
 سیستم منابع انسانی

 کارتابل الکترونیکی

 امكان تعريف كارتابل در قالب كاربران و ساختار سازماني 

 تعريف ميزان دسترسي به كارتابلها 

 امكان تعريف كارتابل جانشين و تفويض اختيار 

 امكان قبل كردن و باز كردن كارتابل توسط كاربر 

 كارتابل به كارتابل با كارتابلهاي ديگر )ارجاع گروهي( با امكان معرفي نوع و تاريخ پيگيري ارجاع از 

 نمايش كليه ارجاع به كارتابل به صورت اتوماتيك با تفكيك ارجاعات جديد و در دست اقدام 

 ابل ها بطور جداگانهثبت هامش هاي عمومي براي مشاهده كليه طرفهاي ارجاع در كارتابل و يا هامش اختصاصي براي كارت 

 نمايش هامش هاي نوشته شده براي ارجاع 

 بايگاني ارجاع در پرونده مربوطه 

 ارجاع به كارتابل ديگري با امكان بايگاني يك كپي در پرونده مورد نظر 

 فيلتر اطالعات ثبت شده در كارتابل 

 ي ، انبار و ... افزون بر نامه هاي وارده و صادره و مكاتبات داخلي را دارد.سيستم كارتابل امكان نمايش كليه فرمهاي ساير سيستم ها مانند حسابداري مال 

 امكان ارجاع گروهي 

 امكان نوشتن هامش با انتخاب از ليست كلمات ثابت و استفاده از قلم نوري 

 .امكان ارتباط با كليه سيستم هاي تعريف شده مانند حسابداري مالي ، انبار و .... را دارد 

  روزهاي باقي مانده جهت پيگيري و ارسال پاسخ اعالم تعداد 

 امكان ثبت يادداشت براي پيگيريهاي مختلف جهت اطالع كاربر و ارجاع دهنده 

 پيگيري ارجاع دهنده جهت مشاهده اقدامات انجام شده توسط ارجاع شونده با امكان مجدد 

 سازماني امكان پيگيري كارتابل هاي زير مجموعه توسط مديران با توجه به ساختار 

 .اعالم صوتي ورودي ها به كارتابل به استفاده كننده توسط سيستم 

 

 کارگزينی

 ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و ... نگهداري مشخصات پرسنل مانند شماره پرسنلي ، شماره پرونده بايگاني 

 امكان ثبت و نمايش اطالعات نسبتهاي فاميلي و افراد تحت تكفل پرسنل 

  نگهداري اطالعات سوابق تحصيلي پرسنلامكان ثبت و 

 امكان ثبت و نگهداري سوابق كاري خارج از سازمان با امكان تفكيك سوابق مورد قبول 

 نمايش سوابق آموزشي پرسنل كه در سيستم آموزش اعمال شده است 

 ، رزمنده آزاده ، امكان ثبت سوابق ايثارگري پرسنل مانند وضعيت جانبازي 

 عات نظام وييفهثبت و نگهداري اطال 

 امكان نگهداري اطالعات مربوط به بسيجي بودن پرسنل و مدت حضور در جبهه 

 امكان تعريف انواع وصعيت هاي استخدامي براي پرسنل 

 امكان نمايش انواع مكاتبات انجام شده در ارتباط با يك پرسنل كه در سيستم دبيرخانه ثبت شده است 

 امكان تعريف ضرايب حقوقي ساليانه 

 كان تعريف انواع رسته ها ، رشته هاي شغلي و تخصيص آنها به گروه هاي شغليام 

 امكان تعريف انواع مزايا و دستمزد پرداختي به پرسنل جهت صدور حكم حقوقي 

  و مدارك تحصيليامكان تعريف ضرايب و جداول حقوقي براي هر يك از انوع مزايا و پرداختي ها به پرسنل با در نظر گرفتن نوع پست سازماني پرسنل 

 امكان صدور و چاپ احكام انتصاب پرسنل به پست هاي سازماني پيش بيني شده در چارت سازماني 

 امكان صدور و چاپ فرم احراز گروه هاي شغلي به پرسنل 

 ، (پيماني و ... امكان صدور و چاپ احكام حقوقي بصورت انفرادي و گروهي و براساس وضعيت استخدامي )رسمي ، قراردادي 

 ، بازنشستگي ، باز خريدي ، اخراج و ... امكان صدور و چاپ احكام خروج پرسنل از سازمان مانند استعفا 

 امكان صدور احكام ماموريت پرسنل 

 امكان صدور احكام مرخصي بدون حقوق 

 ثبت و نگهداري اطالعات مربوط به مرخصي هاي ساعتي و روزانه پرسنل 

 دبيرخانه و بايگاني ، كارتابل ، تشكيالت ، بودجه ، اموالد ،ارتباط با سيستم هاي حقوق و دستمز 

 تشکیالت

 امكان معرفي اساسنامه سازمان و اهداف دستگاه

 امكان تعريف سطوح مختلف چارت تشكيالتي و ترتيب قرار گرفتن آنها تا سطح پستهاي قابل تصدي

 امكان نگهداري انوع چارتهاي سازماني

 ستاد مركزي و پستهاي سازماني واحدهاي خارج از مركز )استان ، شهر( امكان تعريف پستهاي سازماني

 امكان نگهداري اطالعات مربوط به شرح ويايف واحدهاي سازماني

 امكان فعال و غير فعال كردن پستهاي سازماني

 امكان معرفي شرايط احراز پستهاي سازماني

 ه اند به تفكيك شماره احكام انتصاب امكان نمايش سوابق پرسنلي كه تا كنون متصدي پست خاصي بود

 گزارش آماري به تفكيك محل هاي خدمت از پرسنل 

 گزارش آماري از وضعيت پستهاي چارت سازماني )پستهاي فعال ، پستهاي غير فعال ، پستهاي خالي و ...(

 ارتباط كامل به سيستم كارگزيني و بودجه

 آموزش

 امكان تعريف دوره هاي آموزشي 

  دوره هاي آموزشيتعريف انواع 

 امكان تعريف اهداف دوره هاي آموزشي 

 امكان ثبت اطالعات دعوت شدگان و شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي 

 امكان تعريف دروسي كه در دوره هاي آموزشي تدريس مي شود 



 امكان تعريف اساتيدي كه در دوره هاي آموزشي دروس مورد نظر را تدريس مي كنند 

 نه هاي دوره هاي آموزشي به تفكيك نوع هزينه و تاريخ انجام هزينهثبت و نگهداري هزي 

 امكان تعريف مشخصات اساتيد بر اساس مدرك تحصيلي و دروسي كه تخصص تدريس براي آنها را دارند 

 امكان ثبت حضور و غياب شركت كنندگان در كالسهاي هر دوره 

 دوره ثبت و نگهداري اطالعات ارزشيابي از دوره ها و اساتيد آن 

  ثبت  اطالعات ريز نمرات اخذ شده شركت كنندگان در دوره آموزشي 

 صدور گواهي شركت در دوره 

 ، دبيرخانه و كارتابل ارتباط با سيستم هاي حسابداري مالي ، كارگزيني ، تشكيالت 

 سيستم دبيرخانه و بايگاني-

 : امكان تعريف اطالعات پايه در قالب جداول متعدد مانند 

 انواع نامه  

 نوع طبقه بندي نامه ها 

 اولويت نامه ها 

 موضوع نامه ها 

 نحوه ارسال نامه 

 رونوشت كپي و ...(شكل نامه )اصل ، 

 تعريف انواع كلمات و جمالت جهت استفاده در سيستم و سرعت عمل در تايپ 

 طبقه بندي پرونده هاي بايگاني با امكان تعريف ميزان دسترسي كاربران به آنها 

 ي شكل فيزيكي پرونده هاي بايگاني )زونكن و پوشه(معرف 

 امكان معرفي يرفيت تعداد برگه هاي هر پرونده 

 تعريف انواع وضعيت ارجاع )جهت اطالع ، اقدام ، پيكيري و ...( 

 تعريف مشخصات دريافت كنندگان و فرستندگان نامه هاي خارج از سازمان 

 ره دهي به صورت متمركز براي نامه هاي وارده و صادره يا مستقلتعريف انواع دبيرخانه با امكان معرفي نوع شما 

 معرفي نحوه دسترسي كاربران به دبيرخانه ها 

  تعريف انواع پرونده هاي بايگاني بر اساس موضوع و شماره كالسه 

 ... ثبت مشخصات نامه هاي وارده و صادره شامل شماره ، تاريخ ، موضوع و شرح و 

 ه ها به صورت شمسي و ميالدي و تبديل هر يك از آنها به يكديگرامكان نگهداري تاريخ نام 

 نگهداري زمان )ساعت و تاريخ( و ثبت كننده و اقدام كننده نامه هاي وارده و صادره 

 اختصاص شماره انديكاتور بصورت دستي يا اتوماتيك 

 معرفي انواع پيوستها و ضمائم نامه هاي وارده و صادره 

  نامه هاي وارده و صادرهامكان ثبت رونوشتهاي 

 ثبت پيرو و عطف نامه ها و ارتباط هر يك از آنها با يكديگر 

 )اسكن تصاوير نامه و كليه ضمائم آن و نگهداري در سيستم )تعداد صفحات اسكن نا محدود مي باشد 

 ارجاع نامه ها به گيرنده يا گيرندگان مختلف  در قالب سيستم كارتابل 

 ت نامه در هر لحظه و اقدامات انجام شده بر روي آنامكان مشاهده كليه ارجاعا 

 نمايش تعداد روزهاي باقي مانده جهت اقدام و پاسخ 

  تايپ نامه هاي صادره با استفاده از نرم افزارWord از داخل سيستم و نگهداري آن در بانك اطالعاتي سيستم 

 نمايش اطالعات نامه به صورت ليستي و فرمي 

  اطالعات نامه هاي وارده و صادره با امكان پرس و جو هاي مختلف در كليه فيلدهاي اطالعاتي نامهانجام جستجو بر روي 

 امكان تعريف كليد واژه براي نامه هاي وارده و صادره 

 نمايش درختي موضوع و كليد واژه ها با امكان فيلتر آنها 

 امكان ارسال نامه هاي صادره از طريق فاكس 

 بين واحدها مكان تعريف مكاتبات داخلي 

 ثبت مشخصات ثبت كننده مكاتبات داخلي 

  امكان الحاق فايلهايDoc  ،Txt  ،Xls و گرافيكي به مكاتبات داخلي 

 ارجاع مكاتبات داخلي به افراد و واحدهاي مختلف از طريق سيستم كارتابل 

 


