجموعه راهكار همكاران سيســتم 
امكان ايجاد فرم هاي تكميلي بر مبناي فرم هاي موجود را )همانند فرم هاي پرداخت يا ثبت 
اطالعات بودجــه اي( فراهم كرده و داده هاي فرم جديد بــا داده هاي فرم هاي موجود در 

سيستم مرتبط مي شود.

63 62



امكانات و ويژگي هاي اصلي
صندوق پست 

امكان استفاده از پست الكترونيك داخلي
امكان ارسال پيام به صورت فايل تصوير و صدا 

امكان ارسال پيام به يك يا چند كاربر يا يك واحد سازماني 
امكان گزارش گيري از پيام هاي ارسالي و دريافتي

يادداشت شخصي
امكان نگهداري يادداشت هاي شخصي و كاري

کارهاي شخصي 
امكان زمان بندي و تعيين مراحل انجام كار و كنترل پيشرفت آن 

امكان تنظيم زمان براي يادآوري كارها
امكان تعريف وضعيت كار

امكان طبقه بندي كارها به شخصي و كاري

تقويم شخصي 
امكان تنظيم قرار بين كاربران سيستم 

امكان تعيين دسترسي تنظيم قرار براي كاربران خاص
امكان تنظيم قرارهاي تكرار شونده 

امكان تنظيم زمان يادآوري قرار 
امكان طبقه بندي قرارها

امكان تعريف مناسبت هاي جديد
امكان مشاهده امور كاري و شخصي در تقويم شخصي

ابزار »تســهيالت شخصي«، ابزاري براي تســهيل مديريت امور كاري اشخاص است. 
اين ابزار با در اختيار قرار دادن تســهيالتي همچون تقويم شــخصي، صندوق پســت، 
يادداشــت و .... به كاربران كمك مي كند تا در ســاعات كاري، مديريت بهتري بر امور 
كاري خود داشــته باشند. ابزار»تسهيالت شخصي« همكاران سيستم، قابليت نصب بر 

روي سيستم هاي نرم افزاري مختلف همكاران سيستم را دارد. 
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امكانات و ويژگي هاي اصلي 
امكان نگهــداري اطالعات مشــابه در نقاط فیزيكي 

مختلف 
با استفاده از Replication كاربران مي توانند اطالعات را به صورت 
محلي در اختيار داشــته باشند و يا اين كه گزارش هاي مربوط به 
خود را دريافت كنند. در اين حالت كاربران دسترسي هميشگي و 

پايا به اطالعات خود دارند.

ايجاد اســتقالل براي پايگاه داده هاي نقاط فیزيكي 
مختلف 

با استفاده از انتشار اطالعات، كاربران نيازي به ارتباط دائمي با 
ســرور مركزي يا سرورهاي ديگر ندارند و مي توانند تغييرات را 
روي پايگاه داده محلي خود انجام دهند و سپس در زمان برقراري 

ارتباط، اطالعات را به سرور اصلي ارسال و دريافت كنند.

افزايش Performance يا کارايي 
انتشــار اطالعات امــكان بهره گيري از Performance بيشــتر 
را در عمليــات DML  فراهم مي كند. بــه اين ترتيب كه عملياتي 
ماننــد گزارش گيري و ورود اطالعات در نقاط مختلف با كارايي 
بيشــتري انجام مي شــود چرا كه كاربران به پايگاه داده محلي 

خود وصل مي شوند.

تقسیم بندي اطالعات 
با اســتفاده از انتشــار اطالعات مي توان اطالعات را براي نقاط 
فيزيكي مختلف تقســيم بندي كرد به گونه اي كه هر ســايت فقط 

اطالعات مربوط به خود را داشته باشد.

 Fault Tolerance ايجاد
نگهداري اطالعات مشــابه در نقاط فيزيكي مختلف اين امكان را 
فراهم مي كند كه در صورت Fail شــدن يك پايــگاه داده، بتوان 

اطالعات از دست رفته را از پايگاه داده هاي مشابه بازيابي كرد.

امــكان شبیه ســازي Backup اتوماتیک به صورت 
آنالين

با اســتفاده از انتشار اطالعات مي توان Backup يك پايگاه داده 
را روي يك كامپيوتر ديگر در اختيار داشت، كه برخالف روش 
Backup گيري ســنتي كه از دسترســي كاربران به پايگاه داده 
در طول تهيه Backup جلوگيري مي كند، انتشار اطالعات اجازه 

تغييرات به صورت آنالين را مي دهد.

کاهش ترافیک شبكه 
با استفاده از انتشار اطالعات و قرار دادن كپي هايي از پايگاه داده 
روي سرورهاي اضافه شده به شبكه و تقسيم بار كاربران روي 
اين سرورها، مي توان به طور مؤثري ترافيك شبكه را كاهش داد.

انتشار اطالعات، فرايند به اشتراک گذاري داده بين پايگاه هاي داده در مكان هاي مختلف 
اســت. با استفاده از انتشار اطالعات مي توان از پايگاه داده نسخه هاي كپي ايجاد كرده 
و بين كاربران مختلف به اشتراک گذاشت، بنابراين كاربران مي توانند تغييرات را روي 
پايــگاه داده محلي خود اعمال كرده و ســپس اين تغييرات را بــا ديگر پايگاه هاي داده 
همسان ســازي )Synchronize(  كنند. تغييرات پايــگاه داده در هر يك از اين مكان هاي 
فيزيكي، به طور خودكار به بقيه مكان ها تسري پيدا مي كند. از اين امكان در سازمان ها 
و كســب و كارهايي كه از نظر جغرافيايي تمركز ندارند استفاده مي شود. به اين ترتيب 

تمام دفاتر و زيرمجموعه هاي آن سازمان به سيستم دسترسي پيدا مي كنند.
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خدمات پشتيباني يكي از مراحل اصلي چرخه  حيات محصوالت و پل ارتباطي پايدار شركت همكاران سيستم 
با مشتريانش است.   

تجربه بيش از دو دهه ارتباط مداوم با مشتريان، به همكاران سيستم كمك كرده تا هر سال شرايط مناسب تري 
را براي ارائه  خدمات به مشتريان خود فراهم آورد. 

انتظارات مشتريان پس از استفاده از امكانات نرم افزاري سيستم هاي يكپارچه و فرايندگرا، تغيير مي يابد و 
كارشناسان پشتيباني همكاران سيستم آماده اند تا پاسخگوي اين انتظارات رشديافته باشند. 

تعدد و تنوع دامنه فعاليت مشتريان، گنجينه اي از فرايندها و تجربه هاي حرفه اي از كسب   و كارهاي گوناگون 
را در اختيار همكاران سيستم قرار داده است. تلفيق اين دانش و استفاده از فناوري هاي روز كه همواره مورد 
توجه همكاران سيســتم بوده، باعث شده تا پشتيباني كامل و مؤثري از راهكارها و سيستم هاي خود را به 

مشتريان ارائه كرده و در افزايش بهره وري از كسب  و كار، ياريشان كند.
 افزون بر ارائه خدمات پشتيباني فني از سيستم ها، با استفاده از نسخه هاي به روز شده  نرم افزارهاي همكاران 
سيســتم، در صورت ايجاد هرگونه تغيير در قوانين جاري و مالياتي كشور، تنظيمات الزم براي هماهنگي 
با اين تغييرات در سيســتم هاي مشتريان اعمال مي شــود و كارشناسان پشتيباني همكاران سيستم براي 

پياده سازي اين تغييرات همراه مشتريان هستند. 
همكاران سيستم طي سال ها فعاليت، به تدريج شبكه  گسترده اي را در سراسر كشور فراهم كرده است. اكنون، 
مشــتريان همكاران سيستم در هر كجاي ايران كه باشند، همواره احساس مي كنند در راهبري سيستم هاي 

خود از يك پشتوانه  حمايتي قوي برخوردارند.

خدمات پشتیباني همكاران سیستم در يک نگاه
تحويل آخرين نسخه نرم افزارها

رفع مشكالت غيرقابل پيش بيني كاربران 
ارائه پاسخ مكتوب به پرسش هاي متداول

طراحي گزارش ها و فرم هاي مورد نياز كاربران 
ارائه مشاوره تخصصي براي استفاده بهتر از نرم افزار 

 تيونينگ پايگاه داده  هاي مشتريان 
انجام تنظيمات سخت افزاري براي استفاده بهينه از نرم افزارها

انتقال و جابجايي اطالعات 
آموزش كاربران
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کانال هاي ارائه خدمات در همكاران سیستم
سلف سرويس 

سازمان ها مي توانند از طريق پرتال مشتريان همكاران سيستم و امكاناتي كه در آن ارائه مي شود، خدمات 
مورد نياز خود را شخصا دريافت كنند. 

کمک از راه دور 
سازمان ها مي توانند از طريق تلفن يا امكان سرويس از راه دور، خدمات مورد نظر خود را دريافت كنند. 

حضوري
در اين حالت سازمان ها مي توانند خدمات مورد نياز خود را به صورت حضوري از نماينده  همكاران سيستم 
در محل كار خود، دريافت كنند. افزون بر اين در صورت تمايل مي توانند از حضور كارشناسان مقيم همكاران 

سيستم در سازمان خود نيز بهره مند  شوند. 

همكاران سیســتم با درك اهمیت خدمات پشتیباني در عملیات روزانه 
مشتريان، اهداف زير را دنبال مي کند:

ارائه سريع تر خدمات پشتیباني 
تمام مشتريان به راحتي مي توانند از طريق تلفن و اينترنت، از خدمات پشتيباني همكاران سيستم برخوردار 
شوند. خدمات از راه دور، عالوه بر رفع به موقع نيازهاي مشتريان، هزينه هاي سفر )درون يا برون شهري( 

را كاهش داده و سطح بهره وري هر دو سازمان، را افزايش مي دهد.

بهبود کیفیت خدمات 
همكاران سيستم با استقرار نرم افزار مديريت سرويس، از خدمات ارائه شده به مشتريان، مراقبت مي كند. 
هدف از مراقبت، اطمينان از پوشش سريع تر و كيفي تر كليه درخواست هاي ارائه خدمت، از مرحله تماس 
تا دريافت پاسخ از پشتيبان، است. در انتهاي هر خدمت، مخاطب مي تواند پايان آن و سطح رضايت خود 

را اعالم كند.

انعطاف بیشتر در قیمت خدمات 
تنوع بســته هاي خدماتي همكاران سيســتم، اين امكان را براي مشتريان ايجاد مي كند كه بر حسب بودجه و 
نياز خود و با مشورت شركت هاي ارائه  دهنده ي خدمات، بسته ي مورد نظر خود را انتخاب و خريداري كنند.



شرکت مديريت طرح هاي عمومي
تهران، خيابان ســيد جمال الدين اســدآبادي، بين خيابان شهيد 

اكبري و ابن سينا، خيابان 15/1، پالک 24، طبقه دوم
021 تلفن: 83382501ـ 

شرکت همكاران سیستم آذربايجان شرقی:
تبريز، خيابان امام خمينی، كوی بزرگمهر، ششم شرقی، پالک 8

0411 تلفن: 3363740ـ 

شرکت همكاران سیستم اردبیل:
اردبيــل، ميدان شــهيد باكري، خيابان فلســطين، پــالک 131،  

ساختمان مهر، طبقه دوم
تلفن: 5521944 ـ0451

شرکت همكاران سیستم اصفهان:
اصفهان، خيابان توحيد شــمالي، ساختمان سليمان، طبقه ششم، 

واحد 16
تلفن: 36269121ـ031

شرکت همكاران سیستم البرز:
كرج، خيابان شهيد بهشتي، ميدان سپاه، ابتداي بلوار جمهوري، 

خيابان نيلوفر، شماره 5
تلفن: 34484031ـ026

شرکت همكاران سیستم خراسان رضوي:
مشــهد، بلــوار وكيل آباد، بعد از پل ســيد رضــی، پالک 429، 

ساختمان همكاران سيستم
0511 تلفن: 6018430ـ 

شرکت همكاران سیستم خراسان جنوبی:
بيرجند، خيابان شهدا، نبش شهدا 3، ساختمان صبا، طبقه چهارم

0561 تلفن: 2229065ـ 

شرکت همكاران سیستم خوزستان:
 اهواز، امانيه، خيابان ســقراط شرقي، بين عارف و انقالب، پالک 

53، ساختمان آراد، واحد 18
0611 تلفن: 3369864ـ 

شرکت همكاران سیستم زنجان:
زنجان، غرب شهرک كارمندان، خيابان دهم، شماره 3768

024 تلفن: 33465684ـ 

شرکت همكاران سیستم فارس:
شيراز، خيابان فلســطين، چهارراه حكيمي، ساختمان همكاران، 

طبقه پنجم 
0711 تلفن: 2321530ـ 

شرکت همكاران سیستم قزوين:
قزوين، چهارراه وليعصر، خيابان توحيد، پالک 11، ســاختمان 

همكاران سيستم
028 تلفن: 33353017ـ 

شرکت همكاران سیستم مازندران:
ساري، بلوار طالقاني، نبش خيابان معلم، ساختمان سينا، طبقه دوم

تلفن: 3206801 -0151

شرکت همكاران سیستم مرکزی:
اراک، خيابان 17 متري ملك، مجتمع ايرانيان، طبقه پنجم، واحد 11

086 تلفن: 32213311ـ 

شرکت همكاران سیستم هرمزگان:
بندرعبــاس، بلوار امام خميني، جنب اداره كار و امور اجتماعي، 

ساختمان بنياد 15 خرداد، طبقه سوم، واحد 31
تلفن: 6684012 ـ0761

شرکت همكاران سیستم همدان:
همدان، ميدان بيمه، خيابان 30  متری شهيد اسالميان، پالک 73، 

ساختمان همكاران سيستم
081 تلفن: 82222993ـ 

شرکت همكاران سیستم کرمان:
كرمان، بلوار شهيد صدوقی، چهارراه فيروزه، ساختمان رسالت، 

طبقه سوم
0341 تلفن: 2472199ـ 

شرکت همكاران سیستم کرمانشاه:
كرمانشــاه، ميدان غدير، 40 متری مطهری شــرقی، ساختمان 

همكاران سيستم، طبقه دوم
0831 تلفن: 7279460ـ 

شرکت همكاران سیستم گلستان:
گرگان، بلوار ناهارخوران، باالتر از عدالت 60 ، ســاختمان كار 

آفرين، طبقه چهارم
0171 تلفن: 5534010ـ 

شرکت همكاران سیستم گیالن:
رشت، خيابان امام خميني )ره(، روبه روي اداره تأمين اجتماعي  

شعبه 2 رشت، ساختمان سينا، طبقه 4  
0131 تلفن: 3244305ـ 

شرکت همكاران سیستم يزد:
يزد، بلوار جمهوري، جنب بانك ملي غدير، كوچه 30، شماره 99

0351 تلفن: 5245091ـ 

دفتر پشتیبانی ارومیه: 
اروميه، بلوار نبوت، اول پارک جنگلی، مجتمع آوا 3، طبقه 5، واحد 4 

0443 تلفن: 3379938ـ 

دفتر پشتیبانی بوشهر:
بوشهر، ميدان امام، ابتداي خيابان بيسيم، كوچه الله 7، ساختمان 

خليج فارس، طبقه چهارم، واحد 2
0771 تلفن: 3543878ـ 

همكاران سیستم؛ به وسعت ايران
خدمات پشتيبانی همكاران سيســتم توسط 22 شركت منطقه اي 
گروه در تهران و مراكز اســتان ها انجام مي شود و كل كشور را 
زير پوشــش خود دارد. شما با توجه به نياز، منطقه جغرافيايی و 
نوع كســب و كارتان، می توانيد خدمات مورد نظر خود را از ميان 

انواع قراردادهای پشتيبانی ما انتخاب كنيد. 
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دفتر مرکزي
شرکت  همكاران سیستم

خیابان ولیعصر، باالتـر از میدان ونک، 
خیابان عطار، پالك ۸، کدپستي: 1994643615
تلفن دفتر مرکزی: ۸33۸2001

تلفن فروش: ۸520 
صدای مشتری: ۸33۸2۸2۸ 
نمابر: ۸33۸2002

info@systemgroup.net
www.systemgroup.net


