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 نرم افزار حقوق و دستمزد

در صَرتی وِ تعذاد پرسٌل یه هجوَعِ زیاد . ّای هحاسباتی حمَق ٍ دستوسد هی باضذ یىی از پیچیذگی ّای هحاسبِ حمَق تعریف اًَاع استخذام ٍ فرهَل

اًٌذ اًبَُ هحاسبات را در  ًرم افسار ّای حمَق ٍ دستوسددر ایي هیاى . باضذ ایي رًٍذ بسیار زهاى بر است ٍ اهىاى برٍز خطای اًساًی در آى ٍجَد دارد هی َت

 .ّای اطالعاتی وٌترل ٍ ثبت سَابك هی باضذ ّوچٌیي یىی از هسایای استفادُ از باًه ،زهاى وَتاُ ٍ با دلت باال اًجام دٌّذ

لیذ گسارضاتی جْت اراِئ سازهاى در  -ًزمّای هی باضذ وِ تْیِ ایي گسارضات ًیس زهاًبر است استفادُ از  ّا ٍ ارگاى وٌار هحاسبات حمَق ٍ دستوسد ًیاز بِ َت

 . بی ضه در تْیِ ایي گسارضات بسیار هَثر خَاّذ بَدافشار حمَق ٍ دستوشد

 .  در ًرم افسار حمَق ٍ دستوسد را هطاّذُ هی وٌیذگردش واردر تصَیر زیر ًوَدار 

 

 گزدش کار در ًزم افشار حمَق ٍ دستوشد
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 . جذٍل زیر هسایا ٍ ٍیژگی ّای ًرم افسار حمَق ٍ دستوسد باهذاد را ضرح هی دّذ

 

 هٌافع  هشیت ٍیژگی ًام سیستن

حمَق ٍ 

 دستوشد

اع استخذام تِ صَرت  ایجاد اًَ
 ًاهحذٍد 

هحاسثِ حمَق تزای ضزکت ّای  عذم ًیاس تِ داضتي دٍ دفتز 
 سیزهجوَعِ تا یک سیستن 

تعزیف حکن ًاهحذٍد تزای 
 پزسٌل ضزکت 

اع  جاتجایی پزسٌل تیي اًَ
استخذام ّا تذٍى ًیاس تِ 

 تعزیف دٍتارُ پزسٌل 

 حفظ سَاتك گذضتِ 

تعزیف ٍام ٍ ًحَُ تاسپزداخت 

 آى 

تَاًایی تمسیط هجذد 

تاسپزداخت ٍام ٍ کسز 
 خَدکار 

اهکاى تِ تعَیك اًذاختي چٌذ لسط 

 تِ درخَاست کارهٌذ 

اهکاى ارسال اسٌاد تِ 
 حساتذاری 

جلَگیزی اس صذٍر دٍتارُ 
 اسٌاد در حساتذاری 

 صزفِ جَیی در سهاى 

اهکاى ارسال فیص حمَق تِ 
 ایویل 

جلَگیزی اس ّذر رفت کاغذ 
 تا اهکاى ارسال ایویل 

ارسال فیص تزای کارهٌذاًی کِ 
 دٍرکاری هی کٌٌذ 

جلَگیزی اس صزف سهاى  اتصال تِ دستگاُ حضَر ٍ غیاب
تزای ٍارد کزدى ساعت 

 کارکزد کارکٌاى

جلَگیزی اس اضتثاُ در ٌّگام ٍارد 
 کزدى ساعات کارکزد 

اع هختلف فزهَل ٍ  تعزیف اًَ

 پاراهتز حمَق 

استخذام ّای هختلف ٍ 

کارهٌذاى هی تَاًٌذ دارای 
 فزهَل ّای هتفاٍت تاضٌذ 

 

ایجاد ٍ تْیِ لیست هالیات، تیوِ 
 ٍ تاًک جْت سَْلت کار 

جلَگیزی اس دٍتارُ کاری در 
 سیستن ّای هالیات ٍ تیوِ 

تارگشاری فایل ّای تْیِ ضذُ در 
ا   تزًاهِ ساسهاى ّا ٍ سایت آًْ

صذٍر حکن گزٍّی تزای 
کارهٌذاى دارای پاراهتزّای 

 هطاتِ 

تسزیع در رًٍذ صذٍر 
احکام ضزکت ّای تا تعذاد 

 پزسٌل تاال 

 

دستِ تٌذی پزسٌل تز  تعزیف چارت ساسهاًی 
اساس سلسلِ هزاتة 

 ساسهاًی 

 

اهکاى تعزیف تیص اس یک فیص  

 حمَلی 

  

اختصاظ افزاد تِ کارگاُ  تعزیف تیص اس یک کارگاُ 

 جْت تْیِ لیست تیوِ هجشا 

 

 



 

www.bamdadsoft.ir 
ُ رسالت، وَچِ ضْیذ ّوائی   2، ٍاحذ 12، وَچِ ضْیذ ورهی، پالن ( هتری اٍل جٌَبی16)تْراى، بسرگرا

 

 (تعریف حکم)تصویر محیط نرم افزار 

 

 

اهىاى تعریف ًاهحذٍد حىن ّا ّن بِ صَرت فردی ٍ ّن بِ صَرت گرٍّی ٍ هحاسبِ سیستن بر هبٌای آخریي حىن صادر ضذُ  
 

 (نمونه لیست بیمه)تصویر محیط نرم افزار 

 

سط سیستن هحاسبِ ضذُ است- تْیِ دیسىت بیوِ  . جوع هَارد بیوِ ای در زیر تصَیر َت
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 (نمونه فیش حقوقی)تصویر محیط نرم افزار 

 

اهىاى تعییي فرهت پریٌت فیص حمَلی بِ سلیمِ واربر  

 

 (تعریف فرمول محاسباتی حقوق)تصویر محیط نرم افزار 

 
سط خَد سیستن)سیستوی :  ًَع هحاسبِ از لبیل4 سط واربر)، هحاسباتی (ٍرٍدی برای ّر هاُ)، ٍرٍدی (هحاسبِ َت اطالعات از )ٍ بر اساس حىن  (فرهَل َت

  (آخریي حىن خَاًذُ هی ضَد
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 : درباره ما

لیذ، عرضِ ٍ پطتیباًی سیستن ّای هالی ٍ اداری ٍیژُ ضروت ّای وَچه ٍ هتَسط،10ضروت في آٍراى داًص آسیا با بیص از   هحصَالتی   سال سابمِ َت

ّوچٌیي خذهات جاًبی هتٌَع . چَى سیستن هالی ٍ حسابذاری، فرٍش، اًبارداری، دریافت ٍ پرداخت ٍ حمَق ٍ دستوسد را با ًام تجاری باهذاد عرضِ هی وٌذ

  . در لیست هحصَالت ضروت لرار دارًذ... دیگری هاًٌذ سیستن گسارش ساز، هذیریت واربراى ٍ

 . ضروت از هحصَالت هتٌَع ها استفادُ وردُ ٍ حسابذاراى وثیری ًیس با ها ّوىاری دارًذ700بیص از 

 

 

 : راه های ارتباطی ما

 

 


