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ارتقا دهید

راهکار سرمایه انسانی راهکاران



راهکار سرمایه انسانی راهکاران
توانمندسازی و حفظ استعدادهای سازمان

به شکل  حکمی  عوامل  تعریف  روبه روست؛  متنوعی  مسائل  با  انسانی  سرمایه  حوزه ی 
دل خواه و ِاعمال ساده و موثر این تغییرات، امکان نگهداری اطالعات جامع کارکنان، کاهش 
جبران  فرآیندهای  اجرای  در  دقت  لزوم  کنار  در  پیچیده  و  طوالنی  محاسبات  انجام  زمان 
خدمات، کنترل تردد کارکنان برحسب الزامات و مالحظات تعیین شده در بخش های مختلف 
سازمان به تناسب نوع کار و ماهیت امنیتی برخی بخش های سازمان از یک سو و توسعه ی 
برای  برنامه ریزی سازمان  کنار  در  آن  بر  و دستورالعمل های حاکم  از منظر قواعد  شغلی 
مسیر شغلی کارکنان و ایجاد تناسب هر چه بیش تر میان شغل و شاغل با برنامه ریزی 
آموزش کارکنان از سوی دیگر، سبب شده است که بسیاری از سازمان ها و شرکت های تجاری 
برای پوشش تمام نیازمندی های حوزه ی سرمایه انسانی خود راهکارهای همکاران سیستم 
را به کار بگیرند. با توجه به این نیازمندی ها، راهکاران همکاران سیستم تغییرات فرآیندی و 

سیستمی عمده ای نسبت به سیستم های پیشین همکاران سیستم داشته است.

راهکار سرمایه انسانی راهکاران، فرآیندهای 
کارگزینی، جبران خدمات، مدیریت تردد، آموزش، 
مدیریت مسیر شغلی و خدمات الکترونیک 
کارمند و مدیر را پوشش می دهد. 

با راهکار سرمایه انسانی راهکاران؛  

•                      امکان مدیریت و سهولت تغییر ساختار سازمانی فراهم شده است. 

•         احکام مختلف پرسنل سازمان تان قابل تعریف و گزارش گیری است. 

•  پوشش دهی فرآیندهای خاص جبران خدمات سازمان شما به 
سهولت قابل پیش برد است.

•  ثبت و رصد یکپارچه تردد پرسنل و ارتباط آن با سیستم های مالی 
راهکاران امکان پذیر است. 

•     نیازسنجی آموزشی و رصد مسیر آموزشی پرسنل قابل انجام است.

•  تعریف مسیرهای ارتقای شغلی پرسنل امکان پذیر است. 



پیچیدگی های  به  مناسب  پاسخ  و  کارکنان  احکام  مدیریت 
و  منعطف  نرم افزاری  به کارگیری  با  خدمات  جبران  نظام های 
با دقت باال، بخشی از دغدغه ها و نیازمندی های کارشناسان 
و مدیران کارگزینی در سازمان هاست. تعریف عوامل حکمی 
به شکل دل خواه و ِاعمال تغییرات آن به شکل ساده و موثر، 
مهم ترین  کارکنان،  جامع  اطالعات  نگهداری  امکان  هم چنین 
الزامات توسعه ی ماژول کارگزینی است که مدیران و کارکنان 
واحد کارگزینی را در پاسخ به نیازمندی هایشان یاری می دهد.

امکانات 
• استقالل از ساختار سازمانی در صدور احکام کارگزینی؛ کاربران 
واحد اداری و منابع انسانی با استفاده از این امکان می توانند 
احکام کارکنانی که در چارت سازمانی رسمی سازمان نیستند را 
بدون اعمال در چارت رسمی، ثبت کنند. هم چنین به دلیل خارج 
کردن مرکز هزینه، اطالعات سند حسابداری کارمند، اطالعات 
سازمان و شعب از حکم کارگزینی، دیگر الزامی برای صدور حکم 
کارگزینی در زمان تغییر هر کدام از اطالعات باال وجود ندارد.

• صدور اتوماتیک احکام اصالحی به شکل انفرادی و گروهی؛ 
با این امکان سرعت عمل در اجرای تغییرات حکمی و افزایش 
و  انفرادی  به شکل  سازمان  کل  در  احکام  محاسبات  در  دقت 
گروهی ِاعمال می شود، هم چنین با امکان صدور چند حکم 
تحمیل  و  اشتباه  بدون  اجرایی،  کامال  بخش  این  روز،  یک  در 

معوقه ی اجباری به سازمان هاست.

• درخواست صدور احکام کارگزینی؛ با این امکان ارتباط میان 
احکام  صدور  به  می شود،  مکانیزه  کارکنان  با  کارگزینی  واحد 
سرعت می بخشد و به فرآیند گردش کار در سازمان کمک می کند.

اطالعات  نگهداری  و  ثبت  کارگزینی می توان ضمن  ماژول  در 
روش  تعیین  پرسنلی،  مستندات  انواع  و  کارکنان  جامع 
با  و  دل خواه  به شکل  را  حکمی  عوامل  مقادیر  محاسبه ی 
کارگزینی  احکام  انواع  صدور  داد.  انجام  الزم  انعطاف پذیری 
انفرادی و گروهی، هم چنین صدور خودکار احکام اصالحی در 
از  نیازهای نظام های جبران خدمات بخش دیگری  با  انطباق 
این ماژول است که با هدف پاسخ گویی به نیازهای  امکانات 
طراحی  کارگزینی  حوزه ی  در  بزرگ  و  متوسط  سازمان های 
شده است و مدیران و کارشناسان این حوزه می توانند ضمن 
کاهش هزینه، حذف دوباره کاری ها و افزایش دقت و سرعت 
در پردازش اطالعات، مدیریت احکام پرسنلی را به شکل کارا و 

موثر انجام دهند. 
و  تعریف  با هدف  و تشکیالت  این ماژول، بخش سازمان  در 
تعریف  با  است.  یافته  توسعه  سازمانی  ساختار  مدیریت 
ساختار سازمانی، توزیع شدگی واحدها و پست های سازمانی  
به شکل درختواره ای نشان داده می شوند و متصدیان در هر 
امکان  این  آن که  ضمن  هستند.  نمایش  قابل  نیز  قسمت 
در اختیار مدیران ارشد سازمان است که بتوانند تاریخچه ی 
تغییرات سازمانی را مالحظه کنند و تصمیمات دقیق تری در 

مورد تغییرات آن بگیرند.

امکانات 
• سرعت عمل در اجرای تغییر چارت سازمانی؛ چارت سازمانی 
اصلی یک بار تعریف می شود و تغییرات مربوط به نودهای 
هر  در  می کند،  نگهداری  خود  در  تاریخ  به  نسبت  را  ساختار 
زمان که الزم باشد می توانید چارت مورد نظر در تاریخ مورد 
نظر را فراخوانی کنید و تاریخچه ی تغییرات را با ذکر دلیل در 
واحد  کارشناسان  سایر  و  مالی  واحد  باشید.  داشته  اختیار 
از وضعیت حساب ها  مالی نیز می توانند شناخت صحیحی 

در دوره های مالی جاری و گذشته داشته باشند.

مدیریت
بهینه ی ساختار سازمانی

مدیریت
احکام کارمندان 



سـایر  بـا  سـازمان ها  تـردد  سیسـتم  یکپارچگـی  نیازمنـدی 
سیسـتم ها سـبب شـده اسـت تـا شـرکت ها و سـازمان های 
بسـیاری راهـکار یکپارچـه ی مدیریـت تـردد راهـکاران را بـه کار 

بگیرنـد. 
در راهکاران، کنترل تردد کارکنان در کنار محاسبات کارکرد آنان 
انجام می شود و به عنوان ورودی به سایر ماژول های سرمایه 

انسانی منتقل می شود. 

امکانات 
در  تـردد  مدیریـت  خدمـات؛  جبـران  مـاژول  بـا  یکپارچگـی   •
راهـکاران، یکپارچـه بـا جبـران خدمـات  طراحـی و پیـاده سـازی 
شـده اسـت و نیـازی بـه اسـتفاده از عملیـات یکپارچه سـازی 

نیسـت. خـارج سیسـتمی 

• روز قـراردادی بـه ازای هر شـیفت؛ این امکان موجب پوشـش 
تنوع مدل های مختلف سـاعت کاری  در سـازمان ها می شـود. 

• گروه هـای کاری و تخصیـص تقویـم بـا شـیفت های مختلـف 
درج  کاری موجـب تسـهیل  گروه هـای  از  اسـتفاده  آن هـا؛  بـه 
مختلـف  سیاسـت های  پیاده سـازی  و  تـردد  پایـه ی  اطالعـات 
محاسـبات کارکـرد بـه ازای گروه هـای کاری مختلـف در تعاریـف 
زمـان  تعریـف  امـکان  هم چنیـن  می شـود.  فرمول نویسـی  و 
بخش هـای  در  آن  خـودکار  ِاعمـال  و  شـیفت  در  اسـتراحت 

مختلـف سیسـتم از جملـه محاسـبات وجـود دارد. 

• مـرور محاسـبات کارکـرد؛ امـکان ردیابی عملیات محاسـبه ی 
کارکرد و تسـهیل در اثبات درسـتی محاسـبات را فراهم می کند. 
فرمول نویسـی در مانـده مرخصی؛ امکان بومی سـازی قوانین 

محاسـبه ی مانده مرخصی برای شـما وجود خواهد داشـت. 

• بومی سازی قوانین سیستم؛ قوانین کنترل صحت، مرخصی، 
ماموریت و سایر موضوعات مرتبط را بومی سازی می کنید.

• محاسبات پیش نویس؛ امکان استفاده از نتایج پیش نویس 
را  کارکرد نهایی  معتبر در محاسبات نهایی، زمان محاسبه ی 

کاهش می دهد. 

پاسخ گویی مناسب به پیچیدگی ها و استثنائات نظام جبران 
خدمات در سازمان مشتریان و سازمان های قانونی در کنار 
لزوم دقت پیاده سازی نظام جبران خدمات در سازمان، بخش 

مهمی از انتظارات سازمان در حوزه ی جبران خدمات است. 
در راهکاران، امکان تعریف و پیکربندی انواع بسته های جبران 
است.  انجام  قابل  متفاوت  مدل های  و  روش ها  در  خدمات؛ 
همچنین محاسبات در سیستم جبران خدمات انجام شده و 

خروجی ها به راهکارهای دیگر منتقل می شود. 

امکانات 
انواع  کاربر می تواند  کاربر؛  • زمان بندی در محاسبات خاص 
را تعیین کند که پیش  را تعریف و زمان محاسبه  محاسبات 
یا پس یا مستقل از محاسبات حقوق باشد، هم چنین امکان 
محاسبه ی معوقه برای پرداخت های خاص کاربر وجود دارد. 

در  تاثیرگـذار  رویـت همـه ی عوامـل  امـکان  • مـرور حقـوق؛ 
محاسـبه ی حقـوق کارمند در یـک نگاه در گزارش مـرور جبران 

خدمـات فراهـم اسـت.  

امـکان  کارکنـان؛  خدمـت  سـنوات  پرداخـت  محاسـبه ی   •
محاسـبه ی پرداخـت سـنوات خدمـت کارکنـان و صـدور سـند 
مربوطـه، هم چنیـن ارسـال خروجـی فایل به بانک مـورد نظر 
و کمـک بـه فرآینـد تکمیـل تسـویه حسـاب کارمند بـه راهکار 

اضافـه شـده اسـت. 

• امکان تسویه حساب کارکنان؛ امکان انجام عملیات تسویه 
حساب پرسنل متناسب با روش محاسبه مدنظر به صورت 

پیش فرض یا با استفاده از فرمول نویسی وجود دارد. 

اسـناد  صـدور  امـکان  ارزی؛  چنـد  عملیـات  از  پشـتیبانی   •
حسـابداری جبـران خدمـات به شـکل ارزی بـه راهـکار اضافـه 

شـده اسـت. 

تفکیک  به  امکان صدور سند  • پوشش دهی چند شعبه ای؛ 
شعبه و امکان صدور سند انتقالی بین شعب وجود دارد. 

پوشش دهی فرآیندهای
خاص جبران خدمات 

مدیریت
کامل و منعطف تردد 



تعریف و اجرای
دقیق فرآیندهای مسیر شغلی 

کارکنان  رتبه ی  ترفیع  و  گروه  ارتقای  ضوابط  نگهداری  و  ثبت 
برای مشخص کردن مشموالن ارتقا و ترفیع و کمک به حفظ 
نیروها و استفاده از تجارب مفید آنان در طول خدمت، چالشی 
است که سازمان ها به عنوان یکی از مهم ترین نیازمندی های 
خود از آن یاد می کنند. با توجه به پیچیدگی و تنوع ضوابط 
از  استفاده  امکان  راهکار  این  کارکنان،  ترفیع  و  ارتقا  بر  حاکم 
تمام اطالعات مورد نیاز سازمان ها را داراست و با در اختیار 
و  مناسب  بستری  کردن  فراهم  و  اطالعات  این  دادن  قرار 
منعطف برای تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع مصوب، بستر 
را  آن  به  مربوط  فرآیندهای  و  ساختارها  این  اجرای  مناسب 

فراهم می کند.

امکانات 
با  کارکنان  ارتقای  بر  • محاسبه ی شاخص ها و عوامل موثر 
خروجی های متنوع؛ با انعطاف پذیری در تعریف ساختارهای 
انواع  برحسب  ساختار  نوع  تعیین  هم چنین  ترفیع،  و  ارتقا 
شاخص ها  تعیین  با  و  کارکنان  شغلی  توسعه ی  مسیرهای 
با  را  ارتقا  فرآیند  کارکنان می توانید  ارتقای  بر  و عوامل موثر 
را  متفاوتی  خروجی های  و  گزارش ها  و  دهید  انجام  سهولت 

استخراج کنید.

یا  حکم  مستقیم  صدور  طریق  از  ترفیع  یا  ارتقا  ِاعمال   •
مشخص  و  ارتقا  فرآیند  انجام  از  پس  حکم؛  درخواست  ثبت 
به شکل مستقیم حکم  کارمندان مشمول، می توانید  شدن 
کارگزینی صادر کنید یا درخواست حکمی را برای تایید به واحد 

مربوطه بفرستید. 

برای  الزم  امتیاز  یا  بعدی  ترفیع  یا  ارتقاء  تاریخ  مشاهده ی   •
ترفیع  یا  ارتقا  ساختار  اجرای  با  بعدی؛  ارتقای  به  رسیدن 
چه  بعدی  ترفیع  یا  ارتقا  زمان  که  کنید  مشاهده  می توانید 
ارتقای  به  رسیدن  برای  الزم   امتیاز  یا  باشد  می تواند  زمانی 

بعدی چه میزان است.

دستیابی به
اهداف آموزشی سازمان

اطالعات  آخرین  داشتن  با  انسانی،  سرمایه  آموزش  راهکار 
کنار  در  حوزه ها  سایر  با  یکپارچگی  به دلیل  کارکنان  سازمانی 
درس آموخته ها و تجارب تعامل چند ساله ی همکاران سیستم 
از جمله استاندارد 10015  و با رعایت استانداردهای آموزشی 
می تواند نقش موثری در پیش ُبرد فرآیندهای آموزشی مورد 
آخرین  گرفتن  نظر  در  با  هم چنین  کند.  ایفا  سازمان ها  نظر 
استانداردهای به کار گرفته شده در این حوزه و انعطاف پذیری 
در اجرای فرآیندهای آموزشی، می تواند راه گشای اجرای اهداف 

آموزشی سازمان ها باشد.

امکانات 
• سـهولت در انجـام نیازسـنجی آموزشـی؛ بـا ارتبـاط مسـتقیم 
میان شغل/ پست و دوره های آموزشی، امکان انجام نیازسنجی 

به راحتـی و با اسـتاندارد شـغل/ پسـت انجام می شـود.

سند  صدور  امکان  و  عوامل  محاسبه ی  و  تعریف  امکان   •
حسابداری آموزش؛ می توان عوامل مختلف ریالی و غیرریالی 
نظر  مورد  محاسبات  و  تعریف  آموزشی  دوره  هر  به ازای  را 
برگزاری  به  مربوط  هزینه ای  اسناد  هم چنین  داد،  انجام  را 

دوره های آموزشی را صادر کرد.

دوره ی  اثربخشی  تعیین  دوره؛  اثربخشی  سنجش  امکان   •
آموزشی هم در سطح فراگیر و هم در سطح دوره وجود دارد.
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