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معرفی سیستم
 و دیدهگر طراحی اصناف اي هزینه و درآمدي منابع بر دقیق نظارت و بازرسی نقش به توجه با سیستم این

 و جزئیات شرح با درآمدي و اي هزینه اسناد تمامی آن در و باشد می بودجه پردازش مبناي بر آن ساختار
 این که میباشد کلی بخش 4 داراي سحا سیستم.گیرد می قرار محاسبه مورد کل موجودي در و ثبت مالی سندهاي
:از عبارتند ها بخش

آن به مربوط اطالعات و اعضا بخش-1
درآمدي مختلف هاي سرفصل به مربوط نموداري آمارهاي و گزارشات شرح و درآمد بخش-2
اي هزینه مختلف هاي سرفصل به مربوط نموداري آمارهاي و گزارشات شرح و هزینه بخش-3
ها اتحادیه کارمندان سنوات و حقوق محاسبه و ثبت امکان با دستمزد و حقوق بخش-4

.باشند می هم با مرتبط و بوده پیوسته ساختاري داراي ها بخش تمامی که است ذکر شایان



ویژگی هاي عمومی
برنامه در فارسی کامالً زبان •
افزاري سخت امکانات حداقل با هاي سیستم روي بر اندازي راه امکان•
sql قدرتمند اطالعاتی بانک از استفاده•

سرور با امن و شده حفاظت کامالً ارتباط•



مدیریت سیستم
برنامه از کننده استفاده کاربران تعریف•
کاربران از هر براي دسترسی سطح تعیین•
برنامه اطالعاتی نک با از گیريپشتیبان امکان•
برنامه اطالعات بازگردانی امکان•



افمزایاي سیستم حسابرسی اصناف جهت مجمع اصن
 در سبازر حضور بدون و لحظه به طورلحظه به ها اتحادیه تمامی اي وهزینه درآمدي برعملکرد دقیق ونظارت بازرسی-1

محل
ماهیانه صورت به آن تسویه و محاسبه و لحظه به لحظه صورت به اصناف مجمع سهم درصد 20 محاسبه-2
مالی استفاده سوء هرگونه از جلوگیري-3
کارمند هر براي حقوقی فیش چاپ و کارمندان حقوق دقیق محاسبه-4
مالی هاي گذاري سیاست و گیري تصمیم در اطمینان ایجاد جهت درآمدي و مالی دقیق گزارشات ارائه-5
 اي سلیقه اتتصمیم از جلوگیري و ها اتحادیه تمامی دستمزد حقوق و مالی بخش در یکپارچه قانونگذاري سیستم ایجاد-6
ها اتحادیه و اصناف در



امکانات و مزایاي سیستم
ها اتحادیه اعضاء کلیه کسب پروانه و ها پرونده ثبت مدیریت•
ها اتحادیه ادغام جهت دیگر هاي اتحادیه به اتحادیه یک هاي پرونده از بخشی یا همه انتقال•
ها ها،پروانه اعضاء،پرونده بین در جستجو امکان•
کسب پروانه داراي اعضاي از گیري گزارش امکان•
  دارند کسب پروانه اتحادیه چند در که اعضایی از گیري گزارش امکان•
باشند می پرونده نقص داراي که کسانی از گیري گزارش امکان•
مباشر یا شریک افزودن امکان•
کسب پروانه ابطال امکان•



امکانات و مزایاي سیستم
دیگر اتحادیه به کسب پروانه انتقال امکان•
زمینه این در تخلف گونه هر از جلوگیري جهت پستی کد ي تاییده اسکن ثبت امکان•
اصناف اتاق سوي از شده تعیین مبالغ با متفرقه و اعضاء،مستقل از حاصله هاي درآمد ثبت امکان•
اعضاء از یک هر بدهی ي مشاهده امکان•
آنان بدهی پرداخت نحوه و اعضاء کلیه پرداخت لیست ي مشاهده امکان•
اعضاء از یک هر درآمد سند پرینت امکان•
بدهی پرداخت چک یا فیش اسکن ثبت امکان•
راهی بین هاي فیش وضعیت تغییر و ثبت امکان•



امکانات و مزایاي سیستم
درآمد سرفصل و تاریخ تفکیک به درآمدي هاي سند از گیري گزارش امکان•
حساب اختالف داراي درآمدي اسناد از گیري گزارش امکان•
نشده و شده تایید درآمدي هاي فیش بین در جستجو امکان•
است شده ثبت آنها درصد 20 سند که اعضایی از گیري گزارش و جستجو امکان•
است نشده ثبت آنها درصد 20 سند که اعضایی از گیري گزارش و جستجو امکان•
بودجه از انحراف درصد 20 حداکثر و پیشنهادي سقف به استناد با ها اتحادیه درآمدي اسناد کلیه ثبت امکان•
ها فاکتور لیست تفکیک به اي هزینه اسناد پرینت امکان•
ها ادیهاتح سوي از پرداختی چک وصول تاریخ و چک سند،تاریخ،شماره شماره توسط اي هزینه اسناد جستجوي امکان•



امکانات و مزایاي سیستم
اي هزینه اسناد اسکن ثبت امکان•
اي هزینه هاي فاکتور ریز در جستجو و مشاهده امکان•
است گردیده ثبت اي هزینه سند در آنها درصدي 20 سهم که هایی درآمد لیست ي مشاهده امکان•
 این خرجکرد از جلوگیري جهت ها اتحادیه موجودي از اتوماتیک صورت به اصناف اتاق درصدي 20 سهم کسر امکان•

ها درآمد از قسمت
ها اتحادیه کارمندان کلیه گیري گزارش و ثبت،جستجو امکان•
اصناف اتاق سوي از شده تعریف قوانین با مطابق ها اتحادیه کارکنان دریافتی هاي حقوق ثبت امکان•
کارکنان کلیه براي حقوقی فیش پرینت امکان•
دلخواه زمانی بازه تعیین ال مالی بیالن پرینت امکان•



امکانات و مزایاي سیستم
قبل سال هاي هزینه و ها درآمد به توجه با آینده سال پیشنهادي بودجه ارائه امکان•
هزینه سرفصل و تاریخ تفکیک به اي هزینه اسناد از گیري گزارش امکان•
پیشنهادي سقف به توجه با ها هزینه مدیریت جهت بودجه از انحراف گزارش پرینت امکان•
سال هاي ماه تفکیک به کارکنان کلیه دریافتی حقوق پرینت امکان•
سرفصل هر تفکیک به ماهه سه بازه در حاصله هاي درآمد روند نمودار چاپ و رسم امکان•
سرفصل هر تفکیک به ماهه سه بازه در ها هزینه روند نمودار چاپ و رسم امکان•
اصناف اتاق نهایی تایید جهت جزییات با همراه اي هزینه اسناد و ها فاکتور تمامی مشاهده امکان•



امکانات و مزایاي سیستم
پرداخت نهایی تایید و اصناف اتاق درصدي 20 سهم سرفصل با اي هزینه اسناد تمامی ي مشاهده و مدیریت امکان•
اتوماتیک و روزانه صورت به اطالعات از گیري پشتیبان امکان•
کاربران سازي محدود یا و دسترسی سطوح تعیین و سحا سیستم کاربران مدیریت امکان•
پایه سیستم بهبود جهت ها اتحادیه کلیه از تصویري یا متنی پیام ارسال امکان•
سیستم یرمد توسط آنها به پاسخ و ها اتحادیه از شده ارسال تصویري و متنی هاي پیام کلیه ي مشاهده و دریافت امکان•
کاربران همه ي استفاده جهت ها پیام گذاري اشتراك امکان•
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