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نیاز دارند سیستم حقوق و از جمله سیستم هایی که بسیاري از شرکت ها در جهت کنترل کارکنان و پرسنل خود 

هاي ساعت زنی  با استفاده از این نرم افزار کنترل عقد قرارداد با کارکنان، ارتباط با کارت

، تهیه لیست و دیسکت بیمه و مالیات و در نهایت گزارش 

  :در ذیل به امکانات بشر این نرم افزار میپردازیم

 در سیستم حقوق و دستمزد و ثبت خودکار کارکردها

 مشخص کردن اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتري جهت پرسنل و قابلیت ثبت به تفکیک هر ماه

 )قابل تغییر توسط کارفرما(به صورت پارامتري 

 عیدي و مانده مرخصی
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از جمله سیستم هایی که بسیاري از شرکت ها در جهت کنترل کارکنان و پرسنل خود 

با استفاده از این نرم افزار کنترل عقد قرارداد با کارکنان، ارتباط با کارت. باشد دستمزد و پرسنلی می

، تهیه لیست و دیسکت بیمه و مالیات و در نهایت گزارش فیش حقوقیصدور مختلف تعین ساعات کار هر پرسنل و 

در ذیل به امکانات بشر این نرم افزار میپردازیم. ردهاي مختلف از نرم افزار حقوق و دستمزد صورت می پذی

و ثبت خودکار کارکردها پرسنل هاي حضور و غیاب قابلیت ارتباط با ساعت

 پرسنل  ثبت اطالعات کامل شخصی و پرسنلی مربوط به

 در نرم افزار ثبت حکم و قوانین مربوط به شرکت یا اداره

 صورت ساعتی، قراردادي، رسمی یا شیفتیثبت قرارداد به 

مشخص کردن اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتري جهت پرسنل و قابلیت ثبت به تفکیک هر ماه

به صورت پارامتري پرسنل  کار، عیدي و سنوات تعین فرمول اضافه

 ارک  تعیین افراد مشمول بیمه و مراکز

 یمالیاتحکم تعریف مرکز بیمه و 

 در نرم افزار حقوق و دستمزد تعیین و ثبت ایام تعطیل

 در سیستم کاري هر ماه تعیین ساعت

 مختلف پرسنلتعیین الگوي شیفت کاري و اختصاص آن به 

 پرداخت و محاسبه وام و مساعده

 ثبت و کنترل مرخصی به صورت ساعتی و یا روزانه

 روزانه به صورت جمعی و یا فرديمحاسبه کارکرد ساعتی و 

 محاسبه و محاسبه مالیات در فیش حقوقی

 چاپ حقوق به صورت خودکار بر اساس آخرین حکم و قرارداد

عیدي و مانده مرخصی محاسبه سنوات،محاسبه  ،محاسبه مفاصه حساب

 اعمال بدهی معوقه

 محاسبه مالیات عیدي

 هاي حقوقی فیش امکان صدور سند حسابداري

  

از جمله سیستم هایی که بسیاري از شرکت ها در جهت کنترل کارکنان و پرسنل خود 

دستمزد و پرسنلی می

مختلف تعین ساعات کار هر پرسنل و 

هاي مختلف از نرم افزار حقوق و دستمزد صورت می پذی

قابلیت ارتباط با ساعت •

ثبت اطالعات کامل شخصی و پرسنلی مربوط به •

ثبت حکم و قوانین مربوط به شرکت یا اداره •

ثبت قرارداد به  •

مشخص کردن اضافات و کسورات حقوق به صورت پارامتري جهت پرسنل و قابلیت ثبت به تفکیک هر ماه •

تعین فرمول اضافه •

تعیین افراد مشمول بیمه و مراکز •

تعریف مرکز بیمه و  •

تعیین و ثبت ایام تعطیل •

تعیین ساعت •

تعیین الگوي شیفت کاري و اختصاص آن به  •

پرداخت و محاسبه وام و مساعده •

ثبت و کنترل مرخصی به صورت ساعتی و یا روزانه •

محاسبه کارکرد ساعتی و  •

محاسبه و محاسبه مالیات در فیش حقوقی •

چاپ حقوق به صورت خودکار بر اساس آخرین حکم و قرارداد •

محاسبه مفاصه حساب •

اعمال بدهی معوقه •

محاسبه مالیات عیدي •

امکان صدور سند حسابداري •
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 هاي حقوقی کلیه پرسنل به صورت کامل
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 سیستم حقوق و دستمزد اتگزارش

 تهیه لیست و دیسکت بیمه

 و دیسکت دارایی تهیه لیست مالیات

 تهیه لیست حقوق و دستمزد ماهانه

 تهیه لیست و دیسکت بانک

 کلی مالیاتی گزارشات مختلف از مرخصی، وام و لیست

هاي حقوقی کلیه پرسنل به صورت کامل امکان صدور و چاپ خودکار فیش

 کارکرد روزانه و ماهانه» نفر ساعت«محاسبه نمودار 

  

گزارش •

تهیه لیست و دیسکت بیمه •

تهیه لیست مالیات •

تهیه لیست حقوق و دستمزد ماهانه •

تهیه لیست و دیسکت بانک •

گزارشات مختلف از مرخصی، وام و لیست •

امکان صدور و چاپ خودکار فیش •

محاسبه نمودار  •
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