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امکانات نرم افزار
جاري مالی سال براي تحصیالت تعرفه تعریف قابلیت
اتحادیه هر در کاري هاي سمت تعریف امکان
داگانهج صورت به سمت هر براي )کارگري بن و اقالم هزینه کمک کاري، سنوات روزانه، حقوق( حقوق پایه تعیین امکان
شده تعریف سمت هر براي )خواروبار و مسکن و مندي عائله هزینه کمک( حقوق مزایاي افزودن امکان
کارمندان پایه اطالعات ثبت امکان  
شده تعریف هاي سمت براي مالیات و تحصیالت وام، بیمه، تاثیر تعیین براي گذاري سیاست امکان
کارمندان اطالعات هوشمند و سریع جستجوي قابلیت



امکانات نرم افزار
شخص هر براي ماهیانه حقوقی فیش ثبت
 

 مندي عائله - ماهیانه کارکرد – روزانه دستمزد – کاري روز تعداد( حقوق پایه اطالعات تعیین(   
 کار اضافه جمع و ساعت هر در کار اضافه دستمزد -کاري اضافه ساعت( کار اضافه به مربوط اطالعات تعیین(
 تحصیلی سنوات – سنوات پایه – اقالم هزینه کمک – خواروبار و مسکن( حقوق مزایاي اتوماتیک محاسبه(
 وام - بیمه – مالیات( حقوق کسورات میزان تعیین(
 حقوق روند محاسبه
 دریافتی خالص و کسورات جمع حقوق، جمع دقیق محاسبه



امکانات نرم افزار
امکان چاپ فیش حقوق به صورت ماهیانه با سربرگ هر اتحادیه•
امکان تعریف سقف حقوق معاف از مالیات•
امکان تعریف درصد بیمه سهم کارفرما، درصد بیمه سهم کارگر و بیمه بیکاري•
امکان تعریف درصد مالیات حقوق•
امکان تعریف درصد کارکرد روزانه و ثابت اضافه کار•
امکان مشاهده و چاپ لیست بیمه براي هر اتحادیه به صورت ماهیانه
امکان مشاهده و چاپ لیست مالیات حقوق براي هر اتحادیه به صورت ماهیانه
قابلیت اجرا در دو حالت لوکال و تحت شبکه
 سامانه حسابرسی اتاق اصناف(امکان ارسال اسناد به سیستم سحا(
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