مقدمه
سامانه جامع نرم افزاري آرمان يكي از محصوالت شركت فناوري اطالعات و ارتباطات
رضوي است كه در سال  ،٨٨١١با شعار نرم افزارهاي ساده و پايدار ،اقدام به طراحي
و پياده سازي نرم افزاري مناسب جهت مديريت هوشمند شركت ها و سازمانهاي
كوچك و متوسط نمود .توليد و تحليل اين محصول توسط تيمي مجرب از مديران،
تحليلگران و برنامه نويسان اين شركت صورت پذيرفته است ،كه نزديك به بيست
سال  ،حضوري موثر در صنعت نرم افزار كشور داشته اند .سادگي كاربرد اين
محصوالت نياز به خدمات پس از فروش دائمي را از بين برده است .اين محصوالت هم
اكنون مورد استقبال تعداد قابل توجهي از مشتريان قرار گرفته و رضايت كاربران اين
محصوالت نشانگر اين امر مي باشد.
يكي از مزيت هاي اصلي آرمان كاربري آسان و عدم بروز خطاي سيستمي است كه
نياز به هرگونه پشتيباني فني را به حداقل مي رساند .با وجود اين ،ما براي اطمينان
خاطر شما ،خدمات پس از فروش متنوعي را در اختيار مشتريان قرار مي دهيم .ما
موفقيت آرمان را در گرو رضايت ،موفقيت و پيشرفت مشتريان خود مي بينيم و
استقبال كنوني مشتريان از اين محصوالت به ما اطمينان مي بخشد كه در مسير
درستي گام برداشته ايم.
سامانه جامع نرم افزاري آرمان در حوزه هاي مختلف سازماني  ،به صورت خاص زير
سيستم ارائه نموده است كه به شرح ذيل معرفي مي شوند :

حوزه مالي


حسابداري



خزانه



اموال



انبار



حقوق و دستمزد

حوزه منابع انساني


احكام



پرسنلي



سيستم آموزش



سيستم جذب و نيرويابي



سيستم تشكيالت



رفاه و تسهيالت

حوزه بازگاني


فروش كاال و خدمات

زير ساخت توسعه نرم افزار


كوئري ساز



گزارش ساز



سرويس ساز



فرآيندهاي كسب وكار()BPMS



فرمول ساز

سيستم هاي سفارشي


سيستم اتوماسيون مشتريان تربيت بدني

حوزه مالي
حسابداری


ساختار درختی و قابل انعطاف حساب ها با امکان طبقه بندی حساب ها به صورت نا محدود



امکان استفاده از 1تا 2رقم کد برای هر سطح حساب



امکان استفاده از  1تا  9رقم کد برای هر سطح تفصیلی



استفاده از ساختار درختی نامتقارن برای حساب ها و تفصیلی ها



امکان تعریف چندین جدول مستقل تفصیلی های واحد



عدم محدودیت در تعداد حساب ها و تفصیلی ها



عدم محدودیت در تعداد ارقام و نحوه طبقه بندی حساب های کل



امکان تغییر تعداد ارقام کد حساب ها به عنوان حساب ها و یا تفصیلی ها حتی بعد از درج رخدادهای مالی



امکان تعیین ماهیت حساب  ،تراز نامه ای  ،سود و زیانی  ،انتظامی



امکان اختصاص هر حساب و یا هر تفصیلی به یک بخش خاص



امکان کنترل گردش عملیات حساب ها و تفصیلی ها



امکان کنترل مانده حساب ها وتفصیلی ها



امکان درج شماره و تاریخ عطف و شماره و تاریخ سر رسید در رخدادهای مالی



امکان درج شرح انگلیسی برای سطرهای سند



امکان افزودن یکباره ی تعدادی حساب به سند



امکان افزودن یک سند دیگر به سند در حال اصالح



امکان کپی سطرهای یک سند از سال های مالی قبل به سال مالی باز



مرور حساب ها



جستجوی چند ساله



امکان جستجو و جایگزینی در شرح سندهای سند



امکان مرتب سازی دلخواه سطرهای سند



کنترل تفصیلی های مجاز برای هر حساب هنگام درج رخدادهای مالی در اسناد حسابداری



ذخیره ی اطالعات تنظیم کننده ،بررسی کننده ،تایید کننده  ،نهایی کننده و آخرین اصالح کننده هر سند



امکان ثبت قطعی اسناد در یک تاریخ خاص



تنظیم خودکار اسناد اختتامیه و سود و زیان حسابداری



امکان اصالح یکباره ی اسناد



امکان جستجو در شرح اسناد  ،مبالغ بدهکار و بستانکار و امکان بررسی درستی اسناد



امکان پردازش ویژه افتتاحیه و اختتامیه در گزارش های حسابداری



امکان اخذ گزارش از تلفیق اطالعات حسابداری؛ دریافت و پرداخت ،انبار و فروش



ارائه تمامی گزارش های استاندارد سیستم برای حساب ها وتفصیلی ها ( ریز عملیات ،دفتر ،خالصه عملیات و تراز )



ارائه گزارش های متنوع برای مجموعه حساب ها و مجموعه تفصیلی ها ( ریز عملیات ،دفتر ،خالصه عملیات،
خالصه مانده و تراز )



امکان اخذ گزارش سرجمع از یک مجموعه الگوی کد حساب و یا یک مجموعه الگوی کد تفصیلی



ارائه گزارش های تحلیل برای تفکیک حساب ها به تفصیلی هاو بالعکس در گونه های سر جمع وگروه بندی شده



ارائه گزارش های کارآمد برای ترکیب حساب و تفصیلی تحت مکان نما (ریز عملیات وخالصه عملیات)



تعریف تعداد سطوح تفصیلی در یک سال مالی



تعریف نوع ارتباط حساب معین با حساب های تفصیلی در یک سال مالی



تعریف وضعیت های سند همراه با کنترل های الزم بر روی هر سند



امکان گزارش تجزیه سنی  12ماهه



امکان گزارش آنالیز اسناد



امکان گزارش دفتر روزنامه



امکان صدور سند کل



کنترل ترتیب شماره اسناد و تاریخ آنها

خزانه داری


قابلیت پشتیبانی از سالهای مالی مختلف



امکان تعریف اطالعات پایه (انواع حساب ،دسته چک ،صندوق و )...



قابلیت تعریف انواع مختلف طرحهای چک به صورت پویا.



کنترل و مدیریت برگه های دسته چک



مدیریت اسناد پرداختنی و دریافتنی و صدور خودکار سند حسابداری



مدیریت اسناد ضمانتی و صدور خودکار سند حسابداری



مدیریت دریافت و پرداخت وجوه نقد و صدور خودکار سند حسابداری



انتقال وجه بین حسابها و صدور خودکار سند حسابداری



امکان تعریف تنخواه گردان و مدیریت اسناد هزینه



امکان تعریف انواع وضعیت برای چک(سررسید شده ،وصول ،برگشت و )...



امکان تعریف "بابت" های مختلف جهت استفاده در عملیات خزانه داری



قابلیت تعریف آیین نامه جهت مدیریت در سند زدن اسناد حین عملیات "انتقال به وضعیت"



تعریف تنخواه گردانهای متعدد و تعریف سقف موجودی و دوره اعتبار برای هرکدام



امکان چاپ چک بر اساس طرحهای تعریف شده و نا محدود و نیز چاپ به صورت افقی و یا عمودی (قابل انعطاف
برای چاپگرهای مختلف)



امکان چاپ رسید پرداخت برای انواع اسناد پرداختی



کنترل تعداد برگه های دسته چک در عملیات پرداخت چک



امکان گزارش گیری از کلیه چکهای موجود در سیستم بر اساس پارامترهای متعدد(سریال چک ،تاریخ سررسید،
شماره حساب ،بابت و )...



مغایرت گیری حسابهای بانکی



گزارشات کامل از صندوقهای تعریف شده در سیستم



پشتیبانی از سطوح تفصیلی پویا



تاثیر آنی فعالیتهای مرتبط در حسابداری



ثبت و نگهداری کلیه فعالیتهای مرتبط با دریافت و پرداخت چک و اسناد ضماتی و وجوه نقد و امکان ویرایش هر
کدام



قابلیت فیلتر اطالعات در هر جدول



گزارش بررسی سریالهای دسته چک



گزارش تنخواه گردانها



گزارش گردش نقدی صندوق



گزارش بررسی گردش چک در سیستم



گزارش گردش حساب



گزارش نقدینگی چکهای پرداختی



گزارش مغایرت دیسکت بانک با اطالعات خزانه داری

اموال
قابلیت پشتیبانی از سال های مالی مختلف


امکان تعریف اطالعات پایه (گروههای اموال ،مکانهای استقرار ،روشهای استهالک و )...



تعریف لیست اموال و امکان ثبت مشخصات و نیز وسایل همراه برای هر رقم اموال



امکان ثبت ورود ،خروج و نقل و انتقال بین واحدهای مختلف برای اموال



قابلیت افزایش قیمت برای اموال مشخص



امکان محاسبه استهالک اموال در باز ه های زمانی تعریف شده



تهیه کاردکس اموال و قابلیت جستجو در بازه های زمانی تعریف شده برای اموال مورد نظر



امکان تهیه نسخه چاپی در هر مرحله از ورود ،نقل و انتقال ،خروج ،استهالک ،کاردکس و ...



پشتیبانی از سطوح تفصیلی پویا



قابلیت فیلتر اطالعات در هر جدول



ثبت و مدیریت بیمه اموال



ثبت و مدیریت گارانتی اموال



گزارش گیری جامع از استهالک اموال بر اساس گروههای اموال



گزارش مشخصات اموال



گزارش بیمه اموال



گزارش گارانتی اموال



گزارش داراییهای ثابت مشهود



گزارش داراییهای مستهلک



گزارش جمعداران



گزارش تحویل گیرندگان



گزارش مکانهای استقرار



گزارش شناسنامه اموال

انبار


تعریف انبارها در یک ساختار فهرستی



تعریف الگوی عملیات مالی در ساختار فهرستی به همراه اختصاص روش قیمت گذاری( میانگین و میانگین به
تفکیک انبار  FIFOو شناسایی ویژه)



تعریف حساب وتفصیلی های اصلی برای الگوی عملیات مالی حاوی حساب وتفصیلی های مربوط به موجودی و
همچنین امکان تعریف آن ها به تفکیک انبار



تعریف قوانین طرف حساب برای الگوی عملیات مالی حاوی حساب و تفصیلی های مورد نظر بر حسب شرایط
رخدادها  ،مراکز مصرف یا تامین کاال و انبارها



تنظیم عملیات انبار در قالب برگه های انبار



طراحی سیستم به گونه ای که هر برگه انبار همزمان یک سند انبار است.



امکان تنظیم برگه در  8کالس ورود ،خروج ،اصالح بهای کاالهای وارده ،نقل و انتقال ،موجودی ابتدای دوره و انبار
گردانی ویرایش برگه های پیش نویس ،درج وحذف ،جستجو



دارا بودن شماره مبنا ،نسخه ،بخش و ثبت اسامی کاربران تنظیم کننده ،بررسی کننده و غیره برای سند متناظر
برگه انبار
وضعیت برگه (پیش نویس  ،عملیاتی و تایید شده)



امکان تدوین سطرها برگه از قبیل کپی ،جستجو ،جایگزینی عبارت در شرح ،مرتب سازی سطرها و غیره



امکان درج طرف حساب عمومی و طرف حساب اختصاصی برای تمام برگه های انبار و امکان درج طرف حساب آزاد
برای برگه های ورود و اصالح های وارده



امکان درج سطرهای دلخواه سند در قسمت سطرهای آزاد برگه در برگه های انبار



تایید اسناد انبار و نسبت دادن شماره سریال سند حسابداری به یک یا چند سند



تنظیم خودکار برگه موجودی انتهای دوره



تنظیم خودکار برگه موجودی ابتدای دوره از روی برگه موجودی انتهای موجودی سال قبل



امکان پر کردن برگه موجودی ابتدای دوره با (مقدار) موجودی در انتهای سال مالی قبل



ارائه خالصه اطالعات کاال وخالصه اطالعات مرکز مصرف یا تامین کاال



ارائه گزارش فهرست برگه ها و رخدادهای درخواست



امکان پردازش ویژه ی ابتدای دوره و انتها ی دوره در گزارش های انبار



ارائه تمامی گزارش های استاندارد سیستم برای کاالها (عملیات ،خالصه عملیات و گردش و موجودی)

سیستم حقوق و دستمزد


امکان گروه بندی عوامل حقوقی توسط ابزار فرمول ساز



امکان تعریف کلیه عوامل حقوقی(تمامی آیتم هایی که به نحوی در محاسبه حقوق دخیل می باشند مانند بیمه
،مالیات ،اضافه کار و )...به صورت نامحدود توسط ابزار فرمول ساز



مشخص کردن ماهیت عوامل (مزایا ،کسور ،تعهدات کارفرما و یا سایر عوامل ) توسط ابزار فرمول ساز



مشخص کردن واحد محاسبه عوامل



امکان تعریف ورژن های مختلف برای عوامل حقوقی که روش های محاسبه متفاوت را جهت هر عامل فراهم می
نماید.



امکان تعریف فرمول جهت محاسبه عوامل حقوقی



امکان تعریف گروه های محاسباتی مختلف با توجه به نظام حقوقی جهت پوشش روش های محاسباتی مختلف وبه
صورت نا محدود مانند نظام کارگری و نظام خدمات کشوری و...



امکان مشخص نمودن گروه محاسبه مربوط به هر نوع حکم از نظام کاری مورد نظر



امکان تعریف جدول مالیاتی



امکان مشخص کردن نحوه محاسبه مالیات براساس جدول مالیاتی یا براساس نرخ ثابت



ثبت مشخصات تامین کنندگان وام



تنظیم مشخصات ردیف های سند حقوق شامل مشخص نمودن سطوح کل ،معین و تفضیلی ،عوامل حقوقی ،نوع
ردیف (بدهکار  /بستانکار) ،نوع تفکیک عامل (به تفکیک مرکز هزینه ،پرسنل و یا بدون تفکیک)



امکان تعریف کسورات پرسنل



تعریف گروه محاسباتی حقوق پرسنل با توجه به نظام کاری پرسنل مربوطه و به تفکیک سال و ماه مورد نظر جهت
محاسبه حقوق



امکان استخراج احکام فعال جهت محاسبه حقوق ماه شخص توسط سیستم



امکان ثبت عوامل دستی مستمر و غیر مستمر به تفکیک پرسنل و مرتبط با سال و ماه مورد نظر



امکان محاسبه حقوق پرسنل به صورت انفرادی ،همه پرسنل یا پرسنل انتخاب شده از لیست



امکان محاسبه حقوق پرسنلی که دارای چندین حکم بوده یا دارای معوقه حقوق می باشند



امکان مشاهده ریز محاسبات عوامل حقوقی به تفکیک هر حکم



امکان مشاهده و تهیه چاپ از صورتحساب حقوق به صورت فردی و یا تمامی پرسنل



امکان ارسال فیش حقوقی پرسنل به سیستم اتوماسیون



امکان صدور سند حقوق و ارسال آن به سیستم حسابداری



امکان تهیه انواع دیسکت های مورد نیاز مانند دیسکت بیمه ،مالیات و بانک



امکان تهیه گزارش لیست بانک



امکان تهیه گزارش سرجمع حقوق و مزایا و به تفکیک مراکز هزینه



امکان تهیه گزارش لیست بدهی های وبه تفکیک مراکز هزینه



امکان تهیه گزارش لیست بیمه عمر ،بیمه تکمیلی ،بیمه تامین اجتماعی و به تفکیک مراکز هزینه



امکان تهیه گزارش لیست حقوق وبه تفکیک مراکز هزینه



امکان تهیه گزارش لیست مالیات به تفکیک مراکز هزینه و با توجه به نوع پرداختی کارکنان و پرداختی به دارایی



امکان تهیه گزارشات پویا بر اساس نیاز مشتریان



امکان تهیه خروجی به اکسل PDF ،و  ...در کلیه گزارشات.

حوزه منابع انساني
سیستم احکام


تاثیر بالدرنگ عملیات انجام شده در سیستم پرسنلی در سیستم
احکام و همچنین تاثیر بالدرنگ عملیات سیستم احکام در سیستم
حقوق



امکان تعریف نظام های کاری به صورت پویا



امکان تعریف انواع حکم به تفکیک نظام های کاری



امکان استفاده از الگوهای چاپ متفاوت برای احکام



امکان تعریف شرح های پیش ساخته احکام جهت استفاده در زمان صدور حکم



امکان تعریف وضعیت های مختلف احکام به منظور جلوگیری از ویرایش و یا حذف حکم در وضعیت مورد نظر



امکان تعریف مزایا ی حکمی به صورت پویا و بدون محدودیت با توجه به نظام های کاری مختلف



امکان فرموله کردن مزایای حکمی به تفکیک نظام های کاری تعریف شده وبا توجه به آخرین اطالعات ثبت شده
در سیستم پرسنلی و ارتباط با آیتم های اطالعاتی مورد نیاز در سیستم پرسنلی



امکان گروه بندی مزایای حکمی



امکان تعریف ورژن های مختلف جهت مزایای حکمی



امکان مشاهده تمامی احکام صادر شده به تفکیک پرسنل



امکان تعریف پست های زمانی متعدد برای پرسنل با شرط این که اولین پست متعلق به واحد سازمانی محل
خدمت پرسنل باشد.



امکان تعریف طبقه و رتبه مربوط به هر پرسنل



امکان محاسبه امتیازات پرسنل بر اساس فرمول های تعریف شده در نظام خدمات کشوری



امکان صدور احکام مختلف برای پرسنل با توجه به انواع حکم ثبت شده در سیستم



امکان صدور احکام معوقه برای پرسنل با توجه به تاریخ حکم



امکان کپی حکم از هر یک از احکام فرد جهت صدور حکم جدید



امکان صدرو گروهی احکام برای تمامی پرسنل یا پرسنل انتخاب شده با توجه به گروه محاسبه عوامل حکمی (
مانند صدور احکام بر اساس آخرین حکم ،آخرین امتیازات پرسنل و یا بر اساس عوامل دستی وارد شده توسط
کاربر)



امکان تعریف مزایای حکمی برای پرسنل به صورت پویا و نا محدود با توجه به مزایا و ورژن های ثبت شده در
سیستم



امکان مشخص کردن تایید نهایی ،تاریخ تایید و تایید کننده حکم جهت تفکیک احکام تایید شده و استفاده در
محاسبات حقوق



امکان تعریف انواع گزارشات با توجه به نیاز مشتریان به کمک ابزار گزارشات پویا

سیستم پرسنلی:


امکان ثبت مرخصی افراد به صورت تفکیک نوع مرخصی



امکان انتقال و یا بازخرید مرخصی



امکان ثبت ماموریت افراد و ذخیره هزینههای مربوط به آن فرد به صورت تفکیک شده



امکان تعریف وابستگان افراد پرسنلی



امکان ثبت سوابق خارج از سازمان ،نظام وظیفه ،نوع مدرک ،رشته تحصیلی و ...برای کارکنان



امکان ثبت تشویق و تنبیه کارکنان



دارای گزارش گیری جامع

سیستم آموزش:


تعریف پیشنیازی جهت یک دوره مورد نظر



صدور گواهینامه و همچنین تعریف درجه مربوط به آن



تعریف سمینار



تعریف کالس و مجوز مربوط به تشکیل آن



حضور و غیاب



گزارشگیری جامع

سیستم جذب و نیرویابی:


تعریف و انتشار آگهی



تعریف انواع و شیوهای برگزاری آزمونهای استخدامی



تعریف شرایط استخدام



نگهداری سوابق کاری محاسبهشوندگان و تشکیل پرونده



بررسی و تصمیم گیری درباره درخواست های کمبود نیرو



دارای گزارش گیری جامع

سیستم تشکیالت:


تعریف رسته و رشته های شغلی



تعریف سطوح سازمانی



تعریف وظایف هر پست



تعیین سطح مدیریتی



امکان تعریف دورهای متفاوت ساختار سازمان



تعیین ساختار سازمان



انتصاب افراد به پست تعریف شده



تعیین مدیریت و یا سرپرست برای پست تعریف شده



دارای گزارش گیری جامع

رفاه و تسهیالت:


تعریف تسهیالت



تعریف نحوه و چگونگی پرداخت تسهیالت



تعریف افراد ذینفع تسهیالت (تعیین وابستگانی که میتوانند از یک نوع تسهیالت خاص بهرهمند شوند)



تعریف بازههای زمانی جهت درخواست تسهیالت (مانند سبد کاالی ماه رمضان و یا بن عید)



تعریف هتل و تورهای رفاهی



دریافت مدارک مورد نیاز برای تسهیالت



ذخیره و ایجاد فایل درخواست و شارژ بن کارتهای رفاهی برای بانک ملت



دارای گزارش گیری جامع

حوزه بازگاني

فروش کاال و خدمات


تاثیر بالدرنگ عملیات فروش در گزارش های سیستم مالی آرمان



استفاده از ساختار حساب ها وتفصیلی های سیستم در عملیات فروش



امکان تعریف مراکز فروش واستفاده از آنها زمان ثبت اسناد فروش



امکان تعریف مسئولین فروش مراکز با در نظر گرفتن دوره ی زمانی



امکان تعریف قرارداد و سفارش گذاری سیستماتیک قرارداد



اعمال آیتم های صورت وضعیت قرارداد در فاکتور اعم از پیش دریافت ،حسن انجام کار ،بیمه ،عوارض و مالیات



امکان گروه بندی کاال و اعمال مصوبه قیمت روی گروه کاال



امکان تعریف قوانین تغییر تعرفه ها برای محاسبه ی سیتماتیک تخفیف در سطرهای برگه های فروش و نیزمحاسبه
ی مالیات بر ارزش افزوده



امکان تنظیم فاکتور فروش بر اساس حواله های انبار



امکان تبدیل برگه های سفارش و پیش فاکتور به فاکتور



امکان ثبت خدمات برای برگه های فروش



امکان تایید اسناد فروش به منظور ثبت سند حسابداری مربوطه و اختصاص شماره سند حسابداری به آنها



دسترسی آسان به اطالعات کامل یک فاکتور اعم از کسورات و اضافات فاکتور ،فاکتور برگشتی مرتبط ،اطالعات
پرداخت و مانده فاکتور



امکان تعیین مصوبه های قیمت روی کاال یا گروه کاال ومشتری یا گروه مشتری و اعمال سیستماتیک این قیمت ها
زمان درج فاکتور



ارائه گزارش جامع فروش با امکان فیلتر بر اساس بازه ی زمانی ،مشتری ،شماره سند حسابداری ،مرکز فروش و ...



ارائه ی گزارشهای تکمیلی مانند گزارش مقایسه ی فروش مراکز ،گزارش پرداخت های مشتری ،گزارش مانده معوقه
ی وصولی ،گزارش کاال و خدمات فروخته شده



ارائه گزارشات در سال مالی جاری و سایر سال های مالی



ارائه گزارشات جامع قرارداد و فاکتورهای صادر شده بر حسب قرارداد

زير ساخت توسعه نرم افزار
کوئری ساز


امکان استفاده از جداول  Viewها و کوئری های قبلی



امکان طراحی کوئری به صورت کامال بصری



امکان ایجاد انواع SubQuery



امکان افزودن پارامتر به کوئری ها



امکان استفاده از پارامترهای تعریف شده در قسمتهای مختلف یک کوئری



امکان اجرای کوئری و مشاهده نتیجه آن



امکان دریافت اسکریپت کوئری



امکان ایجاد انواع رابطه بین جداول به صورت کامال بصری



امکان تعریف مقدار پیش فرض برای پارامترها

گزارش ساز


امکان استفاده از کوئری های طراحی شده در کوئری ساز



امکان طراحی گزارش به صورت کامال بصری



امکان تعریف متغیر در محیط طراحی کوئری و استفاده از متغیرها به صورت پارامترهای ورودی توسط کاربر



امکان تعریف پارامتر برای گزارش



امکان مشخص کردن پارامترهای اجباری



امکان مشخص کردن نوع کامپوننت پارامتر(داده ورودی ،تاریخ ،LOV ،لیست بازشونده
اتومات(()AutoComplete



امکان تعریف مقدار پیش فرض برای پارامترها



امکان تعریف هر گزارش بسته به زیرسیستم خاص

سرویس ساز


امکان تعریف سرویسهای سیستم آرمان در دو حالت  Restو  SOAPبه صورت همزمان و با یکبار تعریف



امکان تعریف توابع متعدد برای سرویسهای سیستم آرمان



امکان تعریف پارامتر برای توابع سرویسهای سیستم آرمان



امکان تعریف سرویسهای سایر سیستمها



امکان تعریف پارامترهای سرویسهای سایر سیستمها

فرآیندهای کسب وکار()BPMS


امکان تعریف واحد سازمانی



امکان تعریف مخزن( )Repositoryو انتصاب آن به واحدهای سازمانی



امکان تعریف پروژه های متعدد در یک مخزن



امکان تعریف منابع مختلف (فایلهای  ، BPMN2.0فایلهای قانونگذاری ،فایلهای تصمیم گیری  ،فایلهای سناریو و
)...در هر پروژه



امکان طراحی فرآیند به صورت کامال بصری



امکان تعریف قوانبن مختلف برای یک فرآیند



امکان مدیریت نسخ ()Versioning



امکان کار گروهی بر روی فرآیند



امکان تعریف برچسب ( )labelو گروه بندی فعالیتهای کارتابل با برچسبها



امکان تخصیص رنگ به برچسبها



امکان پیگیری فرآیند به فرم کامال بصری

فرمول ساز


امکان تعریف لیست های ثابت جهت استفاده در فرمول عوامل پویا



امکان تعریف گروه بندی عوامل



امکان تعریف عوامل پویا و ثابت



مشخص کردن ماهیت عوامل (مزایا ،کسور ،تعهدات کارفرما و یا سایر عوامل(



مشخص کردن واحد محاسبه عوامل



امکان تعریف انواع فرمول محاسبه ،مربوط به هر عامل شامل


تعریف عامل دستی  :این عوامل باید توسط کاربر ورود اطالعات شوند



تعریف عامل ثابت  :مربوط به عواملی می باشد که دارای مقدار ثابت می باشند



تعریف فرمول ساده  :این نوع فرمول ها از ترکیب ریاضی یک یا چند عامل یا عدد ثابت ساخته می شوند



عریف فرمول شرطی  :در صورتی که بخواهیم مقدار عامل با توجه به شرایط خاصی متفاوت باشد از
فرمول های شرطی استفاده می نماییم



تعریف فرمول وابسته به جدول  :در صورتی که بخواهیم جهت محاسبه عامل از مقادیر که قبال در
سیستم ثبت شده استفاده نماییم از این نوع فرمول استفاده می شود



امکان تعریف ورژن های مختلف برای عوامل که روش های محاسبه متفاوت را جهت هر عامل فراهم می نماید.



امکان تعریف گروه های محاسباتی مختلف به تفکیک هر سیستم



امکان تعریف عوامل محاسباتی و ورژن عامل مربوط به هر گروه محاسبه



امکان تنظیم اولویت محاسبه عوامل در هر گروه



امکان گروه بندی عوامل بر اساس عوامل سایر سیستم ها



امکان تعریف گزارشات پویا به تفکیک هر سیستم



امکان تعریف ستون های مربوط به گزارش پویا



امکان تعریف انواع خروجی گزارش



امکان تعریف ستون های مربوط به مرتب سازی گزارش



امکان تعریف انواع فیلتر ها مانند بازه تاریخی ،مرکز هزینه ،لیست پرسنل و  ....بر روی گزارش

سيستم هاي سفارشي
سیستم اتوماسیون مشتریان تربیت بدنی


امکان تعریف مجموعه های ورزشی و سالن های مختلف؛ گزارش گیری و مدیریت جامع سالن ها و مجموعه های
تعریف شده



ثبت تخفیف به صورت گروهی



ثبت اشیاء گشمده؛ تخلفات و امانات



تخصیص کمد و شماره دستبند در هر دو حالت خودکار و دستی



امکان انتقال ،برداشت ،تسویه و ثبت خودکار رسیدهای مربوطه



صدور کارت عضویت و کارت المثنی



امکان استفاده از یک کارت در سالن ها و رشته های مختلف و خدمات جانبی



امکان تعریف انواع درآمد به صورت دینامیک (بوفه ،آب درمانی ،ماساژ و )...



امکان صدور رسید هزینه بوفه ،آب درمانی و سایر امکانات تعریف شده



امکان تعریف مهمان و کارت های آزاد



تعریف تعرفه ها به صورت پویا در بازه های زمانی دلخواه



امکان رزرو سالن



ثبت کالسهای عمومی و خصوصی



ایجاد تقویم زمانی جهت چک کردن برنامه های سالن ها



ثبت حضور و غیاب کالس



امکان استفاده از POS TO PC



امکان استفاده از شارژ اینترنتی



ثبت گروهی شارژ



امکان ثبت ورود و خروج به صورت دستی یا خودکار توسط گیت های ورود و خروج یا دستگاههای بارکد خوان



انجام کنترل های الزم زمان ورود و خروج به سالن



درج خودکار اسناد مالی به تفکیک مجتمع و سالن ها



ارتباط با سیستم خزانه داری



گزارش درآمد ،پیش دریافت و سایر گزارشات جامع از مجموعه ها و سالن ها
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