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پشتیبـانی  و خدمـات مشتـریـان 

خدمات بدون مشتری مفهوم ندارد. این گفته بزرگان و صاحب نظران عرصه 
مدیریت بازار به این نکته اشاره دارد که مشتری خود بخشی از محصول تولید 
شده می باشد و حتی فراتر از آن بخشی از شرکت است. گزافه نیست که 
بگوییم که هر چه تاکنون داریم به لطف و رهنمود مشتریانمان است. انتظارات 
شما از امکانات نرم افزار فرایند محور ما براساس واقعیت هاست و کارشناسان 
پشتیبانی متعهدند تا انتظارات شما را برآورده سازند. واحد پشتیبانی اریس با 
درنظر گرفتن حساسیت فعالیت سازمان ها و دستگاه های دولتی همواره به 
عنوان بازوی کمکی سازمان فعالیت می کند. تجربه به ما آموخته است ارائه 
نرم افزار بدون خدمات مناسب وبه هنگام نمی تواند نیاز مشتریان را مرتفع 
سازد. در این مسیر استراتژی ما پاسخگویی و کنترل می باشد. ما پاسخگوی 

درخواست شما هستیم و شما ما را در این مسیر کنترل می نمایید.

سه نسل نرم افزار و ارائه خدمات در زمانی که مشتریان نیاز داشته اند گواه این است که ما همواره 
تالش خـــود را به رفع نیـــــاز مشتریان معطوف ســــاخته ایم. تیم تحقیق و توسعه نرم افـــــزاری شرکت در 
کـــــنار تحقیقات برای بهبود روند های توسعه نرم افزار، تالش نموده است تغییرات قوانین و مقررات را 

که در حوزه خدمات دولتی بسیار با اهمیت است در زمـــان مورد نیاز مشتریان عرضه نماید. 
ارائه راهکار منابع انسانی در زمان تصویب و ابالغ قانون مدیریت خدمات کشوری ( اولین شرکت در 
تمام کشور)، ارائه نرم افزار مدیریت امـــوال  و دارایی های ثابت با تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و  نرم افـــــزاری  تغییرات  کشور)  تمام  در  شرکت  (دومین  دولــــتی  اموال  نوین  نظام  ابالغ  زمان  در 
گــــزارشات ویژه دیوان محاسبات و سازمان امــــور اقتصادی و دارایی در زمـــــان ابالغ طرح سنا وسنامــــا 
و درآخر ارائه راهکار مالی با توجه به تغییر حســــابداری نقدی به تعهدی باعث گــــردیده است مشـــتریان 

مــــــا از بابت تغییرات قانونی خیالی آسوده داشته باشند و بدانند که اریس در کنار آن هاست.

با شما در مسیر دولت الکترونیک همراه هستیم

بیش از پانزده سال از روزی که اریس رایانه شروع به فعالیت نمود می گذرد. در طی این سال ها همگام 
با توسعــه تکنــولوژی روز تولیــد نرم افــزار اقــدام به ارائه خدمات نرم افـــزاری نمـــوده و در این راه پـس از 
سیستم های تحت DOS و تحت ویندوز، درحال حاضر سیستم های نرم افزاری نسل جدید تحت وب را 

(به صورت اینترانت و یا رایانش ابری) عرضه نماید.
هدف اریس از بدو تاسیس ارائه بهترین خدمات نرم افزاری به صورت تخصصی در حوزه دولت و بخش 
عمومی بوده و با استفاده از مشاورین متخصص و باسابقه و با بهره گیری از تیم تحلیل و برنامه نویسی 

توانمند توانسته است جایگاه خود را در صنعت فناوری اطالعات ایران تثبیت نماید.

ما که هستیم

R&D 04

تالش ما در مجموعه اریس همواره براین امر بوده است که راهکارهای الزم را برای مشتریان 
فراهم سازیم. درک ما  از اهمیت رعایت مفاد قانونی ما را بر آن داشته است در این مسیر 
تمامی مجوزهای الزم را برای اطمینان خاطر مشتریانمان اخذ نماییم و در این مسیر گواهی 
افتخار ما، رزومه پربار و با کیفیت با انبوهی از مشتریان دولتی در تمامی حوزه های حاکمیتی 

می باشد. بخشی از این افتخارات به شرح زیر است:
تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک کشور 
 تاییدیه دیوان محاسبات کشور 

تاییدیه نظام سالمت اداری و مقابله با فساد
تاییدیه آزمایشگاه آپا.

بـا اریـس بـروز باشید
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مدیریت منابع انسانی

سرمایه های انسانی اصلی ترین منابع سازمان برای نیل به اهداف و آماج ها می باشد. 
سیستم مدیریت منابع انسانی اریس سازمان شما را در هدایت و بکارگیری توانمندی های 
کارکنانتان برای دستیابی به این منظور یاری می کند. سیستم مدیریت منابع انسانی 
اریس با طراحی براســـاس قوانین و مقـــررات دولتی در گذر از نظام همـــاهنگ پرداخت به 
قانون مدیریت خدمات کشوری به شایستگی برتری خود را نسبت به نرم افزارهای مشابه 
نشان داده و همراهی مطمئن برای سازمـــان شما در هــدایت و پرورش توانمندی های 

کارکنان شما  می باشد. 
 پوشش انواع استخدامی، امکان کارکنان برای پیشرفت با توجه به مسیر شغلی و 
توانمند سازی ایشان و سیستم های کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان مصرح در قانون 
مـــدیریت خدمـــات کشوری و اعطای مــــزایای رفــــاهی برای انگیزش همـــه به صـــورت 
سیستماتیک و فرآیند محور شما را در امر مدیریت این سرمایه گرانبها یاری می نمایند.

STEP 01
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تعریف اطالعات پایه (پرونده پرسنلــی) بـــا بیش از پنجاه مورد اطالعات شخصی و استخدامی.
تعریف جــــداول پایه قــــانون مدیریت خدمات کشوری و جداول قـــــانون کار به تفکیک (شــــامل حداقـــــل 

دستمزد، پایه سنوات، کمک هزینه مسکن، کمک هــــزینه عائله مندی و غیره).
تعریف انواع حکم با پیش فرض هـا و شرح هـای آن. 

تعریف رسته و رشته های شغلی و تحصیلی و ثبت جزئیات مربــوط به پست های سازمانی بر اساس 
طرح طبقه بندی مشاغل. 

تعریف تشکیالت سازمانی شامل، حوزه های کاری، واحدهای سازمانی و پست ها به صورت درختی.
ارتقا رتبه و طبقه بندی، گروهی و یا بصورت خودکار.

ارائه گزارشات تشکیالتی همانند پست های دارای شاغل و بالتصدی به صورت تفصیلی و یا خالصه.
امکان ارائه گزارشات برآوردی نیازهای منابع انسانی ایجاد پـــرونده الکترونیک پرسنلـی.

تشکیالت وسازماندهی

صدور انواع حکم سازمانی رسمی، پیمانی، کارمشخص، کارگری و قراردادی براساس قانون مدیریت 
خدمات کشوری و قانون کار

گزارش شناسنامه خدمتی و سابقه اطالعات 
محاسبه خودکار امتیازات احکام و امکان صدور حکم ترتیبی و گروهی

ارائه گزارشات احکام کارگزینی 
تعریف روش محاسبه با استفاده از فرمول های پیش فرض و یا اختصاصی 

فرمول نویسی  منعطف و تغییر درروش محاسبه عوامل حکم
ثبت فرم ارزشیابی مدیران ارشد، میانی و کارمندان واستفاده از امتیازات حاصله در پرونده پرسنلی

صدور شناسنامه ارزشیابی سنوات مختلف فردی 
خالصه گزارش ارزشیابی سالیانه کارکنان به صورت کلی، واحد سازمانی و یا براساس تعاریف خاص 

توانمندی در تغییر روش ارزشیابی حسب مورد و حفظ سوابق قبلی. 

کارگزینی و ارزشیابی 
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مدیریت گردش امتیازی خدمات رفاهی 
تعریــف فرآیند ارائه خدمات درمان

تعریــــف فرآیند خدمات وام
تعریف فرآیند ارائـــه خدمات مهمانسرا

تعریــــف خدمات خـوراک و پوشاک
تعریف سایر انواع عوامل رفاهی - انگیزشی حسب مورد. 

مدیریت امور رفاهی

شناسنامه آموزش فردی و ثبت مشخصات پیش فرض آموزشی
انجام نیاز سنجی آموزشی کارکنان براساس دوره های موجود و یا پیشنهای جدید

ورود اطالعــات تقویــم آمــوزشی، نفــرات مشــمول و صدور معرفی نامه شرکت در دوره 
خدمات پشتیبانی حین دوره

لیست سرفصل ها و لیست حضور و غیاب و نمره پایان دوره - ثبت فرم های اثربخشی دوره آموزشی 
در سطوح مختلف (واکنش فراگیر - یادگیری - رفتار)

محـاسبه عـوامل انگیـزشی اجرای دوره آموزشی 
انـواع گزارشـات آمـوزشی بـه تفکیک زمینه های اطالعاتی.

مدیریت فرآیند آموزش 
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نرم افــــزار مدیریت امور مــــالی اریس یک سامــــانه جامع مالی می باشـــد که کلیه فرآیند های 
حسابداری سازمان دولتی از بودجه ریزی و دریافت اعتبار تا سند زنی و ارائه گزارشات 

دوره ای و پایان دوره را پوشش می دهد. 
نسخه حاضر نرم افزار مدیریت امور مالی اریس در گذر از سیستم حسابداری نقدی به 
تعهدی، با توجه به توانمندیهای بالقوه خود و به دلیل اینکه از آغاز برای دستگاه های 
دولتی طراحی شده و تفاوت های قابل مالحظه ای با سیستم های تجاری و صنعتی دارد 
توانست بخوبی این فرآیند را مدیریت نموده و کدینگ و استانداردهای نوین حسابداری 
را لحاظ نماید. نرم افزار مدیریت امور مالی اریس با توانایی پوشش حسابداری تعهدی 
برای دستگاه دولتی می تواند گزارشات (همانند گزارش پویای ۱۲ گانه ذی حسابی و 
یادداشت های همراه و یا گزارش مقایسه سنوات مختلف بخش های مالی) و فایل های 
خــــروجی الزم را برای سیستم های سنا و سنامـــا فـــراهم آورد و گـــزارشات ویژه نظام 
حسابداری تعهدی را تهیه کند. مزیت بنیادی این نرم افزار توانایی محاسبه بهای تمام 

شده خدمات و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد می باشد.
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ثبت و طبقه بندی سرفصل هـای مالی براساس استاندارد حسابداری بخش عمومی.
ثبت طبقه بندی مستقل از سرفصل های مالی جهت مواردی همچون طرح، پروژه، برنامه، ردیف 

درآمدی، فصل، ردیف دستگاه، مراکز هزینه و ... به تشخیص و نیاز واحد مالی.
صدور خودکار اسناد حسابداری بر اساس کلیه عملیات های تعریف شده در نظام حسابداری بخش 

عمومی (بیش از ۱۷۰ عملیات) و امکان تعریف الگوی سند جهت تسریع فرآیند.
ثبت اسناد مالی در قالب پیش نویس و انتقال آن به اسناد قطعی بعد از تایید مدیر مالی و ذی حساب.

ثبت اطالعات پیوست اسناد متنی و تصویری در هر آرتیکل.
تخصیص شماره سند موقت و قطعی سند به صورت مسلسل.

ارائه دفاتر قانونی مانند روزنـامه و کل و دفاتر عمومی مانند معین و تفصیلی ارائه گزارشات تراز. ماهیـانه 
آزمایشی و قطعی، تراز کل و صورت های مالی قانونی به همراه ضمائم.

گردش کاری اسناد شامل ثبت سند، رسیدگی مالی، شناسایی اعتبار، بررسی و تاییدیه حسابی وثبت 
مستندات و دفتر داری مشاهده خالصه اسناد حسابداری و امکان حذف و اصالح اسناد و ثبت اسناد. 

حسابداری براساس گروه بندی خاص.
تهیه صورت های مالی بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی (صورت وضعیت مالی  صورت 
تغییــرات در وضعیـــت مالــی – گــردش حساب تغییــرات در ارزش خالص – صــورت مـقایسه بودجه و 

عملکرد و ...).
انجام عملیات بستن حساب ها و صدور خودکار اسناد مربوط به بستن حساب ها و افتتاح دوره مالی جدید
کز و عاملین ذیحساب) جهت ثبت اسنـــاد مالی و  امکان تعریف حوزه های بهره بردار و شعب (مرا

بهره برداری از امکانات نرم افزار در محدوده تعریف شده.

دفتر داری و تنظیم حساب (تعهدی)
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تعریف انـــواع حساب هـــای بانکـی و تخصیص آن ها بــه یک سرفصل حساب. 
تعریف انواع دسته چک های مختلف جهت چاپ و تخصیص شماره  چک جهت صدور خودکار و دستی. 

اعالم نیاز به صدورچک در زمان ثبت سند توسط نرم افزار و ثبت اطالعات چک از روی سند.
مشاهده گردش مسیر چک از زمان ورود اطالعات تا آخرین موقعیت. 

گزارش لیست چک ها براساس زمینه های اطالعاتی موجود.
امکان ابطال چک، پشت نویسی چک های مخدوش و چاپ نامه بانک. 

ارائه گزارش دفتر بانک و لیست چک های تایید شده.
تهیه گزارش صورت مغایرت بانکی از طریق دیسک بانک و یا به روش دستی.            

خزانه داری بانک و چک

ثبت اطالعات پیمانکاران شامل نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت، آدرس و نمایندگان پیمانکار و ... .
ثبت اطالعات پیمانکاران ممنوع المعامله جهت جلوگیری از فعالیت با این نوع پیمانکاران.

جستجو و فیلترینــگ در لیست پیمانکـــاران براساس کلیه آیتم هـــای ورود اطالعات آن هـــا.
ثبت اطالعات قراردادها شامل شماره قرارداد، تاریخ، مبلغ قرارداد، موضوع شماره مفاصا حساب 

بیمه و مالیات، و غیره... .
امکــــان ثبت متمـم قرارداد، صورت وضعیت قراردادهـــا، تحویــــل موقت و قطعـــی پــروژه.

گزارش جامع کاردکس پروژه بدون وابستگی به سال مالــی.

مشاهده عملکرد مالی پیمانکار جهت یک یا کلیه قراردادها.

امور پیمانکاران و قرارداد ها
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تعریف انواع حالت سپرده و نگهداری اطالعات کامل سپرده.
انجام عملیات سپرده شامل دریافت و استرداد.

تعریف تنخواه گردان.
تهیه گزارشات، نامه ریز سپرده و  فایل ریز سپرده جهت ارسال به خزانه.

تهیه فایل درخواست، نگارش و چاپ درخواست آزادسازی جهت ارسال به خزانه.
ثبت مشخصات انواع تضمینات شامل ضمانت نامه بانکی، اوراق مشارکت، چک و سفته.

قابلیت انجام عملیات تایید و تمدید ضمانت نامه ها و اوراق.
بررسی سررسید ضمانت نامه ها و اوراق.

تهیه گزارشات کاربردی به تفکیک تاریخ، وضعیت اعتبار، نوع تضمین و مبالغ.

مشاهده اعتبار هنگام به صورت برخط هنگام ثبت سند.
گزارش مانده اعتبار حساب ها به صورت لحظه ای و در زمان خاص.

ثبت اسناد بودجه و موافقت نامه اعتبار و تخصيص وجه.
تعريف فعاليت و فرايندهای كاری مختلف دستگاه اجرايی.

طبقه بندی و تعريف محصوالت و خدمات دستگاه های اجرايی. 
طبقه بندی تعريف محصول هر واحد در دستگاه اجرايی.

محاسبه قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات.
استفاده از اطالعات مالی برای محاسبه هزینه خدمات و محصوالت.

تعريف شاخص های ارزیابی عملكرد اهداف استراتژیک، برنامه ها، خدمات، فعاليت ها.

سپرده ها و تضمیمات

کنترل اعتبار و بودجه ریزی عملیاتی
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مدیریت حقوق و مزایا

سیستم های جبران خدمت از پیچیده ترین نرم افزار های مالی می باشند. تعداد زیاد 
عملیات، تنوع عملگر ها، وجود قوانین و مقررات متنوع عملکرد این سیستم را به 
مجموعه ای پیچیده از روند ها و دستورالعمل ها مبدل نموده است. از سوی دیگر پرداخت 
حقوق ومزایا در سیستم های دولتی از قوانین مرتبط در نظام حکومتی و براساس انواع 
استخدامی تبعیت نموده و موارد مهمی از قبیل بیمه، مالیات و معوقات را رعایت 
نمایند. نرم افزار حقوق و مزایای اریس با داشتن محیط کاربری آسان و در عین حال با 
وجود طراحی پارامتریک و منعطف توانسته است به خوبی نیازهای دستگاه های دولتی 
را مرتفع سازد. توانمندی  مهم این نرم افزار محاسبات انطباق با قانون مدیریت خدمات 
کشوری و هماهنگی با سیستم مدیریت منابع انسانی اریس است و وجه تمایز آن 
به صورت خودکار می باشد. محاسبه معوقات همانند معوقات  محاسبه معوقات 
... و همینطور گزارشات مربوط به این  مربوط به حقوق، بیمه، مالیات، اضافه کار و 
معوقات از جمله فعالیت های زمان بر می باشد که با استفاده از این نرم افزار حسابداران 
و مدیران مالی می توانند به راحتی این معوقات را محاسبه و در وقت، زمان و انرژی 

صرفه جویی کنند.
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معرفی آیتم های حقوقی و اختصاص آن به عنوان یکی از عوامل حکم، کسورات، افزایشات و تعیین 
نوع مشمولیت جهت آیتم های تعریف شد. 

تعریف سرفصل مالی برای هریک از آیتم های حقوقی جهت صدور سند مکانیزه در نرم افزار حسابداری. 
تعریف جداول بیمه ای، تعیین سرانه ها و درصد سهم کارفرما و مستخدم و پیمایش جداول سال های قبل. 

تعیین سرانه بیمه خدمات درمانی به صورت ثابت و یا درصدی از حقوق.
معرف جداول مالیاتی و پیمایش جداول سال های گذشته وتعریف معافیت مالیاتی و درصد محاسبه 

مالی و درصد محاسبه مالیات. 
تعریف فرمول محاسبه ماموریت به صورت مبلغ ثابت و یا درصد از حقوق و با توجه به نوع ماموریت.

تعریف مناطق محروم و تعیین درصد و درجه بندی آب و هوا برای مناطق. 
ثبت اطالعات حقوقی شامل کسورات، افزایشات، اضافه کاری و غیره به صورت فردی و گروهی با 

توجه به برنامه پرداخت، نوع استخدام و محل خدمت. 
ثبت سرانه پس انداز. 

ثبت اطالعات پرسنلی ، احکام حقوقی و اطالعات برای پرسنل وظیفه. (مشمولین وظیفه)
تعیین وضعیت محاسبه حقوق هر پرسنل مبنی بر محاسبه یا عدم محاسبه حقوق، پس انداز، بیمه مکمل.
هماهنگی کامل با سایر نرم افزارهای اریس برای دریافت یا ارسال اطالعات کارکردی و عملیات سازمانی. 

امکان فیلترینگ اطالعات با توجه به آیتم های موجود در هر فرم. 

ساختارها و اطالعات پایه 

ثبت حکم جدید و یـا ویرایش آخرین حکـم هـر یک از پرسنل به صورت منفـرد (دستی) و یـا انتقـال 
اطالعات پرسنـل و احکـام از سیستـم  پرسنلی. 

ثبت احکام سازمان بازنشستگی و وظیفه وارث. 
تسویه کسورات بدون اعمال درحقوق پرسنل.

انجام کلیه عملیات محاسباتی به صورت مجزا برای حقوق، اضافه کاری، ماموریت، معوقه و...

امکانات و فرآیند
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محاسبه مقرری ماه اول در صورت وجود حکم جدید به صورت مکانیزه. 
محاسبه اضافه کاری و ماموریت همزمان با محاسبه حقوق یا خروج از حقوق.

محاسبه حقوق بازنشستگان و اعمال کسورات آن ها.
محاسبه معوقه  کلیه احکام اصالحی و محاسبه بیمه و مالیات با توجه به سال احکام به صورت مکانیزه. 

محاسبه نامحدود عملیات محاسباتی قبل از بستن ماه حقوقی. 
کسر از مالیات حقوق با توجه به قانون کسر مالیات برای بیمه درمان.

پرداخت عیدی و پاداش به نسبت کارکرد درهنگام محاسبه حقوق.
پرداخت پاداش ویژه به نسبت تعداد روز کاری از حکم افراد با توجه به نوع استخدام. 

محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی. 

ارائه گزارشات مختلف حقوقی برای کلیه محاسبات انجام شده بدون محدودیت زمانی به تفکیک نوع 
استخدام، محل خدمت، برنامه پرداخت و یا به صورت کلیه موارد.

گزارش لیست های حقوقی و فیش حقوقی پرسنلی. 
گزارش فیش و لیست ماموریت و اضافه کاری پرسنل. 
گزارش کسورات به تفکیک نوع کسورات، و سایر موارد. 

گزارش لیست های ر یز افزایشات و کسورات پرسنل. 
گزارشات گزینشی برای لیست های حقوقی، ماموریت، اضافه کاری. 

گزارش لیست نماینده حقوقی.
گزارش لیست نماینده حقوقی برای پرسنل بازنشسته.

گزارش سالیانه از حقوق، اضافه کار، ماموریت، پس انداز. 
گزارش معوقات و لیست دیون.

فایل خروجی برای مراکز مختلف بیمه ای. 
فایل خروجی برای لیست پرداخت بن و دیگر افزایشات بدون اعمال درحقوق و کسر مالیات. 

فایل خروجی حقوق جهت خزانه داری 
ارائه اظهار نامه برای سازمان های بیمه.

گزارشات و خروجی ها 
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دارایی هــــای  ثابت



WAREHOUSE
MANAGEMENT
SYSTEMS
Aris Rayaneh

23



STEP 04

24

زیر سیستم مدیریت کاال، اموال و دارایی های ثابت اریس از ابزار های کارا در زمینه کنترل 
منابع برای مدیران بوده امکان کنترل و نظارت برعملیات تدارکات و پشتیبانی را فراهم 
می آورد. این نرم افزار برپایه نظام نوین اموال دولتی و مطابق با آخرین استانداردها و 
روش هـــای تامین کاال طــــراحی شده است و کلیه خروجی هــــای مورد نیاز ســــازمان امور 

اقتصادی و دارایی را فراهم می آورد. 
طراحی این نرم افزار به صورت فرآیندی بوده و گردش درخواست به صورت قابل تعریف 

در نرم افزار جای گرفته است. 

مدیریت انبار، اموال و دارایی های ثابت
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استفاده از اطالعات پایه ساختاری سیستم تشکیالت. 
تعریف روش جریان سفارش، نقاط عطف گردش درخواست و نقاط تایید و ثبت.

تعریف انواع کاال و کدینگ کاال، طبقه بندی کاالیی و واحد شمارش، مرکز هزینه و زمان هشدار (نقطه 
سفارش) هرکدام و یا  استفاده از کدینگ پیش فرض.

تعریف انواع روش های قیمت گذاری و خروج کاال و جداول و روش استهالک.
ثبت طبقه بندی و تعریف مشخصات جزئی اموال و دارایی های سرمایه ای براساس نظام نوین اموال دولتی. 

تعریف مشخصات فنی، تعمیراتی، بیمه ای (نوع  و مشخصات جزئی بیمه نامه) و تصویر کاال.
تعریف چند سطحی مراکز استقرار اموال شامل سازمان کشوری و مادر تخصصی، ستاد استانی یا  

اداره کل، ادارات و بخش های تابعه، ساختمان ها و اماکن هر واحد، طبقات و اتاق ها.

ساختارها و اطالعات پایه

درخواست  کننده صدور حواله انبار

ارســــال به انـــبار صدور سند حسابداری تعیین روش خرید

خرید استعالم، مناقصه

کــــــــاردازی

غیر مصــــــــــرفـــــــی

مصــــــــــرفـــــــی

تخصیص پالک اموال

تعییـــن بودجـــه

تاییـــــد خـــــرید

تامیــــن داخلــــی

ثبت مشخصات 
اختصاصی مال

بررسی نیـــــــاز

تخصیص کاال

فرم درخواست  کاال خــــــــــــــــــــــــــرید

تایید  نهــــایی

گردش درخواست

کاالی غیر مصرفی

تغییر پالک اموال

کاالی مصرفی
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ثبت درخواست کاال توسط کاربر و گردش درخواست تازمان تایید و پیگیری تا زمان تحویل. 
تعیین روش تامین کاال توسط کاربر مجاز (خرید انبار، خریدمستقیم و یا تامین از کاالی موجود).

تعیین فرآیند خرید کاال به روش های مستقیم، استعالم بها و یا مناقصه.
ارسال درخواست تایید شده خرید شده خرید جهت شارژ انبار به کارپردازی.

صدور انواع رسید انبار (خرید، برگشت، امانی، مازاد، مستهلک) و شماره گذاری خودکار از زمان تعریف. 
صدور حواله انبار و اصالحیه در صورت نیاز و شماره گذاری خودکار از زمان تعریف.

ورود اطالعات انبار گردانـی، اصالحیه موجودی و انتقال موجودی پایان سال مالی به سال مالی جدید.
اموال گردانی بـا استفاده از بـارکد و یــا تکنولوژی RFID و بروزرسانی لحظه ای اموال موجود دریک محل. 

حفظ و نگهداری اطالعات مربوط به اراضی، ابنیه و سایر دارایی های ثابت مشابه. 
ثبت سوابق نقل و انتقال تعویض پالک و غیره برای هر دارایی درشناسنامه دارایی. 

محاسبه استهالک کاال به روش های مرسوم حسابداری و ثبت سند مربوطه در سیستم حسابداری.
صدور اسناد حسابداری مرتبط با نظام نوین اموال دولتی.

امکانات و فرآیند 

گـزارش موجودی کاال (در نقطه سفارش و پیش از رسیدن به نقطه سفارش). 
گـزارش گردش کاال (کاردکس کاال) و یا گروه کاالیی.

گـزارش موجودی کاال به صورت ریالی، تعدادی و یا مختلط.
کز هزینه.  گـزارش درخواست ها، رسیدها و حواله های مربوط به یک و کل مرا

گـزارش ریز اتفاقات و تاریخچه گردش دارایی و یا مرکز هزینه. 
گـزارش اموال موجود تحویلی برحسب موقعیت های جغرافیایی و یا واحدها و افراد. 

گـزارش موجودی اموال یک اتاق با فرمت استاندارد.
ارائـه فایل های خروجی جهت ارائه به سازمان امور اقتصادی و دارایی.

گزارشات و خروجی ها 
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مدیریت حضور و غیاب

تعریف سازمان در قالب واحدهای سازمانی، پست ها و رسته های شغلی. 
امکان تعریف انواع کارگاه و ساختمان  های مختلف. 

انواع قراردادها، تعریف شیفت های کاری، تقویم کاری و نوبت کار به تفکیک گروه های تردد.
تعریف انواع فرمت اطالعات دستگاه های کارت ساعت.

اطالعات پایه

گردش درخواست ماموریت و مرخصی از درخواست کننده تا تایید کننده. 
حذف درخواست های ماموریت و مرخصی و یا تعدیل پس از ثبت و تایید.

ورود اطالعات اضافه کار، مرخصی، ماموریت و کارکرد به صورت دستی یا از دستگاه کارت ساعت. 
محاسبه کاردکس مرخصی به جزئیات مرخصی ساعتی، استعالجی، استحقاقی و بدون حقوق.

محاسبه کاردکس ماموریت براساس ماموریت ساعتی، روزانه، آموزشی و ورزشی. 
محاسبه کسر کار، تاخیر، غیبت و اضافه کار به صورت روزانه، ماهانه، سالیانه و یا بازه زمانی خاص.

کنترل هوشمند پرسنل و نظارت بر وضعیت لحظه ای کارکنان. 

امکانات و فرآیند

گزارش تردد کارکنان در بازه های زمانی مختلف به تفکیک  فرد، واحد و یا نوع استخدام. 
گزارش گردش شیفت های مختلف برحسب زمان یا بازه زمانی. 

گزارش سرجمع ماموریت کارکنان براساس فرد، واحد و یا نوع استخدام. 
گزارش مانده مرخصی کارکنان. 

گزارش افراد مرخصی یا مامور در تاریخ مشخص. 
کاردکس کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل و ماه های سال. 

گزارشات
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تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی مکاتباتی خارج از سازمان. 
تعریف چارت مکاتباتی به صورت مستقیم یا برگرفته از چارت تشکیالتی. 

تعریف پارامترهای عمومی سیستم شامل روش های ارسال، دالیل ارجاع، محرمانگی نامه و مانند آن ها. 
تعریف مسیر اسناد از ایجاد تا انتشار آن در سطح سازمان.

تعریف قالب های متعدد جهت چاپ نامه های داخلی یا صادره و فر م های اداری.
تعریف مراحل ارجاع توسط پست های سازمانی و امضاهای مجاز. 

اطالعات پایه 

ایجاد و ثبت نامه های صادره ، وارده و داخلی در سیستم به همراه ضمائم نامه. 
الصاق انواع فایل ها به عنوان پیوست نامه شامل فیلم، صوت، تصویر و متن. 

جستجو و الصاق انواع مستندات موجود در آرشیو الکترونیک سازمان به نامه. 
امکان دریافت و ارسال نامه به صورت فیزیک یا از طریق نمابر، ایمیل، پروتکل ECE یا سایر پروتکل ها. 

تعریف انواع پیش نویس نامه و فرم. 
تعریف روش پاسخگویی یا هامش نامه به صورت مختلف و ارجاع آن. 

مشاهده تاریخچه تغییرات، گردش ها، یادداشت و جوابیه ها و آخرین گیرندگان نامه. 
امکان ارجاع به چند پست سازمانی، تعیین مهلت برای ارجاع، باز پس گیری ارجاع، ارسال رونوشت 

ارجاع، انتساب اولویت به ارجاع 
امکان نظارت برکارتابل پست های زیر مجموعه در درختواره چارت سازمانی و مشاهده تاریخچه کارتابل. 

یادداشت های اداری جهت انجام مکاتبات غیر رسمی یا دوستانه. 
جستجو براساس کلیه های ویژگی های نامه، یاداشت اداری، فرم الکترونیک. 

ایجاد یک تقویم کاری و برنامه فردی برای هر شخص و ثبت و تنظیم زمان قرار مالقات ها و جلسات 
درسررسید الکترونیکی. 

امکان ثبت متمم قرارداد جهت یک قرارداد و امکان تعیین زمان تحویل موقت و قطعی برای قراردادها.
تخصیص یک پیمانکار به قرارداد و تعریف حساب طرح و پروژه جهت هر قرارداد.

ثبت صورت وضعیت و ثبت سند صورت وضعیت به صورت خودکار و صدورحواله برای پیمانکاران. 
مشاهده عملکرد مالی پیمانکاران جهت یک یا کلیه قرارداد های منعقده در سال های قبل و جاری. 

ارایه کاردکس وضعیت قرارداد (کاردکس پروژه) درسال های قبل و جاری. 

گردش مکاتبات

سازمان سبز
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آنچه مدیریت ارشد می خواهد

 از سازمان خود چه می دانید؟
 آیا تابحال برای شما پیش آمده به گزارشات لحظه ای از وضعیت منابع انسانی سازمان 

خود نیاز داشته باشید؟
آیا از وضعیت کالن حساب های مالی خود اطالع دارید؟

آخرین وضعیت حقوق و دستمزد سازمان شما چقدر می باشد؟
مدیران امروزه به گزارشاتی نیاز دارند که درزمان کوتاهی اطالعات مفیدی به ایشان ارائه 
نماید. این گزارشات با وجود اینکه نباید شامل داد ه های زیادی باشد، لکن باید بتواند 
درسریع ترین زمان اطالعات مفیدی را برای مدیران مهیا نماید. برخی از این گزارشات 

مهم که درصفحه کاربری مدیران وجود دارد  شامل اطالعات زیر می باشد.
گزارش تراز نیروی انسانی 

گزارش توزیع جمعیت شناختی نیروی انسانی 
گزارش تراز مالی لحظه ای آخرین تراز دوره ای 

گزارش توزیع اموال سازمانی 
گزارش جامع حقوق و مزایای ماهیانه
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تعریف نرم افزارهای قابل اجرا در سیستم و تعیین بانک های اطالعاتی هریک از نرم افزارها 
تعریف مجوزهای هریک از نرم افزارها و فعال و یا غیر فعال نمودن نرم افزارها. 

از  ثبت تغییرات اعمال شده توسط کاربران در log فایل(ثبت و نمایش اطالعات قبل 
تغییرات و بعد از تغییرات).

آرشیو log فایل ها با استفاده از محدود کردن آن ها در تاریخ های خاص.
 log بررسـی عملیات هـــای انجام شده توسط کاربـــر درهریک از نرم افزارهـــا با استفاده از

فایل های نرم افزار در جزیی ترین بخش ها.
تعریف کاربران و تعیین نرم افزارهای مورد استفاده هریک از کاربران. 

فعال و غیرفعال کردن کاربران و تعیین سطوح دسترسی کاربران درهریک از نرم افزارها.
تخصیص یک کاربر به یک گروه کاری خاص و محدود کردن کاربر جهت ورود به نرم افزارها 

از یک کامپیوتر خاص 
فعال و غیر فعال کردن گروه کاربری و تعیین سطوح دسترسی در هریک از نرم افزارها 

محدود کردن گروه کاربری جهت ورود به نرم افزارها ازکامپیوترهای خاص 
تعریف کامپیوتر های مورد استفاده در شبکه 

نمایش کاربران فعال در شبکه و امکان بیرون انداختن آنها از شبکه

مدیریت کاربران و امنیت اطالعات نرم افزار 
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پشتیبـانی  و خدمـات مشتـریـان 

خدمات بدون مشتری مفهوم ندارد. این گفته بزرگان و صاحب نظران عرصه 
مدیریت بازار به این نکته اشاره دارد که مشتری خود بخشی از محصول تولید 
شده می باشد و حتی فراتر از آن بخشی از شرکت است. گزافه نیست که 
بگوییم که هر چه تاکنون داریم به لطف و رهنمود مشتریانمان است. انتظارات 
شما از امکانات نرم افزار فرایند محور ما براساس واقعیت هاست و کارشناسان 
پشتیبانی متعهدند تا انتظارات شما را برآورده سازند. واحد پشتیبانی اریس با 
درنظر گرفتن حساسیت فعالیت سازمان ها و دستگاه های دولتی همواره به 
عنوان بازوی کمکی سازمان فعالیت می کند. تجربه به ما آموخته است ارائه 
نرم افزار بدون خدمات مناسب وبه هنگام نمی تواند نیاز مشتریان را مرتفع 
سازد. در این مسیر استراتژی ما پاسخگویی و کنترل می باشد. ما پاسخگوی 

درخواست شما هستیم و شما ما را در این مسیر کنترل می نمایید.

سه نسل نرم افزار و ارائه خدمات در زمانی که مشتریان نیاز داشته اند گواه این است که ما همواره 
تالش خـــود را به رفع نیـــــاز مشتریان معطوف ســــاخته ایم. تیم تحقیق و توسعه نرم افـــــزاری شرکت در 
کـــــنار تحقیقات برای بهبود روند های توسعه نرم افزار، تالش نموده است تغییرات قوانین و مقررات را 

که در حوزه خدمات دولتی بسیار با اهمیت است در زمـــان مورد نیاز مشتریان عرضه نماید. 
ارائه راهکار منابع انسانی در زمان تصویب و ابالغ قانون مدیریت خدمات کشوری ( اولین شرکت در 
تمام کشور)، ارائه نرم افزار مدیریت امـــوال  و دارایی های ثابت با تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و  نرم افـــــزاری  تغییرات  کشور)  تمام  در  شرکت  (دومین  دولــــتی  اموال  نوین  نظام  ابالغ  زمان  در 
گــــزارشات ویژه دیوان محاسبات و سازمان امــــور اقتصادی و دارایی در زمـــــان ابالغ طرح سنا وسنامــــا 
و درآخر ارائه راهکار مالی با توجه به تغییر حســــابداری نقدی به تعهدی باعث گــــردیده است مشـــتریان 

مــــــا از بابت تغییرات قانونی خیالی آسوده داشته باشند و بدانند که اریس در کنار آن هاست.

با شما در مسیر دولت الکترونیک همراه هستیم

بیش از پانزده سال از روزی که اریس رایانه شروع به فعالیت نمود می گذرد. در طی این سال ها همگام 
با توسعــه تکنــولوژی روز تولیــد نرم افــزار اقــدام به ارائه خدمات نرم افـــزاری نمـــوده و در این راه پـس از 
سیستم های تحت DOS و تحت ویندوز، درحال حاضر سیستم های نرم افزاری نسل جدید تحت وب را 

(به صورت اینترانت و یا رایانش ابری) عرضه نماید.
هدف اریس از بدو تاسیس ارائه بهترین خدمات نرم افزاری به صورت تخصصی در حوزه دولت و بخش 
عمومی بوده و با استفاده از مشاورین متخصص و باسابقه و با بهره گیری از تیم تحلیل و برنامه نویسی 

توانمند توانسته است جایگاه خود را در صنعت فناوری اطالعات ایران تثبیت نماید.

ما که هستیم

R&D 04

تالش ما در مجموعه اریس همواره براین امر بوده است که راهکارهای الزم را برای مشتریان 
فراهم سازیم. درک ما  از اهمیت رعایت مفاد قانونی ما را بر آن داشته است در این مسیر 
تمامی مجوزهای الزم را برای اطمینان خاطر مشتریانمان اخذ نماییم و در این مسیر گواهی 
افتخار ما، رزومه پربار و با کیفیت با انبوهی از مشتریان دولتی در تمامی حوزه های حاکمیتی 

می باشد. بخشی از این افتخارات به شرح زیر است:
تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک کشور 
 تاییدیه دیوان محاسبات کشور 

تاییدیه نظام سالمت اداری و مقابله با فساد
تاییدیه آزمایشگاه آپا.

بـا اریـس بـروز باشید
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