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 ن را به صورت زير ميتوان بيان نمود:عملكردها و امكانات نرم افزار حقوق و دستمزد ماليرا

 

دريافت اطالعات كاركرد پرسنل از دستگاه حضور و غياب كامپيوتري بطور خودكار و قابليت سازگا ري با انواع  -

 دستگاههاي ساعت زني

 تعريف متغيرهاي حقوق و دستمزد، مزايا و كسور غير مستمرو...بصورت نا محدود -

وبت كاري، كشيك، مأموريت، پاداش، بازخريد و مرخصي، خريد خدمت و... همراه با تعريف انواع اضافه كاري، غيبت، ن -

 اعمال ضرايب بطور ساعتي يا روزانه

 تعريف مراكز هزينه،بانكها، استخدام ها، عناوين سازماني، رشته هاي اداري و تحصيلي،واحد سازماني، محل خدمت و... -

 تعريف انواع ماليات، وام ها وبيمه ها -



 پرسنلي و تشكيل پرونده كاركنان تعريف كد -

 محاسبه حقوق، معوقه، بازخريد، عيدي و... -

 تغيير ساليانه حقوق -

 طراحي فرم فيش حقوقي وحقوق و مزايا -

 صدور سند حسابداري -

 صدور سند ذخيره سنوات ماهينه و ساليانه -

احدهايي همچون صندوق قرض به منظور كسر از حقوق كاركنان از و CDدريافت اطالعات اقساط كاركنان از فالپي يا  -

 الحسنه و...

  DBF,TEXTگزارشات قابل ارايه به بانك، بيمه و وزارت دارايي به صورت فايلهاي   -

 انواع گزارشات  -

 

 قسمت مي باشد: 4به طور كلي نرم افزار حقوق و دستمزد ماليران شامل 

 داده هاي  نرم افزار حقوق و دستمزد)اطالعات پايه(  .1

 رويدادهاي نرم افزار .2

 گزارشهاي نرم افزار  .3

 ساير امكانات نرم افزار  .4

 
 

  داده هاي  نرم افزار حقوق و دستمزد)اطالعات پايه(  
 

ستمر،ماليات، با ورود به اين منو پنجره اي به شكل زير باز ميشود كه شامل گزينه هايي همچون حقوق و مزايا،مزاياي غير م

 بيمه،مراكز هزينه،بانك،وام ها واطالعات اداري مي باشد.

 

 
 

 

 حقوق و مزايا:

 در اين گزينه عوامل تشكيل دهنده حقوق كه به صورت مستمر در هر ماه به اشخاص پرداخت مي شود ثبت مي گردد. 

          

 
 

 با تعريف هر مولفه ستوني را كه مولفه مورد نظر مشمول آن مي شود تيكدار ميكنيم.   

 رقم ثبت ميشود. 9، طول رقم هر مولفه تا حداكثر طولدر ستون  -



ويا دوبار كليك مشخص  Spaseتوسط دكمه  مالياتمولفه هايي را كه مشمول ماليات ميشوند با تيكدار نمودن ستون  -

 م.مي كني

 در رديفهاي مورد نظر مولفه هاي مشمول بيمه را مشخص ميكنيم. بيمهبا تيكدار نمودن ستون  -

در مقابل مولفه مورد نظر  روزهاي ماهروزه ثابت باشد بايد ستون  31روزه و 30اگر مبلغ پرداختي مولفه اي در ماههاي  -

 را تيكدار نمود.

درصد مساعده اگر براي تعيين مبلغ مساعده مبناي مشخصي از مولفه اي را در نظر داشته باشيد بايد در ستون  -

 تخصيص مولفه را با دو بار كليك كردن در جدول ايجاد شده وارد نماييد.

.)اين يكنيمرا تيكدار م مرخصيدر صورتيكه بخواهيم مبلغ مولفه اي در صورت استفاده از مرخصي پرداخت نشود ستون  -

 گزينه در مواردي كه دستمزد به صورت روزانه پرداخت مي شود كاربرد دارد(.

 را تيكدار نماييم. دستمزد فيشاگر مولفه اي را مبناي دستمزد در فيش حقوقي در نظر بگيريم بايد ستون  -

 تيكدار ميشود. مزد روزانهدر صورتيكه مولفه اي تعيين كننده دستمزد روزانه در گزارش بيمه باشد ستون  -

تيكدار ميشود.)اين مورد براي مرخصي  كسر مازاداگر مرخصي هاي مازاد استفاده شده از مولفه اي كسر گردد ستون  -

 هاي مازاد كه مرخصي بدون حقوق در نظر گرفته مي شوند كاربرد دارد(.

 

 تعريف شده را تاييد نماييد. مولفه هاي  در نهايت با استفاده از دكمه 

 

 مزاياي غير مستمر:

در اين گزينه مولفه هايي را كه بطور غير مستمر در فيش حقوقي اعمال ميشود مي توان ثبت نمود.به عبارتي ديگر مولفه هايي كه 

 د.آن كم مي شودر اين قسمت تعريف ميكنيم به صورت غير مستمر و بر حسب نياز به فيش حقوقي پرسنل اضافه شده ويا از 

 

 
 

 در اين گزينه نيز پس از تعريف هر مولفه ستوني را كه مولفه مورد نظر مشمول آن مي شود تيكدار ميكنيم.

بر حسب نياز  حقوق و مزاياهمانند توضيحات داده شده در قسمت  معافيت مالياتيو  بيمه ،ماليات، طولستون هاي  -

 مي شوند. تيكدار

 را تيكدار مي كنيم.  كسر در صورتيكه بخواهيم مولفه مورد نظر از دريافتي كاركنان كسر گردد ستون -

 را تيكدار مي كنيم.  اضافهدر صورتيكه بخواهيم مولفه مورد نظر به دريافتي كاركنان اضافه گردد ستون  -

ر اين را تيكدار نمود. درغي مبلغ صفرتقل شود بايد ستون اگر نياز باشد مبلغ مولفه اي در ماه بعد با مقدار اوليه صفر من -

 صورت مبلغ وارد شده در اين ماه به صورت پيش فرض در ماه بعد تكرار خواهد شد.

 ر گردد. تيكدا صدور سنداگر براي صدور سند حسابداري مولفه اي از حساب تفصيلي كاركنان استفاده شود بايد ستون  -

 

 مولفه هاي تعريف شده را تاييد نماييد.  مه در نهايت با استفاده از دك

 

 ماليات:



 جدولهاي مالياتي مورد نياز سازمان را در اين گزينه ثبت ميكنيم.

 

 
 

 براي ثبت جدولها به صورت زير عمل نمايد: 

 ، كد جدول مالياتي را وارد كنيد.كددر ستون  -

 وارد نماييد. تا مبلغو  از مبلغمبالغ ابتدا و انتهاي محدوده جدول مالياتي را در ستونهاي  -

 درصد و مبلغ ماليات را در ستونهاي مربوطه ثبت نماييد. -

 

 استفاده نماييد. در صورت نياز به حذف جدولي ميتوانيد از دكمه 

 

 بيمه:

 انواع بيمه هاي مورد استفاده در سازمان را در اين گزينه ميتوان تعريف نمود.

 
      

پس از ثبت كد و نام بيمه، درصد سهم بيمه را براي كارفرما و كارگر،ميزان بيمه بيكاري و صندوق كارآموزي را در  -

 ستونهاي مربوطه ثبت كنيد.

 وارد نمايد.  مشمول بيمهحداكثر مبلغ مشمول بيمه را براي هر بيمه در ستون  -

 را تيكدار نماييد.   ضافهااگر الزم باشد حق بيمه سهم كارگر از حقوق كسر نگردد ستون  -

 را تيكدار نماييد. رويتاگر الزم باشد مبلغ حق بيمه در فيش حقوقي پرسنل رويت)چاپ( شود ستون  -

د باي دستمزد متغيراگر بخواهيم مبلغ دستمزد در گزارش بيمه مورد نظر بر اساس روز كاركرد متغير باشد، ستون  -

 تيكدار شود.

 نام فايل كارگر و نام فايل كارفرماتوسط فالپي، اطالعات مورد نظر در دو ستون در صورت ارسال گزارشات به بيمه  -

 ثبت نماييد.  نام فايل كارگر و نام فايل كارفرماثبت مي شود.نام فايل هاي كارفرما وكارگر را در ستونهاي 

با استفاده از دكمه  شرايط فايل كارگرو  شرايط فايل كارفرماشرايط فايل هاي كارفرما و كارگر را در ستونهاي  -

Spase  يا دو بار كليك كردن مشخص نماييد. در اين ستونها بر حسب نياز مي توانيد يكي از گزينه هاي كليه

                                               كاركنان/داراي شماره بيمه/ بدون شماره بيمه را انتخاب كنيد.                       

 ا مشخص ميشود كه اسامي چه گروهي از پرسنل بايد در ليست بيمه منظور شود.در واقع در اين ستونه

 ثبت نماييد.مبناي سهم كارآموزي مبناي تعيين سهم صندوق كارآموزي بيمه تعريف شده را در ستون  -

ه را يمنفرات مورد نظر براي استفاده معافيت سازمان از پرداخت حق ب حداكثر تعداد ميتوانيدحداكثر تعداد در ستون  -

 وارد نماييد.

 مشخص ميشود.  نفر معافتعداد نفرات تعيين معافيت حق بيمه نيز در ستون  -



حق  %30ثبت نماييد.در اين حالت عالوه بر  زيان آور -سختدرصد حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور را در ستون  -

 . بيمه مي بايد درصدي نيز توسط كارفرما بابت مشاغل سخت وزيان آور پرداخت شود

 

 بيمه هاي تعريف شده را تاييد نماييد.  در نهايت با استفاده از دكمه 

 

 مراكز هزينه:

 گروه هاي مراكز هزينه و نيز مراكز هزينه سازمان براي استفاده در گزارشات بيمه در اين گزينه ثبت ميشود.

 ان گروه مراكز هزينه كد و نام گروههاي هزينه مورد نظر را ثبت نماييد. با كليك بر روي عنو ابتدا در قسمت 

                        

               
    

 گروهها را معرفي كنيد.مراكز مرتبط به هر يك از  سپس با كليك بر روي عنوان مراكز هزينه در قسمت  

   

             

 
 

 براي معرفي مراكز هزينه بصورت زير عمل كنيد:

با دوبار كليك كردن يا با استفاده از دكمه اينتر صفحه انتخاب گروه مراكز هزينه باز ميشود كه با دوبار كليك كردن روي  -

 مركز هزينه بطور خودكار ثبت مي شود.گروه مربوطه كد 

 نام مركز هزينه را در ستون مربوطه ثبت كنيد. -

 وارد نماييد. كد بيمه مركزكد بيمه مركز مورد نظر را در ستون  -

نام كارگاه، نام كارفرما، آدرس كارگاه ، نوع فعاليت وكد شعبه تامين اجتماعي مربوط به مركز هزينه را در ستونهاي  -

 ماييد.مربوطه ثبت ن

 

 بانك:

در اين گزينه كد و نام و ساير مشخصات بانك هايي كه براي پرداخت حقوق پرسنل با سازمان در ارتباط هستند از جمله نام فايل 

 ارسالي، شماره حساب و... ثبت مي شود.

  



 
 

 

 وامها:

 هاي در نظر گرفته شده براي پرسنل معرفي مي شود.در گزينه وام ها،كد،نام ومشخصات وام 

 با ورود با اين گزنه پنجره زير باز مي شود.

 

 
 

 براي معرفي وام ها:

 كد و نام وام را وارد نمايد. -

 رقم است( 9حداكثر ارقام وام را وارد نمايد.) طول ارقام وام حداكثر  طولدر ستون  -

 تيكدار مي كنيم.  را عدم محاسبهبخواهيم در ماه جاري قسط وام مورد نظر محاسبه نشود ستون اگر  -

 كدار شود.تي صدور سنداگر الزم باشد براي سند حسابداري وام معرفي شده از تفصيلي پرسنل استفاده شود بايد ستون  -

 تيكدار نماييد.  را اضافه در صورتيكه نياز باشد مبلغ قسط به مانده وام اضافه شود ستون -

 نفيمدر صورتيكه بخواهيم مبلغ قسط وام در صورت منفي شدن دريافتي پرسنل نيز به عنوان كسري منظور شود ستون  -

 را تيكدار ميكنيم. 

 تعيين كنيد.  سهم كارفرما و سهم پرسنلدرصد سهم پرسنل ودرصد سهم كارفرما را از بابت قسط در ستونهاي  -

 را تيكدار نماييد.  مالياتكارفرما ماليات پذير باشد ستون اگر سهم منظور شده براي  -

 در صورتيكه به قسط معافيت مالياتي تعلق بگيرد بايد ستون معافيت ماليات را تيكدار نمود. -

مبناي محاسبه تعيين قسط هايي كه به آنها معافيت مالياتي تعلق ميگيرد را تعيين  حوزه محاسباتيدر ستون  -

با دوبار كليك كردن جدولي به شكل زير باز مي شود كه در اين جدول مبناي محاسبه تعيين قسط نماييد.در اين ستون 

 راثبت ميكنيم.                                               

 

                           
 

 تيكدار مي شود.با كاركرد  كرد پرسنل كسر شود ستوناگر بخواهيم قسط وام مورد نظر فقط با داشتن كار -

 تيكدار شود.روز كاركرد در صورت محاسبه مبلغ وام معرفي شده بر اساس كاركرد پرسنل ستون   -
 



 ضرايب:

در اين گزينه مولفه هايي كه با ضرايب خاصي پرداخت يا كسر ميگردند ثبت مي شوند.با ورود به اين قسمت پنجره زير باز مي شود 

 ميتوان ضرايب مورد نظر را مشاهده نمود.  كه در قسمت 

      

 
 

  اضافه كاري: .1

 كد و عنوان)نام( اضافه كاري را وارد نماييد. -

 ثبت كنيد.  ضريبو  كاركرد ماهساعات مبناي محاسبه و رقم ضريب اضافه كاري را در ستونهاي  -

روش مقطوع ثبت سقف ساعت اضافه كاري معرفي شده بر مبناي درصد جهت تعين ماليات به  نسبت كلدر ستون  -

 ميشود.

و در صورتيكه اضافه كاري تعريف شده بيمه پذير  ماليات در صورتيكه اضافه كاري تعريف شده ماليات پذير باشد ستون -

 را تيكدار كنيد. بيمهباشد ستون 

 وارد شود.  درصد مالياتاگر اضافه كاري معرفي شده ماليات پذير بود رقم درصد ماليات در ستون  -

 يد.را تيكدار نماي صفر شودداشته باشيد كه ساعت اضافه كاري در ماه بعد با مقدار اوليه صفر باشد ستون اگر در نظر  -

اگر به اضافه كاري مورد نظر معافيت مالياتي تعلق مي گيرد بايد ستون ماليات  را تيكدار كرد. براي اينكار با دوبار كليك  -

 مي شود. تيكدار معافيتكردن و پر كردن جدول مربوطه ستون 

ش نمايدر صورتيكه نياز باشد ساعات اضافه كاري معرفي شده به شكل مجزا در فيش حقوقي نمايش داده شود ستون  -

 را تيكدار كنيد. مجزا

بت ث مبلغ ثابتاگر اضافه كاري معرفي شده به شكل ساعتي ثابت محاسبه مي گردد مبلغ ساعتي آن را در ستون  -

 نماييد. 

 وارد مي كنيم. حداكثر ساعتظر داراي حداكثر ساعت پرداخت باشد مقدار آن را در ستون اگر اضافه كاري مورد ن -

 تيكدار مي شود. هزينهدر صورتيكه مبلغ اضافه كاري هزينه اي باشد ستون  -

 تيكدار شود. مبناي نوبت كارياگر اضافه كاري بر مبناي نوبت كاري باشد ستون  -

 ايا مبناي اضافه كاري باشد به ترتيب ستون هاي مربوطه را تيكدار نماييد.در صورتيكه هر يك از آيتم هاي حقوق و مز -

 

  نوبت كاري: .2

 كد و عنوان)نام( نوبت كاري را وارد نماييد. -

 ثبت شود. ضريبو  كاركرد ساعتساعت مبناي محاسبه نوبت كاري و رقم ضريب نوبت كاري در ستونهاي  -

يكدار را ت بيمهو در صورت بيمه پذير بودن نوبت كاري، ستون  ياتمالدر صورت ماليات پذير بودن نوبت كاري، ستون  -

 نماييد.

 و پر كردن جدول مربوطه اين ستون تيكدار ميگردد. معافيت مالياتيبا دوبار كليك كردن در ستون  -

 را تيكدار مي كنيم. صفر شوددر صورتيكه بخواهيم ساعت نوبت كاري در ماه بعد با مقدار اوليه صفر وارد شود ستون  -

 را تيكدار نماييد. نمايش مجزابراي نمايش مجزاي نوبت كاري در فيش حقوقي ستون  -

 را تيكدار كنيد.  تأثير غيبتبه منظور اينكه محاسبه نوبت كاري بعد از كسر ساعات غيبت انجام شود ستون  -



 ترتيب ستون هاي مربوطه را تيكدار نماييد.در صورتيكه هر يك از آيتم هاي حقوق و مزايا مبناي نوبت كاري باشد به  -

 

  غيبت: .3

 كد و عنوان)نام( غيبت را ثبت نماييد. -

 ثبت نماييد. ضريبو رقم ضريب غيبت را در ستون  ساعت كاركردساعت مبناي محاسبه غيبت را در ستون  -

 سقف ساعت غيبت معرفي شده را جهت تعيين مبلغ سهميه جمعه  وارد كنيد. سهم جمعهدر ستون  -

 را تيكدار نماييد. بيمهدر صورتيكه مبلغ اختصاص يافته به غيبت از مبلغ مشمول بيمه كسر نميشود ستون  -

 را تيكدار نماييد. مالياتدر صورتيكه مبلغ اختصاص يافته به غيبت از مبلغ مشمول ماليات كسر نميشود ستون  -

 را تيكدار نمود. صفر شوديد ستون اگر نياز باشد ساعات غيبت در ماه بعد با مقدار اوليه صفر باشد با -

 را تيكدار نماييد. نمايش مجزابراي نمايش مجزاي ساعات غيبت در فيش حقوقي ستون  -

 را تيكدار مي كنيم.تأثير پاداش  اگر ساعت غيبت مورد نظر از كاركرد پاداش ساليانه كسر ميگردد ستون -

 را تيكدار كنيد. كسر مولفه هاهاي حقوق ستون به منظور كسر مستقيم مبلغ محاسبه شده براي غيبت از مولفه  -

 را تيكدار نمود.كسر ريالي اگر مبلغ غيبت فقط به شكل ريالي از حقوق كسر ميشود بايد ستون  -

 در صورتيكه هر يك از آيتم هاي حقوق و مزايا مبناي محاسبه غيبت باشد به ترتيب ستون هاي مربوطه را تيكدار نماييد. -

 

  پاداش: .4

 نام( پاداش را ميتوانيد در ستون هاي مربوطه ثبت نماييد.كد و عنوان) -

را تيكدار نموده و درصد ماليات را كه به پاداش تعلق  مالياتدر صورت ماليات پذير بودن پاداش تعريف شده، ستون  -

 وارد نماييد. درصد مالياتميگيرد در ستون 

 را تيكدار نماييد. بيمهدر صورت بيمه پذير بودن پاداش ستون  -

 ثبت نماييد.  سقف پرداختيقف مبلغ پرداختي پاداش را در ستون س -

 وارد كنيد.  مبلغ معافمبلغ معافيت مالياتي پاداش مربوطه را در ستون  -

 و يا دوبار كليك كردن مشخص كنيد. Spaseبا دكمه  روش معافيتروش معافيت مالياتي را در ستون  -

 ثبت كنيد. ماه پرداختيرا در ستون تعداد ماه هاي پرداختي مبنا براي پاداش مربوطه  -

اين مبلغ را وارد  بدهكاري قبليدر صورتيكه بابت پاداش معرفي شده مبلغي از قبل پرداخت شده باشد، در ستون  -

 نماييد.

 را تيكدار مي كنيم. ضريباگر بخواهيم براي پاداش، ضريب مازادي در نظر بگيريم ستون  -

 را تيكدار مي كنيم. مبلغ ثابتاگر بخواهيم براي پاداش،مبلغ مازادي در نظر بگيريم ستون  -

 وارد نماييد. روز اضافهتعداد روزهاي باقيمانده تا پايان سال كه بايد براي محاسبه پاداش اضافه شود را در ستون  -

 ثبت كنيد. روزهاي سالمبناي روزهاي ساليانه را جهت محاسبه پاداش مربوطه در ستون  -

 منظور شده باشد در ستون درصد غير نقدي ثبت مي شود. درصد غير نقديدر صورتيكه براي پاداش مربوطه  -

 را تيكدار نماييد. نمايش فيشبراي نمايش پاداش مورد نظر در فيش حقوقي ستون  -

 دار نماييد.را تيك پرداخت جداگانهاگر پاداش مربوطه در ماه جاري بطور جداگانه پرداخت ميشود، ستون  -

تعداد  بخشش غيبترا تيكدار كرده باشيم اكنون در ستون  تأثير پاداش.غيبت( ستون 3)غيبتاگر در قسمت  -

 روزهايي را كه در نظر داريم به عنوان بخشش از تعداد روزهاي غيبت كسر شده از پاداش كم كنيم بايد وارد نماييم. 

 را تيكدار كنيم. صفر شودمقدار اوليه صفر وارد شود بايد ستون  در صورتيكه بخواهيم پاداش مربوطه در ماه بعد با -



باشد به ترتيب ستون هاي مربوطه را تيكدار  پاداشدر صورتيكه هر يك از آيتم هاي حقوق و مزايا مبناي محاسبه  -

 نماييد.

 

  مأموريت: .5

 كد و عنوان)نام( انواع ماموريتها را وارد نماييد. -

 يد.را تيكدار نماي بيمهو در صورت بيمه پذير بودن مأموريت ستون  مالياتوريت ستون در صورت ماليات پذير بودن مأم -

 رقم درصد ماليات مربوط به مأموريت را ثبت كنيد. درصد مالياتدر ستون  -

كردن  و پر معافيت مالياتياگر به مأموريت تعريف شده معافيت مالياتي تعلق گيرد با دوبار كليك كردن در ستون  -

 ه،اين ستون تيكدار مي شود.جدول مربوط

 مقدار آنرا وارد نماييد. مبلغ ثابتاگر براي مأموريت تعريف شده مبلغ ثابتي در نظر گرفته شده، در ستون  -

 ثبت كنيد. روزحداكثر تعداد روزهاي در نظر گرفته شده براي مأموريت را در ستون  -

 مقدار آن را وارد كنيد. ضريب اگر براي مأموريت مورد نظر ضريب خاصي در نظر داريد، در ستون -

 مقدار آن را ثبت كنيد.حداقل مبلغ در صورت داشتن حداقل مبلغ براي مأموريت مورد نظر در ستون  -

 را تيكدار نماييد.  صفر شودبراي اينكه مبلغ مأموريت مورد نظر در ماه آينده با مقدار اوليه صفر وارد شود ستون  -

و مزايا مبناي محاسبه مأموريت باشد به ترتيب ستون هاي مربوطه را تيكدار  در صورتيكه هر يك از آيتم هاي حقوق -

 نماييد.

 

 

 

  خريد خدمت: .6

 در اين گزينه خريد خدمت ضريبي است كه بر مبناي مؤلفه هاي تعريف شده در قسمت حقوق و مزايا،تعريف مي شود.

 

 
 

كد و عناوين مبناي خريد خدمت به طور خود كار وارد مي شوند كه همان مؤلفه هاي تعريف شده در قسمت حقوق و  -

 مزايا مي باشند.

 را تيكدار كنيد.  تعلق پذيرياگر مؤلفه اي به خريد خدمت تعلق گيرد ستون  -

 تيكدار شود. مالياتاگر در خريد خدمت،مؤلفه مورد نظر ماليات پذير است ستون  -

 تيكدار شود. بيمهاگر در خريد خدمت،مؤلفه مورد نظر بيمه پذير است ستون  -

 مقدار كاركرد ساليانه جهت محاسبه خريد خدمت را وارد نماييد. روزهاي سالدر ستون  -

 ثبت كنبد. روز پرداختيه خريد خدمت را در ستون حداكثر روزهاي پرداختي در سال بابت محاسب -

 ا تعريف نمود.مي توان اطالعات وارد شده را تغيير داده و مجدد  با استفاده از دكمه 

 



 . خريد مرخصي:7

 حقوق و مزايا، تعريف مي شود. خريد مرخصي همانند خريد خدمت ضريبي است كه بر مبناي مؤلفه هاي تعريف شده در قسمت

كد و عناوين مبناي خريد مرخصي به طور خود كار وارد مي شوند كه همان مؤلفه هاي تعريف شده در قسمت حقوق و   -

 مزايا مي باشند.

 را تيكدار كنيد.  تعلق پذيرياگر مؤلفه اي به خريد مرخصي تعلق گيرد ستون  -

 تيكدار شود. مالياتپذير است ستون  اگر در خريد مرخصي ،مؤلفه مورد نظر ماليات -

 تيكدار شود. بيمهاگر در خريد مرخصي ،مؤلفه مورد نظر بيمه پذير است ستون  -

 وارد كنيد. روز پرداختيحداكثر روز پرداختي براي خريد مرخصي را در ستون  -

 ثبت نماييد. روز انتقاليحداكثر روزهاي قابل انتقال از مانده مرخصي را در ستون  -

 را تيكدار كنيد.نمايش فيش م است مبلغ خريد مرخصي در فيش حقوقي نمايش داده شود ستون اگر الز -

 ا تعريف نمود.مي توان اطالعات وارد شده را تغيير داده و مجدد  با استفاده از دكمه 

 

  بيمه عمر: .7

 كد و عنوان)نام( بيمه را وارد كنيد. -

 مبلغ سهم بيمه كارفرما را براي بيمه تعريف شده وارد نماييد. سهم كارفرمادر ستون   -

 مبلغ سهم بيمه كارمند را براي بيمه تعريف شده وارد نماييد. سهم كارمنددر ستون  -

 را تيكدار كنيد. صفر شوداگر الزم است مبلغ اوليه بيمه تعريف شده در ماه بعدي صفرباشد ستون  -

 را تيكدار ميكنيم. كاركردعريف شده با كاركرد محاسبه شود ستون وقتي كه بخواهيم بيمه ت -

 را تيكدار نماييد. معافيت مالياتياگر به مبلغ بيمه مورد نظر معافيت مالياتي تعلق گيرد ستون  -

 

  بن وخواربار: .8

 كد و عنوان)نام( بن و خواربار را وارد كنيد. -

 بت نماييد.مبلغ بن و خواربار معرفي شده را براي پرسنل متاهل ث -

 مبلغ بن و خواربار معرفي شده را براي پرسنل مجرد ثبت نماييد. -

 اگر مبلغ بن و خواربار بر اساس كاركرد تعيين شود ستون كاركرد تيكدار مي شود. -

 اگر براي تهيه سند حسابداري بن و خوارباراز تفصيلي افراد استفاده شود بايد ستون صدور سند را تيكدار نمود.  -

 

  كارانه: .9

 كد وعنوان)نام( كارانه را وارد نماييد. -

دار را تيك بيمهو در صورت بيمه پذير بودن كارانه ستون  مالياتدر صورت ماليات پذير بودن كارانه مورد نظر ستون  -

 نماييد.

 رقم در صد ماليات را براي كارانه مورد نظر وارد نماييد. درصد مالياتدر ستون   -

 مبلغ پايه در نظر گرفته شده براي كارانه را در ستون مبلغ ثابت ثبت كنيد. -

 اطالعات اداري:

در اين گزينه اطالعات اداري پرسنل سازمان از جمله عناوين سازماني، رشته هاي تحصيلي، واحدهاي سازماني، انواع رده هاي 

 اي تحصيلي معرفي ميشود.سازماني، انواع سمت، انواع گروه )پايه(، محل هاي خدمت و رده ه

           



 
 

 

 سازماندهي نرم افزار

 

بعد از تكميل اطالعات در قسمت داده هاي نرم افزار و قبل از شروع به كار ضمن ورود به قسمت مديريت و سازماندهي، برنامه را 

 طبق نظر كابر و بنا به نياز تنظيم مي كنيم.

 

 
 

 ماه نصب برنامه را مشخص نماييد. -

 مبلغ روند حقوق را كه براي گرد كردن رقم حقوق محاسبه شده در نظر گرفته شده ثبت نماييد. -

 روزه با در نظر گرفتن فصول سال  تعيين كنيد.    30روزه يا 31روز كاركرد اوليه را به صورت  -

 ي در ماه را در قسمت مرخصي ماهيانه)روز( وارد نماييد.تعداد روزهاي مرخص -

 كاركرد كاركنان عادي و ساعتي را تعريف كنيد.  -

 عمليات را تاييد نماييد.  پس ازوارد نمودن اطالعات مورد نظر با استفاده از دكمه 

 

 

 دادهاي حقوق و دستمزدروي    

 

با ورود به قسمت رويدادهاي برنامه عملياتي همچون معرفي وثبت اطالعات پرسنل، ثبت حقوق و كاركرد پرسنل،ثبت وام هاي 

 پرداختي به پرسنل،محاسبه حقوق و...را در منوهاي مربوطه مي توان انجام داد.

 

 كاركنان:

 كه در آن كليه مشخصات پرسنل را مي توانيد ثبت نماييد. با كليك بر روي اين منو پنجره زير باز مي شود

 



 
 

كد پرسنلي بطور خودكار وارد مي شود. شما مي توانيد به جاي اين كد،كد مورد نظر خود را وارد نماييد.اين كد در  -

 ابداري استفاده مي شود. حقيقت مي تواند همان تفصيلي كاركنان باشد كه براي صدور سند حس

  مشخصات شناسنامه اي فرد را در قسمت مربوط به اطالعات شناسنامه اي وارد نماييد.  -
 

 
 

 ديگر مشخصات الزم را به طريق زير در محل هاي مورد نظر وارد كنيد.

وضعيت تأهل،وضعيت نظام وظيفه،تاريخ استخدام و تحصيالت)بر اساس موارد تعريف شده در قسمت داده هاي نرم افزار(  -

 را مشخص نماييد.

 داده هاي نرم افزار انتخاب كنيد. ماليات ي تعريف شده در قسمتكد ماليات را بر حسب نياز از بين كدها -

 
 نوع استخدام)رسمي/ قراردادي/ ساير( را تعيين كنيد. -

 مليت)ايراني/غير ايراني( فرد را ثبت نماييد. -

 نوع كار)كارمند/كارگر( و نوع بيمه)بر اساس بيمه هاي تعريف شده در قسمت داده هاي برنامه( را وارد كنيد. -

 محاسبه ماليات)مستمر/غير مستمر( را براي فرد تعريف نماييد.  نوع دريافتي)عادي/ساعتي( و روش -

 نام مركز هزينه اي را كه فرد به آن تعلق دارد)بر اساس مراكز تعريف شده در قسمت داده هاي برنامه( وارد كنيد. -

 مانده مرخصي،كد ملي وشماره بيمه فرد را در محل هاي مربوطه وارد نماييد. -

 
 نام بانكي را كه حقوق فرد از طريق آن پرداخت مي گردد از داخل لسيت بانكهاي تعريف شده انتخاب نماييد. -

 
 شماره حساب بانكي شخص را ثبت كنيد. -

 سر فصل حساب بانكي را وارد نماييد. -



جدولي به شكل زير باز مي شود كه مي توان اطالعات اداري شخص را در آن  با كليك بر روي دكمه  -

 ثبت نمود.

 

                       
 

 اسرفصل حساب )كل ومعين و...( فرد را جهت صدور سند حسابداري مشخص نماييد. بدين منظور با دو بار كايك كردن ي -

  با دكمه اينتر ليست سرفصل حسابها در سطوح مختلف باز مي شود كه مي توانيد سرفصل مورد نظر را انتخاب كنيد.

 
 آدرس فرد را ثبت نماييد. -

 

 نمايان مي شود. پس از ثبت مشخصات فرد و انتخاب دكمه تأييد در جدول پايين پنجره اطالعاتي از جمله كد،نام و...

به منظور تغيير كد پرسنلي با كليك بر روي رديف هر يك از پرسنل و يا وارد كردن كد پرسنلي فعلي شخص،مشخصات فرد ظاهر 

 در جدول نمايان شده كد جديد را وارد نماييد.  مي شود.در اين زمان شما مي توانيد با كليك بر روي گزينه 

 

                                   
 

 همچنين جهت ايجاد تغييرات در مشخصات فرد نيز ميتوانيد پس از وارد كردن كد شخص تغييرات الزم را ايجاد كنيد.

براي ثبت ترك كارافراد پس از وارد كردن كد پرسنلي شخص و يا كليك بر روي كد شخص در جدول پايين صفحه دكمه 

كار باز مي شود كه در آن علت و تاريخ ترك كار را وارد و را انتخاب نماييد. در اين زمان جدول مشخصات ترك  

 سپس دكمه تأييد را انتخاب ميكنيم.

 

                      
 



 انتخاب نماييد. را به منظور حذف فردي از ليست پرسنل مي توانيد پس از وارد كردن كد شخص دكمه 

را انتخاب كنيد در اين صورت ليست  در صورتيكه بخواهيد شخص حذف شده را مجددا به ليست پرسنل بازگردانيد بايد دكمه 

ابي ي تاييد بازيپرسنل حذف شده نمايان مي شود كه شما ميتوانيد شخص مورد نظر را با دو بار كليك كردن مشخص نموده و برا

 را انتخاب نماييد.  شخص دكمه 

براي نمايش عكس پرسنل با دو بار كليك كردن بر روي كادر نمايش عكس جدول انتخاب عكس كاركنان باز مي شود كه در آن 

 مسير انتخاب عكس و عكس موردنظر را تعيين مي كنيد.

در باالي جدول مي توانيد اولين و آخرين فرد معرفي شده در ليست  و   اي با استفاده از دكمه ه

 پرسنل را انتخاب نماييد.

 مي توانيد اشخاص قبل و بعد از  شخص فعلي را انتخاب كنيد.  و  همچنين با دكمه هاي 

 

 حقوق:

 جهت تعريف مبالغ مؤلفه هاي حقوق ومزايا از منو حقوق استفاده مي شود.

بار كليك كردن يا دكمه جدول انتخاب كد پرسنل و مراكز هزينه باز مي شود. در اين فرم با دو  با كليك بر روي آيكون 

Spase .افراد را بر اساس كد پرسنلي يا مراكز هزينه مربوطه انتخاب مي كنيم 

و (، crtl+Q) (، ctrl+Z)( ، ctrl+A)همچنين مي توان از دكمه هاي 

 نيز براي انجام عمليات استفاده نمود.

 

 
 

 پس از انتخاب افراد مورد نظر، مبالغ مؤلفه هاي حقوق و مزايا را در ستونهاي مربوطه براي يك ماه تعريف مي كنيم.

        



 
 

 استفاده مي كنيم. در نهايت براي تاييد عمليات از دكمه 

 

 كاركرد:

در اين منو كاركرد پرسنل بر اساس روز كاركرد،ساعت كاركرد و مؤلفه هايي كه در مزاياي غير مستمر و ضرايب تعريف شده 

 اند،معرفي مي شود.

 جدول انتخاب پرسنل و مراكز هزينه را باز مي كنيم. براي شروع با استفاده از آيكون 

 مراحل انتخاب افراد در اين جا نيز همانند منو قبل مي باشد.

 پس از انتخاب افراد ، در ستون هاي مربوطه مقادير مورد نياز را وارد مي كنيم.

  

 
 

 استفاده مي كنيم. در نهايت براي تاييد عمليات از دكمه 

 

 وام:

 در منوي وام، نوع و مشخصات وام هاي پرداخت شده به هر يك از پرسنل را ثبت مي كنيم.

 با دوبار كليك كردن و يا بااستفاده از دكمه اينتردر قسمت 

 باز مي شود كه مي توان فرد وام گيرنده را از داخل اين ليست انتخاب نمود.جدول انتخاب كارمند كارمند 

پس از انتخاب كارمند، كليه وام هاي تعريف شده در قسمت داده هاي نرم افزار در صفحه نمايان مي شود. اكنون مشخصات وام 

 پرداختي را در ستون هاي مربوطه وارد مي كنيم. 

 



 
 

 ثبت نماييد.    شماره وامشماره وام را به ترتيب اولويت در ستون  -

 ، مبلغ وام را وارد كنيد.اصل وامدر ستون  -

 ثبت كنيد.  قسط كارمندمبلغي از وام كه بايد توسط كارمند بازپرداخت شود را در ستون  -

 ارد نماييد.مبلغي از وام كه سهم كارفرما محسوب مي شود را و سهم كارفرمادر ستون  -

 ثبت نماييد. مانده فعليمبلغي از وام را كه در حال حاضر پرداخت نشده در ستون  -

باز پرداخت برخي از وام ها ممكن است از تاريخ خاصي بعد از پرداخت وام شروع شود،اين مدت زمان را معافيت باز  -

 عافيتپايان مرا تاريخ پايان معافيت در نظر ميگيريم كه آنرا در ستون پرداخت در نظر گرفته و تاريخ شروع باز پرداخت 

 ثبت مي كنيم.

 وارد كنيد. تاريخ پرداختتاريخ پرداخت وام به كارمند را در ستون  -

 تعداد اقساط را ثبت كنيد. -

شماره ستون  ممكن است در هنگام تعريف وام تعدادي از اقساط توسط كارمند بازپرداخت شده باشد، در اين حالت در -

 ، شماره قسطي كه در حال حاضر بايد پرداخت شود را ثبت نماييد.قسط

 

 استفاده مي كنيم.  و در صورت انصراف از دكمه   در نهايت براي تاييد عمليات از دكمه 

 

 محاسبه حقوق:

 با ورود به اين منو پنجره اي به شكل زير باز مي شود.

 

 
 

 در قسمت راست پنجره شرايط مربوط به تعديل ماليات در محاسبه حقوق را مشخص نماييد. -

 ايط مربوط به پرداخت پاداش در محاسبه حقوق را آماده نماييد.در قسمت چپ پنجره شر -

 كد پرسنل و يا مراكز هزينه مورد نظر را انتخاب كنيد. با استفاده از آيكون  -

و  حقوقنيز مؤلفه هاي تعريف شده در منوهاي ، با توجه به شرايط انتخاب شده و  با استفاده از دكمه  -

 محاسبه حقوق انجام مي گيرد.  كاركرد

 

 



 ساير مزايا:

در اين منو مزايايي همچون عيدي و پاداش،خريد خدمت، باز خريد مرخصي، كارانه، تسويه حساب،بيمه عمر و مساعده براي هريك 

  در آخرين ماه سال پرداخت مي شود.از پرسنل معرفي مي شود.اين مزايا بطور غير مستمر و معموال

  عيدي و پاداش: .1

 عيدي و پاداش پرسنل را ميتوان بر اساس روز كاركرد آنها ويا تاريخ استخدام آنها محاسبه نمود.

ركز هزينه مورد نظر را انتخاب در جدول ايجاد شده كد پرسنل و يا كد م براي محاسبه عيدي و پاداش بااستفاده از آيكون 

 كنيد.

 

 
 

 در اين حالت براي هر يك از پرسنل انتخابي دو ستون وجود دارد:

وضيت پرداخت: در صورتيكه بخواهيم به فرد مورد نظر عيدي و پاداش پرداخت شود، گزينه بلي و در صورتيكه بخواهيم  -

نتخاب مي كنيم.اين عمل با دو بار كليك كردن يا با دكمه به فرد مورد نظر عيدي و پاداش پرداخت نشود، گزينه خير را ا

Spase  .صورت مي گيرد 

روز پرداختي: در صورتيكه بخواهيم عيدي و پاداش فرد مورد نظر بر اساس روز كاركرد او محاسبه شود در اين ستون  -

ز كاركرد شخص محاسبه مي عددي را وارد نمي كنيم. در اين حالت سيستم بطور خودكار عيدي و پاداش را بر اساس رو

 كند. در غير اين صورت تعداد روزهاي مورد نظر را ثبت مي كنيم.

 عمليات فوق را تأييد مي كنيم.  با استفاده از دكمه 

را كه طي مراحل ذكر شده براي آنها عيدي وپاداش معرفي  ليست افرادي  اكنون براي محاسبه، يكبار ديگر با آيكون 

 عيدي و پاداش را محاسبه مي كنيم. كرديم ايجاد نموده و با استفاده از دكمه 

     

 

 

  خريد خدمت: .2

 ست افراد مورد نظر را آماده مي كنيم. لي براي محاسبه خريد خدمت پرسنل با آيكون 

 اكنون در ستون هاي مربوط به هر يك از پرسنل مشخصات خريد خدمت او را وارد نماييد.



 
 

شود، گزينه بلي و در صورتيكه بخواهيم وضعيت پرداخت: در صورتيكه بخواهيم به فرد مورد نظر خريد خدمت پرداخت  -

به فرد مورد نظر خريد خدمت  پرداخت نشود، گزينه خير را انتخاب مي كنيم.اين عمل با دو بار كليك كردن يا با دكمه 

Spase  .صورت مي گيرد 

 سنوات گذشته: سنوات گذشته فرد را بر مبناي روز وارد نماييد. -

 بناي روز وارد نماييد. سنوات جاري: سنوات فعلي فرد را بر م -

 پرداختي: در اين ستون جمع سنوات گذشته و سنوات جاري ثبت مي شود. -

روز پرداختي: در صورتيكه بخواهيم خريد خدمت فرد مورد نظر بر اساس روز كاركرد او محاسبه شود در اين ستون  -

اس روز كاركرد شخص محاسبه مي عددي را وارد نمي كنيم. در اين حالت سيستم بطور خودكار خريد خدمت را بر اس

 كند. در غير اين صورت تعداد روزهاي مورد نظر را ثبت مي كنيم.

 عمليات فوق را تأييد مي كنيم.  با استفاده از دكمه 

افرادي را كه طي مراحل ذكر شده براي آنها خريد خدمت معرفي ليست   اكنون براي محاسبه، يكبار ديگر با آيكون 

 خريد خدمت را محاسبه مي كنيم. كرديم ايجاد نموده و با استفاده از دكمه 

 

 

 

  باز خريد مرخصي: .3

 ليست افراد مورد نظر را آماده نماييد. در اين قسمت نيز با استفاده از آيكون 

 با آماده شدن ليست افراد ستون هاي مربوط به هر فرد را تكميل نماييد.

 

 
 



ود، گزينه بلي و در صورتيكه وضعيت پرداخت: در صورتيكه بخواهيم به فرد مورد نظر مبلغ باز خريد مرخصي پرداخت ش -

بخواهيم به فرد مورد نظر باز خريد مرخصي پرداخت نشود، گزينه خير را انتخاب مي كنيم.اين عمل با دو بار كليك 

 صورت مي گيرد.  Spaseكردن يا با دكمه 

 مانده: جمع كل مرخصي هاي مانده شخص را به روز وارد نماييد. -

 را كه قصد داريد در باز خريد مرخصي شخص محاسبه وپرداخت نماييد، ثبت كنيد.قابل پرداخت: تعداد روزهاي مرخصي  -

 انتقالي: تعداد روزهاي مرخصي كه قصد داريد به دوره بعدي منتقل نماييد را وارد كنيد.   -

 عمليات فوق را تأييد كنيد.  با استفاده از دكمه 

ليست افرادي را كه طي مراحل ذكر شده براي آنها بازخريد مرخصي معرفي   يكبار ديگر با آيكون اكنون براي محاسبه، 

 بازخريد مرخصي را محاسبه نماييد. گرديد ايجاد نموده و با استفاده از دكمه 

 

جهت تعريف ومحاسبه كارانه افراد به شكل                                                                       كارانه:                 .4

 ليست پرسنل را بر اساس كد پرسنلي يا كد مركز هزينه توسط آيكون     -زير عمل نماييد:                              

 تهيه نماييد.

 وضعيت پرداخت را براي هر يك از پرسنل تعيين كنيد.     -

امتيازات مورد نظر را براي هر يك از افراد وارد نماييد. توجه داشته باشيد كه اين امتيازات مبناي محاسبه كارانه     -

 افراد خواهدبود.)امتيازات داده شده به افراد مبناي خاصي ندارد(  

 عمليات فوق را تأييد نماييد. ط دكمه توس    -      

ليست افرادي را كه طي مراحل ذكر شده براي آنها كارانه معرفي گرديد ايجاد   اكنون براي محاسبه، يكبار ديگر با آيكون 

 كارانه را محاسبه نماييد. نموده و با استفاده از دكمه 

 روش محاسبه كارانه توسط سيستم به شكل زير است:

 

 مجموع امتيازات داده شده به پرسنل سهم هر امتياز   =                   

 (1مبلغ ثابت كارانه)                                                     

 

 كارانه = امتياز هر فرد * سهم هر امتياز                   

 تعريف ميشود.                ضرايب( مبلغ ثابت كارانه در قسمت داده هاي نرم افزار و در منو 1)

 

 

  تسويه حساب: .5

 و تأييد جدول ايجاد شده آماده نماييد. براي محاسبه تسويه حساب ليست افراد مورد نظر را با استفاده از آيكون 

 اكنون ستون هاي مربوط به هر فرد را تكميل كنيد.

 



 
    

وضعيت پرداخت: در صورتيكه بخواهيم براي فرد مورد نظر مبلغ تسويه حساب را محاسبه و آنرا  پرداخت كنيم، گزينه   -

واهيم به فرد مورد نظر مبلغ تسويه حساب پرداخت نشود، گزينه خير را انتخاب مي كنيم.اين عمل بلي و در صورتيكه بخ

 صورت مي گيرد.  Spaseبا دو بار كليك كردن يا با دكمه 

 تعداد روزهاي كاركرد، اضافه كار، خريد مرخصي، عيدي و پاداش و خريد خدمت را وارد نماييد. -

 زايا، مساعده، وام، كسور،ساير كسور و تحت تكفل را ثبت كنيد.مبالغ مربوط به بن، مزايا، ساير م -

 عمليات فوق را تأييد كنيد.  با استفاده از دكمه 

اي آنها مؤلفه هاي تسويه حساب ليست افرادي را كه طي مراحل ذكر شده بر  اكنون براي محاسبه، يكبار ديگر با آيكون 

 مبلغ تسويه حساب  را محاسبه نماييد. معرفي گرديد ايجاد نموده و با استفاده از دكمه 

 

  بيمه عمر: .6

ه انجام )داده هاي حقوق و دستمزد( بطور جداگانضرايبمحاسبه بيمه عمر براي هريك از بيمه هاي تعريف شده در قسمت 

 مي گيرد. 

 بيمه مورد نظر را انتخاب نماييد.  براي انجام اينكار در قسمت

 ليست افراد مورد نظر را انتخاب نموده و ستون هاي مربوط به هر فرد را به شكل زير تكميل نماييد: با استفاده از آيكون 

 
 

گزينه بلي و در وضعيت پرداخت: در صورتيكه بخواهيم براي فرد مورد نظر بيمه عمر را محاسبه و آنرا  پرداخت كنيم،  -

صورتيكه بخواهيم به فرد مورد نظر بيمه عمر پرداخت نشود، گزينه خير را انتخاب مي كنيم.اين عمل با دو بار كليك 

 صورت مي گيرد. Spaseكردن يا با دكمه 

 سهم كارمند و سهم كارفرما را ثبت نماييد. -

 مبلغ تحت تكفل را وارد كنيد. -

 عمليات فوق را تأييد كنيد.  با استفاده از دكمه  



ليست افرادي را كه طي مراحل ذكر شده براي آنها بيمه عمر معرفي گرديد   اكنون براي محاسبه، يكبار ديگر با آيكون 

 بيمه عمر را محاسبه نماييد. ايجاد نموده و با استفاده از دكمه 

 

  مساعده: .7

آماده كرده و وضعيت پرداختي را براي هر فرد  براي محاسبه مساعده، ليست پرسنل مورد نظر را با استفاده از آيكون 

 مشخص نماييد.

ساعده به آنها انجام گيرد گزينه بلي و براي افرادي كه قصد داريد پرداخت در واقع براي افرادي كه قصد داريد پرداخت م

مساعده به آنها انجام نگيرد گزينه خير را وارد نماييد.)مبناي محاسبه مساعده افراد ميتواند رقم درصد مؤلفه هايي باشد كه در 

نيز مؤلفه اي به نام مساعده  مستمر يرمزاياي غتعريف شده است.عالوه بر اين مي توان در قسمت  حقوق و مزاياقسمت 

 مبلغ خاصي را براي مساعده هر فرد در نظر گرفت(.    كاركردتعرف كرده و سپس در قسمت 

 
 

 عمليات فوق را تأييد كنيد.  با استفاده از دكمه      

ليست افرادي را كه طي مراحل ذكر شده براي آنها مساعده معرفي گرديد   اسبه، يكبار ديگر با آيكون اكنون براي مح

 مساعده را محاسبه نماييد. ايجاد نموده و با استفاده از دكمه 

 

 دريافت روزانه:

)داده هاي نرم افزار( تعريف شده باشد كه اين مولفه بطور روزانه به پرسنل مزاياي غيرمستمره اي در قسمت در صورتيكه مؤلف

 پرداخت شود در اين منو مي توان مقدار و مبلغ آنرا ثبت نمود. اين مؤلفه ها ممكن است غذا و يا اياب وذهاب باشد.

ليست افراد مورد نظر را انتخاب نماييد، سپس از داخل ليست مؤلفه هاي موجود در قسمت  با استفاده از آيكون 

مؤلفه مورد نظر را انتخاب نموده و تعداد غذاها و مبالغ آنها وتعداد مسيرها و مبالغ آنها را براي هريك از  

ليك ك كل مبلغظور اضافه شدن كل مبلغ دريافت روزانه هر فرد به كاركرد شخص در ستون پرسنل وارد نماييد. در نهايت به من

 راست نموده و گزينه ثبت مقدار را انتخاب نماييد.

 



 
 

 عمليات فوق را تأييد كنيد.  با استفاده از دكمه 

 

 تغيير ساليانه حقوق:

 در منوي تغيير ساليانه حقوق ميتوان مؤلفه هاي حقوق را براي سال جديد تغيير داد.

 )داده هاي نرم افزار( در اين صفحه ديده مي شود.حقوق و مزاياكليه مؤلفه هاي تعريف شده در قسمت 

 شما مي توانيد هريك از مؤلفه ها را برحسب درصد تغيير و مبلغ تغيير، تغيير دهيد.

 

 
 

 عمليات فوق را تأييد كنيد.  با استفاده از دكمه 

 

 

 

 جستجو:

شده كه در اين قسمت جستجو بر حسب گزينه هاي مختلف از جمله  منو جستجو به منظورجستجوي كاركنان در نظر گرفته

 مشخصات شناسنامه اي، كد پرسنلي ويا مشخصات سازماني صورت مي گيرد.

 

 
 استفاده كنيد. نيز مي توانيد براي عمليات جستجوي افراد عالوه بر اين از آيكون 

 

 امكانات كليك راست در رويدادهاي حقوق و دستمزد:



 با كليك راست در كليه محيط هاي موجود در قسمت رويدادهاي نرم افزار عمليات زير را مي توان انجام داد:

مان ( در هر يك از ستون هاي موجود مي توانيد جستجو را بر اساس هctrl+fجستجو: با كليك بر روي گزينه جستجو) -

 ستون انجام دهيد.

(: اين گزينه براي تغيير وضعيت ستون ها در نظر گرفته شده است. پس از تعيين فاصله ctrl+Gثبت وضعيت ستون ها) -

 ستونها با كليك بر روي اين گزينه وضعيت ستون ها را ثبت نماييد.

حيط هاي ارسال به: با كليك بر روي اين گزينه مي توان اطالعات موجود در صفحه را به م -

 ( ارسال نمود. Excel,Word,HTMLديگر)

 ( مي توان ستون را حذف نمود.(ctrl+D با كليك راست بر روي ستون مورد نظر و انتخاب گزينه حذف ستون -

ستون هاي دلخواه را در (  و اعمال تغييرات در جدول ايجاد شده مي توانيد (ctrl+K با كليك بر روي گزينه ستونها -

 صفحه داشته باشيد.

 (: با استفاده از اين گزينه مي توان رديف مورد نظر را به حافظه سيستم سپرد.(ctrl+Ins كپي رديف به حافظه  -

(: با استفاده از اين گزينه مي توانيد رديفي را كه به حافظه سپرده ايد بازيابي (Shift+Ins بازيابي رديف از حافظه -

 نماييد.

(: با كليك راست بر روي رديف مورد نظر و سپس انتخاب گزينه حذف رديف ميتوان رديف (ctrl+Del حذف رديف -

 انتخابي را حذف نمود.

(:اطالعات صفحه موجود را مي توانيد با اين گزينه چاپ نموده و از آن پرينت بگيريد.در ضمن پس از ctrl+pچاپ) -

 ه مي توان در آن تنظيمات مربوط به چاپ را انجام داد.انتخاب گزينه چاپ پنجره اي باز مي شود ك

 ذخيره نماييد.  Dos و تحت محيط  Dbfمي توانيد اطالعات مورد نظر را به صورت فايل  Dbf->Dosبا گزينه  -

ذخيره نماييد  windowz و تحت محيط Dbfمي توانيد اطالعات مورد نظر را به صورت فايل  Dbf->win با گزينه -

 نماييد. 

 
  

 گزارشهاي حقوق و دستمزد 

 

 در قسمت گزارشات برنامه، گزارشهاي متنوعي وجود دارد كه بنا به نياز مي توانيد از آنها استفاده نماييد.

 

 فيش حقوق: 

حقوقي پرسنل را به فرم دلخواه در اين منو مي توانيد گزارش فيش حقوقي پرسنل را تهيه نماييد.همچنين شما مي توانيد فيش 

 طراحي و چاپ كنيد. 

 

 
 

 (1مشخص نماييد.) ماه جاري يا ماه پرداخت حقوق را در قسمت  -

 (2نوع فيش)حقوقي/انتخابي( را تعيين كنيد.) -

 (4(و)3قي( را انتخاب كنيد.)نوع كاغذ فيش و روش چاپ فيش)عمودي/اف -

 



)شامل:  كاركنانثبت شده در قسمت معرفي  اطالعات اداريشما ميتوانيد گزارش فيش حقوقي را بر اساس  -

سمت،گروه،رسته،جانبازي،رشته اداري، رشته تحصيلي، عنوان سازماني،واحد سازماني، محل خدمت وتحصيالت( تهيه 

ادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد. بدين منظور در نماييد. دراين صورت گزارش تنها شامل افر

(عنوان اداري مورد نظر را انتخاب نماييد.سپس با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط 5) قسمت 

 داري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر را انتخاب كنيد.(جدول مربوط به عنوان ا6) 

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 7) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

گزارش را تهيه نماييد. پس از تهيه گزارش با استفاده از همين آيكون ميتوان گزارش موجود را  با استفاده از آيكون  -

 ذخيره نموده و يا گزارشهاي ذخيره شده را باز نمود.

 گزينه چاپ فيش كليك براي تهيه فيش حقوقي از كليك راست موس استفاده نمايد. بدين منظور پس از كليك راست بر روي

 كنيد. در اين حالت طرح فيش چاپ همان فرم پيش فرض برنامه است.

همچنين براي طراحي فيش حقوق ميتوانيد پس از كليك راست گزينه طراحي فيش را انتخاب نماييد، در اين صورت پنجره اي به 

 نماييد. شكل زير باز مي شود كه شما ميتوانيد در اين پنجره فيش دلخواه را طراحي

 

 
 

پس از طراحي و ذخيره فيش مي توانيد براي چاپ فيش حقوق از اين فرم استفاده كنيد. براي استفاده از فرم فيش ذخيره شده 

 پس از كليك راست گزينه چاپ طراحي فيش را انتخاب كنيد.

 

 گزارش وامها:

 پرداخت شده به پرسنل از اين منو استفاده مي شود. براي گزارشگيري از وضعيت وامهاي

 
 

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 تفكيكي(  در صورت انتخاب گزينه 2بر حسب نياز يكي از انواع گزارش)تفكيكي،تركيبي،تجمعي(را انتخاب كنيد.) -

كليه وامهايي  تركيبي( تعيين شده تهيه مي شود. با انتخاب گزينه 3م)گزارش به تفكيك نوع وام كه در قسمت انواع وا

گزارش حاصله شامل  تجمعيكه توسط شخص دريافت شده در گزارش نمايش داده مي شود و در صورت انتخاب گزينه 

 كليه وامهاي پرداختي به افراد و مجموع مبالغ اين وامهاست.

 (3نوع وام مورد نظر را انتخاب نماييد.) -



در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب  -

 ( دراين صورت گزارش تنها شامل افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد. 4كنيد.)

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 5) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 6) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 گزارش وامها را تهيه نماييد.ن توسط آيكوناكنو -

 

 
 

 گزارش بانكها:

در منو گزارش بانكها مي توان ليست كاركنان را بر حسب بانكهاي طرف حساب و نيز بر حسب مؤلفه هاي پرداختي براي ارايه به 

 ود.بانك تهيه نم

  

 
 (1ماه جاري يا ماه پرداخت حقوق را وارد نماييد.) -

 (2نام بانك طرف حساب را از داخل ليست بانكهاي معرفي شده انتخاب كنيد.) -

 (3مؤلفه پرداختي مورد نظر را از داخل ليست مشخص نماييد.) -

پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب  در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري -

 ( دراين صورت گزارش تنها شامل افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.4كنيد.)

را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر  (جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي5) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 6) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 رش بانك تهيه مي شود.گزااكنون توسط آيكون -

 



 
 

 

در صورتيكه در قسمت داده هاي برنامه فايل بانكها تعريف شده باشد براي ارايه ليست افراد به بانك مي توان از فالپي  -

 استفاده نمود. براي اينكار پس از كليك راست گزينه فالپي بانك را انتخاب نماييد.

 

 اليات:گزارش م

در اين منو مي توان گزارش ماليات را در حالتهاي مختلف)پيش فرض، درآمد مشمول ماليات ساليانه و...( بر مبناي كدهاي 

 مالياتي تعريف شده مشاهده نمود.

 

 

 

 
 

 (1ماه جاري را تعيين نماييد.) -

 (2نوع گزارش مورد نظر را انتخاب كنيد.) -

 (3كد ماليات موردنظر را از ليست كدهاي تعريف شده انتخاب نماييد.) -

عنوان اداري مورد نظر را انتخاب در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد  -

 ( دراين صورت گزارش تنها شامل ماليات افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.4كنيد.)

و گزينه هاي  مورد نظر  (جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده5) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 6) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 يه مي شود.گزارش ماليات تهاكنون توسط آيكون -

 



 
 

در صورتيكه در قسمت داده هاي برنامه فايل ارسالي ماليات تعريف شده باشد، با استفاده از كليك راست و انتخاب گزينه  -

 فالپي ماليات مي توان فالپي ارسال به دارايي را تهيه نمود.

 

 گزارش بيمه:

از اين منو استفاده مي شود.اين گزارشگيري بر اساس بيمه هاي مختلف تعريف شده در داده  به منظور تهيه گزارشات بيمه

 هاي نرم افزار ودر حالتهاي فرم پيش فرض، فرم سازمان و درآمد معوقه انجام مي گيرد.

 

 
 

 (1ماه جاري را تعيين نماييد.) -

 (2يست بيمه هاي تعريف شده انتخاب كنيد.)بيمه مورد نظر را از داخل ل -

فرم گزارش را انتخاب نماييد. جهت ارائه گزارش به سازمان تأمين اجتماعي معموال از فرم سازمان استفاده مي شود. در  -

 ( بدين منظور3اين صورت با استفاده از كليك راست و انتخاب گزينه فالپي بيمه مي توانيد فالپي بيمه را تهيه نماييد.)

 تعريف فايل بيمه در قسمت داده هاي نرم افزار الزاميست.

در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب    -

 .( دراين صورت گزارش تنها شامل بيمه افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد4كنيد.)

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 6) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

ظر را بر اساس نوع بيمه تعريف شده براي آنها، كد (ليست افراد مورد ن5) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه نماييد.

 گزارش بيمه تهيه مي شود.اكنون توسط آيكون -

 



 
   

را انتخاب  A4يا چاپ ثابت  A3جهت چاپ گزارش پس از كليك راست،برحسب نياز يكي از گزينه هاي چاپ ثابت  -

 كنيد.

به منظور تهيه فالپي بيمه پس از كليك راست گزينه فالپي بيمه را انتخاب نماييد. همانطور كه ذكر شد براي ارائه  -

گزينه فرم سازمان انتخاب شود. همچنين براي اين منظور  (3گزارش به سازمان تأمين اجتماعي الزم است در قسمت )

 تعريف فايل بيمه در قسمت داده هاي نرم افزار ضروريست.

 

 گزارشات فوق العاده:

با ورود به اين منو پنجره اي به شكل زير باز مي شود كه در آن مي توان گزارشات متنوعي از جمله عيدي و پاداش،خريد 

 را تهيه نمود.مرخصي،مانده مرخصي و... 

 

 
 

 عيدي و پاداش:

براي اطالع از وضعيت پرداخت عيدي و پاداش پرسنل از اين گزارش استفاده مي شود.اين گزارش را مي توان با توجه به 

 د.تهيه نموبانكهاي مختلف مرتبط با پرداخت عيدي و پاداش و همينطور بر اساس اطالعات اداري مرتبط با پرسنل مورد نظر 

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2بانكي را كه از طريق آن عيدي و پاداش پرسنل مورد نظر را پرداخت مي نماييد انتخاب كنيد.) -

در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب    -

 نها شامل عيدي وپاداش افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.( دراين صورت گزارش ت3كنيد.)

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 4) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 5) يكون اول ايجاد شرايط با استفاده از آ -

 نماييد.

 گزار ش مورد نظر تهيه مي شود.اكنون توسط آيكون -



  

 
 

 در اين گزارش پس از كليك راست وانتخاب گزينه فالپي بانك مي توانيد فالپي ارسالي به بانك را تهيه كنيد. -

 

 خريد مرخصي:

 اين گزارش جهت اطالع از وضعيت خريد مرخصي پرسنل در نظر گرفته شده.

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

ي پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات ادار   -

 ( دراين صورت گزارش تنها شامل خريد مرخصي افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.2كنيد.)

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

نه تهيه (ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزي4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 گزار ش مورد نظر تهيه مي شود.اكنون توسط آيكون -

 

 
 



 مانده مرخصي:

 گزارش مانده مرخصي پرسنل بصورت زير تهيه مي شود:

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب  در صورتيكه قصد داريد گزارش را   -

 ( دراين صورت گزارش تنها شامل مانده مرخصي افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.2كنيد.)

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 گزار ش مورد نظر تهيه مي شود.اكنون توسط آيكون -

 

 
 

 

 خريد خدمت: 

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2بانك مورد نظر را كه پرداخت مبلغ خريد خدمت از طريق آن انجام ميگيرد انتخاب نماييد.) -

 (3مؤلفه اي را كه قصد داريد مبناي محاسبه خريد خدمت در نظر بگيريد،از داخل ليست انتخاب كنيد.) -

( 4اگر قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.)   -

 وان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.دراين صورت گزارش تنها شامل خريد مرخصي افرادي خواهد بود كه عن

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 5) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 6) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 گزار ش مورد نظر تهيه مي شود.اكنون توسط آيكون -

 



 
 

 جهت تهيه فالپي بانك پس از كليك راست، روي گزينه فالپي بانك كليك نماييد. -

 

 

 بن وخواربار:

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2ماهه دوم/ساليانه قرار دهيد.)6ماهه اول/ 6مبناي گزارش گيري را بر حسب نيازبر روي يكي از حالتهاي ماهيانه/ -

( 3اگر قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.)   -

 دراين صورت گزارش تنها شامل بن و خواربار افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 4) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 5) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 .نماييد

 گزار ش مورد نظر تهيه مي شود.اكنون توسط آيكون -

 

 
 

 كارانه:

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

اب درصورتيكه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخ -

 ( دراين صورت گزارش تنها شامل وضعيت كارانه افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.2كنيد.)



 (جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 گزار ش مورد نظر تهيه مي شود.اكنون توسط آيكون -

 

 
 

 

 تسويه حساب:

 (2(و)1محدوده ماه هاي انتخابي را مشخص نماييد.) -

درصورتيكه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب  -

حساب افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها ( دراين صورت گزارش تنها شامل وضعيت تسويه 3كنيد.)

 مرتبط باشد.

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 4) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

(ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه 5) رايط با استفاده از آيكون اول ايجاد ش -

 نماييد.

 گزار ش مورد نظر را تهيه كنيد.توسط آيكون -

  



 
  

 مساعده:

 (1وارد نماييد.)ماه جاري را  -

 (2بانك مورد نظر را انتخاب كنيد.) -

( 3چنانچه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالعات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.) -

 .باشددراين صورت گزارش تنها شامل وضعيت پرداخت مساعده افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط 

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 4) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

رد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزينه تهيه (ليست افراد مو5) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 گزار ش مورد نظر را تهيه كنيد.توسط آيكون -

-  

 
 

 ذخيره سنوات:

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

( 2ات اداري پرسنل تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.)چنانچه قصد داريد گزارش را بر حسب اطالع -

 دراين صورت گزارش تنها شامل وضعيت ذخيره سنوات افرادي خواهد بود كه عنوان اداري انتخابي با آنها مرتبط باشد.

(جدول مربوط به عنوان اداري انتخابي را باز كرده و گزينه هاي  مورد نظر 3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 را انتخاب كنيد.

نه تهيه (ليست افراد مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي و يا كد مركز هزي4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 نماييد.

 گزار ش مورد نظر را تهيه كنيد.توسط آيكون -

 



 
 

 حكم قرارداد:

 در اين قسمت شما مي توانيد براي هر يك از پرسنل سازمان حكم قرارداد تنظيم نموده و از اين احكام گزارش تهيه كنيد.

 (1ماه جاري يا ماه تنظيم قرارداد را وارد نماييد.) -

( 2اگر قصد داريد حكم قرارداد را تنها براي پرسنل خاصي بر مبناي اطالعات اداري آنها ثبت نماييد در قسمت مربوطه) -

( گزينه هاي مرتبط با عنوان 3)عنوان اداري مورد نظر را وارد كنيد،سپس با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط

اداري منتخب را انتخاب نماييد.در اين صورت حكم قرارداد تنها براي افرادي كه با عنوان اداري منتخب مرتبط هستند 

 تنظيم ميشود.

 د پرسنلي و يا كد مركز هزينه ايجاد نماييد.(ليست پرسنل را بر اساس ك4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

پس از ايجاد ليست پرسنل در پنجره پايين صفحه،در پنجره بااليي كليك راست نموده و گزينه شرح حكم را انتخاب  -

 كنيد.

 

 
 

كم را تنظيم نماييد. براي مثال اگر قصد داريد در پنجره بااليي با استفاده از عبارت هاي جايگزين در شرح احكام، شرح ح -

را  @3در رديف اول حكم قرارداد نام كارمند ،در رديف دوم نام شركت و در رديف سوم نشاني شركت ثبت شود گزينه 

 را در رديف سوم وارد نماييد. @2را در رديف دوم و گزينه @1در رديف اول،گزينه 



 
 

اكنون براي مشاهده حكم قرارداد هر يك از پرسنل روي رديف شخص مورد نظر در پنجره پايين كليك كنيد. سپس در  -

پنجره بااليي پس از كليك راست گزينه نمايش حكم را انتخاب كنيد.مشاهده مي كنيد كه حكم قرارداد فرد با توجه به 

 شود. ترتيب رديفهايي كه انتخاب نموده ايد نمايش داده مي

براي چاپ حكم قرارداد با كليك راست در پنجره بااليي روي گزينه چاپ كليك نماييد. در اين صورت پنجره چاپ باز  -

 ميشود كه شما مي توانيد قبل از چاپ تنظيمات دلخواه را انجام دهيد. 

 

 
 

 پايان قرارداد:

 تهيه ميشود. كاركنان پرسنل در منو اطالعات ادارياين گزارش با توجه به تاريخ پايان قرارداد ثبت شده در قسمت 

 در واقع سيستم با توجه به تاريخ پايان قراردادي كه براي هر شخص ثبت كرده ايد گزارش گيري مي كند.

 (1نظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.)در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد ت -

 محدوده تاريخي مورد نظر راثبت نماييد. -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.2) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

( ليست پرسنل مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي يا كد مركز هزينه تهيه 3) ط با استفاده از آيكون اول ايجاد شراي -

 كنيد.

 مي توانيد گزارش را تهيه نماييد.اكنون توسط آيكون -

 

 
 

 كاركرد كاركنان:

 اي گزارشگيري در گزارش كاركرد مقدار روز كاركرد يا ساعت كاركرد افراد است. مبن



 در واقع اين گزارش نشان دهنده مقادير مؤلفه هايي است كه مبناي محاسبه آنها روز كاركرد يا ساعت كاركرد پرسنل ميباشد.

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2ات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.)در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالع -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

( ليست پرسنل مورد نظر را بر اساس كد پرسنلي يا كد مركز هزينه تهيه 4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 كنيد.

 مي توانيد گزارش را تهيه نماييد.اكنون توسط آيكون -

 

 
 

 عملكرد كاركنان:

 اضر وضعيت عملكرد كاركنان را به صورتهاي دوره اي،مقداري،خالصه پرداخت و... نشان مي دهد.گزارش ح

 

 دوره اي:

گزارش عملكرد دوره اي نشان دهنده عملكرد پرسنل بر مبناي ماه هاي مورد نظر به همراه مؤلفه هاي حقوقي و يا تنها بر اساس 

 ماه هاي مورد نظر مي باشد.

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.) -

 را انتخاب كنيد.( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر 3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد. پس از تاييد 4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

ي مورد اين مرحله پنجره ديگري باز مي شود كه در اين پنجره شما مي توانيد گزارش را بر حسب ماه ها و مؤلفه ها

نظر)الف( و يا تنها بر اساس محدوده ماه هاي مورد نظر)ب( تهيه نماييد.)اگر در نظر داريد گزارش را تنها بر اساس 

محدوده ماه هاي مورد نظرتان تنظيم كنيد كليه مؤلفه هاي حقوق را بدون تيك نماييد.در اين حالت فقط ستونهاي روز 

 را در گزارش مشاهده مي كنيد(. كاركرد،ساعت كاركرد و مرخصي استفاده شده

         

 الف:   



 
 

 ب:

 
 

 گزارش را بر اساس مراكز هزينه تفكيك نماييد. شما مي توانيد با تيكدار نمودن گزينه -

 گزارش تهيه مي شود. آيكون با استفاده از  -

 

 

 

 

 بررسي مقداري:

بررسي مقداري عملكرد كاركنان در اين قسمت گزارش گيري مي شود.اين گزارش را مي توان بر حسب مؤلفه هاي مختلف حقوقي 

 يه نمود.با محدوده هاي مبالغ خاص و نيز بر حسب عناوين اداري مرتبط با پرسنل ته

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 2000000( بطور مثال مؤلفه حقوق پايه در محدوده 2مؤلفه مورد نظر را انتخاب و محدوده مبلغ آنرا تعيين نماييد.) -

 ريال.10000000ريال تا 

 (3را وارد نماييد.)در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر  -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.4) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  5) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -



 گزارش تهيه مي شود. با استفاده از آيكون  -

 
 

 خالصه پرداخت:

 نامه حقوق و دستمزد را با تفكيك ستونهاي بدهكار و بستانكار هر سرفصل نشان مي دهد.گزارش خالصه پرداخت سرفصل هاي بر

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.) -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 گزارش تهيه مي شود. با استفاده از آيكون  -

 
 

 مراكز هزينه:

در اين گزارش مقادير پرداختي مربوط به هر يك از مولفه هاي حقوق را به تفكيك مراكز هزينه تعريف شده در سيستم مشاهده 

 مي كنيد.

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2رتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.)در صو  -



 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  4) كون اول ايجاد شرايط با استفاده از آي -

 گزارش تهيه مي شود. با استفاده از آيكون  -

 
 

 گزارش جامع حقوق:

ارش كاملترين گزارش در خصوص مبالغ اختصاص يافته به هر يك از پرسنل به تفكيك مؤلفه هاي حقوق مزايا ومزاياي غير اين گز

 مستمر و ضرايب و... مي باشد.

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.)در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات   -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 گزارش تهيه مي شود. با استفاده از آيكون  -

 
       

 احكام حقوق:

جمله احكام جديد،احكام تغيير يافته وآخرين حكم را در گزارش احكام حقوق مي توان بررسي  وضعيت احكام ثبت شده حقوق از

 نمود.

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (:2بر حسب نياز يكي از گزينه هاي تغييرات،جديد،آخرين حكم را انتخاب نماييد ) -



 اعمال شده به تفكيك هر تغيير نمايان تغييرات: در صورت انتخاب اين گزينه كليه احكامي كه در آنها تغييراتي 

 مي شود.

 .جديد: با انتخاب اين گزينه تنها احكام جديد نشان داده مي شود 

 .آخرين حكم: در صورت انتخاب اين گزينه تنها آخرين حكم ثبت شده مشاهده مي شود 

 (3اداري مورد نظر را وارد نماييد.)در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان   -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.4) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  ( كد پرسنلي 5) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 گزارش تهيه مي شود. با استفاده از آيكون  -

 
 

 براي طراحي حكم حقوق پس از كليك راست روي گزينه طراحي احكام حقوقي كليك نماييد. -

 پس از كليك راست گزينه چاپ احكام را انتخاب كنيد.براي چاپ حكم حقوق  -

 

 آماري عملكرد:

در اين گزارش نيز همچون گزارش مراكز هزينه مقادير اختصاص يافته به هر يك از مؤلفه هاي حقوق را به تفكيك مراكز هزينه 

كارمند/كارگر( وهمچنين تعداد مشاهده مي كنيد.اما در اين كزارش عالوه بر اطالعات گزارش مراكز هزينه تعداد كاركنان)

 روزكاركرد در هر مركز هزينه بطور مجزا مشخص مي شود.

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.) -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 گزارش تهيه مي شود. با استفاده از آيكون  -



 
 

عالوه بر اين شما مي توانيد اين گزارش را به تفكيك ماه هاي مختلف از اولين ماه سال تا ماه جاري تهيه نماييد. براي  -

 گزارشگيري را انجام دهيد. انجام اينكار پس از تيكدار كردن گزينه 

 

 
 

 

 نفر ساعت:

 گزارش نفر ساعت نشان دهنده هزينه تعلق گرفته به هر فرد به ازاي ساعت كاركرد و اضافه كار آن شخص در يك ماه مي باشد.

فه كار او مشاهده در واقع در اين گزارش شما مي توانيد كل مبالغ متعلق به هر فرد را با توجه به مقدار ساعت كاركرد و مقدار اضا

 نماييد.

 در اين گزارش بيانگر )ساعت كاركرد+اضافه كار(/جمع كل هزينه براي پرسنل مي باشد.نفر ساعت ستون 

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.) -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.3) ا استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط ب -

 نماييد.  ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب 4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 گزارش تهيه مي شود. با استفاده از آيكون  -



 
 

 

 گروه مراكز:

مشخصات گزارش گروه مراكز نيز همانند مشخصات گزارش آماري عملكرد مي باشد. با اين تفاوت كه در اين گزارش مبالغ مربوط 

 مولفه هاي حقوق براي تك تك پرسنل هر مركز هزينه تفكيك شده است.به 

 (1ماه جاري را وارد نماييد.) -

 (2در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.) -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.3) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  4) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 گزارش تهيه مي شود. با استفاده از آيكون  -

 
 

 مديريتي:

با ورود به اين منومي توان گزارشات مديريتي خاصي را طراحي نمود.در واقع شما مي توانيد در اين منو بر حسب نياز و با توجه به 

مي باشند گزارش دلخواه خود را تهيه  كاركنانبخش  گزينه هاي موجود كه عموما شامل اطالعات پرسنلي تعريف شده در

 نماييد،كه گزارش حاصل نشان دهنده مبلغ ناخالص تعلق يافته به هر شخص و نيز مبلغ خالص پرداختي به هر شخص ميباشد.

 براي تهيه گزارش:

 ابتدا شرايط گزارشگيري را با مشخص نمودن گزينه هاي موجود در صفحه ايجاد نماييد.  -



 
 

 (1در صورتيكه قصد داريد گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.) -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.2) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  3) با استفاده از آيكون اول ايجاد شرايط  -

 گزارش تهيه مي شود.  با استفاده از آيكون  -

  

 انتخابي:

برنامه به شما امكان گزارش سازي ميدهد. شما در اين قسمت مي توانيد گزارشهاي متفاوتي را طراحي و با نام هاي  اين قسمت از

 خاصي آنها را ذخيره نماييد.

 براي طراحي گزارش دلخواه به طريق زير عمل نماييد:

 (1ماه جاري را وارد كنيد.) -
در صورتيكه قصد داريد گزارش جديدي طراحي نماييد گزينه گزارش جديد و در صورتيكه قصد داريد از گزارشهاي قبلي  -

 (2ذخيره شده استفاده نماييد گزينه گزارش قبلي را انتخاب كنيد.)

 (3براي طراحي گزارش جديد نام گزارش را ثبت كنيد.) -

 (4گزارش را بر اساس اطالعات اداري افراد تنظيم نماييد عنوان اداري مورد نظر را وارد نماييد.)اگر در نظر داريد   -

 ( گزينه هاي مرتبط با عنوان اداري مورد نظر را انتخاب كنيد.5) با استفاده از آيكون دوم ايجاد شرايط  -

 ( كد پرسنلي يا كد مركز هزينه مورد نظر را انتخاب نماييد.  6) ايط با استفاده از آيكون اول ايجاد شر -

 ( روي گزينه نمايش عناوين گزارش كليك نماييد. f5) با استفاده از آيكون  -

 
 

جاد شده ستوني به نام عنوان پيش فرض وجود دارد كه شما مي توانيد نام عناوين را به دلخواه در ستون درصفحه اي -

 عنوان نهايي تغيير دهيد.

 ترتيب قرارگيري عناوين نهايي را در رديف هاي گزارش مورد نظر شماره گذاري نماييد. شماره ستون اصليدر ستون  -



كه مبالغ چند رديف از رديف هايي كه شماره گذاري كرده ايد با هم جمع شده و مي توانيد تعيين كنيد  1جمعدر ستون  -

رديف هاي مورد نظر يك عدد مشابه و  براي 1جمعمبلغ حاصل در آخرين رديف انتخابي قرار گيرد. براي اينكار در ستون 

روبار)ثابت(، حق اوالد)ثابت( مثال: براي اينكه مبالغ حقوق پايه)ثابت(، حق مسكن)ثابت(، حق خوا)يكسان قرار دهيد. 

وحق جذب )ثابت( با هم جمع شده و جمع مبالغ آنها در گزارشي كه تهيه مي كنيد در رديف حقوق و مزاياي)ثابت( 

 .(وارد نماييد.1براي تمام اين رديفها شماره  1جمعلحاظ شود در ستون 

 به همين ترتيب با هم جمع كنيد. را 1جمعمي توانيد رديف هاي شماره گذاري شده در ستون  2جمعدر ستون  -

 نيز به همين ترتيب و بر حسب نياز كامل مي شوند. 4جمعو  3جمعستون هاي  -

 نيز مي توانيد رديف هاي مختلف را با وارد كردن اعداد مشابه روبروي هر رديف از هم تفريق نماييد. تفريقدر ستون  -

 و انتخاب گزينه تهيه گزارش، گزارش طراحي شده را تهيه نماييد. اكنون با استفاده از آيكون  -

 
 

اين گزارش در ليست گزارشات قبلي ذخيره مي شود. شما مي توانيد با انتخاب نام اين گزارش از داخل ليست گزارشات  -

عددي قرار داده ايد با كليك تفريق و  4جمع تا 1جمعدر ستون هاي قبلي دوباره آنرا ويرايش نماييد. همچنين اگر 

راست بر روي هر ستون و انتخاب گزينه مقدار محاسباتي،جدولي ايجاد مي شود كه در آن عملكرد محاسبه اين ستون را 

 مشاهده مي كنيد.

 كه از قبل ذخيره نموده ايد خدف نماييد. مي توانيد گزارشاتي رابا استفاده از دكمه -

 

 امكانات كليك راست در گزارشهاي حقوق ودستمزد:

(:با كليك راست بر روي هر يك از ستونهاي موجود در گزارشات وانتخاب گزينه جستجو مي توان ctrl+Fجستجو) -

 جستجو را بر اساس همان ستون انجام داد.

(: اين گزينه براي تغيير وضعيت ستون ها در نظر گرفته شده است. پس از تعيين فاصله ctrl+Gثبت وضعيت ستون ها) -

 ستونها با كليك بر روي اين گزينه وضعيت ستون ها را ثبت نماييد.

ارسال به: با كليك بر روي اين گزينه مي توان اطالعات موجود در صفحه را به محيط هاي  -

 ( ارسال نمود. Excel,Word,HTMLديگر)

 ( مي توان ستون را خذف نمود.(ctrl+D كليك راست بر روي ستون مورد نظر و انتخاب گزينه حذف ستون با -

(  و اعمال تغييرات در جدول ايجاد شده مي توانيد ستون هاي دلخواه را در (ctrl+K با كليك بر روي گزينه ستونها -

 صفحه داشته باشيد.



 
 

نمودار ستوني و سطري اطالعات:با استفاده از اين گزينه ها مي توان اطالعات گزارش را به صورت نمودارهاي ستوني و  -

 سطري نمايش داد.

 گزارش (: با كليك بر روي اين گزينه جدولي به شكل زير باز مي شود كه توسط آن مي توان ازctrl+Lپااليش گزارش ) -

 موجود گزارشهاي جديدي را بر مبناي مؤلفه هاي دلخواه طراحي نمود.

 

    
 

 مي توان رديف هاي ديگري براي تعريف شرايط ايجاد نمود. همچنين با كليك بر روي دكمه 

 زينه مي توانيد از وضعيت تعداد رديفها، رديف جاري و... مطلع شويد.مشخصات گزارش:با انتخاب اين گ -

(:كليه اطالعات حقوق و دستمزد امكان چاپ را دارا مي باشند براي چاپ مي توان از ثبت تنظيمات چاپ ctrl+Pچاپ) -

 ونيز پيش نمايش چاپ استفاده نمود.

 

 
 



د اين گزينه نيز همانند عملكرد گزينه چاپ مي باشد،اما در اين قسمت امكان تنظيمات و طراحي چاپ پيشرفته:عملكر -

 بيشتري وجود دارد.

 

 
 

فالپي: در برخي از گزارشات از جمله گزارشات بانك، بيمه،ماليات و... گزينه اي به نام فالپي وجود دارد كه جهت ارسال  -

عات به فالپي و ارايه فالپي به بانك ،بيمه وماليات و... مي باشد.در مورد اين گزينه در قسمتهاي مربوطه توضيحات اطال

 الزم بيان شده است.

 

 ساير امكانات حقوق و دستمزد

 

ر اسناد حسابداري، ايجاد سال مالي، آماده سازي در اين قسمت از برنامه امكاناتي از جمله تعريف سر فصل حسابداري، صدو

 و... در نظر گرفته شده است.

 

 سرفصل هاي حسابداري: 

در صورتيكه نرم افزار حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداري ماليران لينك باشد جهت صدور اسناد حسابداري كه بطور 

 ماهيانه صادر مي شوند تعريف سرفصل هاي حسابداري الزاميست.

با ورود به اين منو عناوين سرفصل ها طبق مؤلفه هاي موجود در برنامه حقوق و دستمزد مشاهده مي شود.براي هر يك از 

عناوين ستون هاي كل،معين،تفضيلي و... در نظر گرفته شده كه در اينجا ميبايست هر يك از عناوين را به سرفصل هاي 

 خاصي از برنامه حسابداري مرتبط نمود.

 



 
 

عمليات بررسي سرفصل را انجام دهيد.اكنون با دوبار  f5و يا دكمه  براي انجام اين كار الزم است ابتدا با استفاده از آيكون 

جداول مخصوص سر فصل هاي حسابداري به شكل زير نمايان مي  Enterيا  Spsceكليك كردن ويا با استفاده از دكمه 

 نماييد. شود كه شما مي توانيد سر فصل هاي مربوطه را انتخاب و جايگزين

 
    

 استفاده مي شود. در نهايت براي تأييد عمليات از دكمه 

 

 صدور سند حسابداري:

ه حسابداري بپس از تعريف سرفصل هاي حسابداري مي توان براي كليه مدارك حقوق ودستمزد سند حسابداري صادر نمود. اسناد 

صورت ماهيانه و براي مدارك حقوق و مزايا،بن و خواربار،دخيره سنوات ماهيانه ونيز ذخيره سنوات ساليانه به طور جداگانه صادر 

 مي شود.

 

 صدور سند حسابداري براي مدارك حقوق مزايا: -

 .ماه جاري يا ماه صدوراسناد بطور خودكار ثبت مي شود 

 (1ب نماييد.)گزينه حقوق و مزايا را انتخا 

 نوع وام و كد مراكز هزينه و كدهاي پرسنلي مورد نظر را كه قصد داريد با استفاده از آيكون ايجاد شرايط،

 برايشان سند حسابداري صادر شود انتخاب كنيد.

  گزينه پيش نمايش اسناد مي توانيد اسناد صادر شده را مشاهده فرماييد.وانتخاب  با استفاده از آيكون 

  صدور اسناد را نهايي كنيد. در نهايت با استفاده از دكمه 



 
 

 صدور سند حسابداري براي مدارك بن وخواربار: -

 .ماه جاري يا ماه صدوراسناد بطور خودكار ثبت مي شود 

 (.1گزينه بن وخواربار را انتخاب نماييد) 

 كد مراكز هزينه وكدهاي پرسنلي مورد نظر را كه قصد داريد برايشان با استفاده از آيكون ايجاد شرايط،

 سند حسابداري صادر شود انتخاب كنيد.

 وانتخاب گزينه پيش نمايش اسناد مي توانيد اسناد صادر شده را مشاهده فرماييد. ا استفاده از آيكون ب 

  صدور اسناد را نهايي كنيد. در نهايت با استفاده از دكمه 

 

 
 

 صدور سند حسابداري براي مدارك ذخيره سنوات ماهيانه: -

 .ماه جاري يا ماه صدوراسناد بطور خودكار ثبت مي شود 

 (.1گزينه ذخيره سنوات ماهيانه را انتخاب نماييد) 

 راكز هزينه وكدهاي پرسنلي مورد نظر را كه قصد داريد برايشان ،كد مبا استفاده از آيكون ايجاد شرايط

 سند حسابداري صادر شود انتخاب كنيد.

  وانتخاب گزينه پيش نمايش اسناد مي توانيد اسناد صادر شده را مشاهده فرماييد. با استفاده از آيكون 

  صدور اسناد را نهايي كنيد. در نهايت با استفاده از دكمه 

 

 
 

 صدور سند حسابداري براي مدارك ذخيره سنوات ساليانه: -



 .ماه جاري يا ماه صدوراسناد بطور خودكار ثبت مي شود 

 (.1گزينه ذخيره سنوات ساليانه را انتخاب نماييد) 

 كد مراكز هزينه وكدهاي پرسنلي مورد نظر را كه قصد داريد برايشان با استفاده از آيكون ايجاد شرايط،

 سند حسابداري صادر شود انتخاب كنيد.

  وانيد اسناد صادر شده را مشاهده فرماييد.وانتخاب گزينه پيش نمايش اسناد مي ت با استفاده از آيكون 

  صدور اسناد را نهايي كنيد. در نهايت با استفاده از دكمه 

 

 
 

 ايجاد سال مالي:

سال مالي گذشته را به سال مالي جديد منتقل نمود.  در پايان هر سال مالي الزم است سال مالي جديدي را ايجاد نموده و اطالعات

مالي جديد با كد و مشخصه مورد  يك سالشركتها/سازمانها براي ايجاد سال مالي جديد با ورود به قسمت مديريت برنامه و منو 

 كليك نماييد. تغيير دوره مالينظر تعريف مي كنيم.اكنون مجددًا وارد قسمت مديريت برنامه شده و روي گزينه 

وارد دوره مالي جديد  در صفحه انتخاب دوره مالي، دوره مالي جديدي را كه تعريف نموده ايد انتخاب نموده و با دكمه 

 شويد.

را انتخاب كنيد.در  اليايجاد سال مبرنامه حقوق ودستمزد شده و منو  ساير امكاناتپس از ورود به سال مالي جديد وارد قسمت 

نام سال مالي  جدول ايجاد شده در قسمت 

 گذشته را از داخل ليست شركتها انتخاب كنيد.

 

 
 

 شود.با استفاده از دكمه تأييد كليه اطالعات سال مالي گذشته به سال مالي جديد منتقل مي 

را تيكدار نماييد جدول ديگري در پايين جدول قبلي ايجاد مي شود كه اطالعات مربوط به افراد حذف  اگر گزينه 

 شده و افرادي كه حقوق و مزاياي آنها هنوز محاسبه نشده وجود دارد.

 



 
 

يد در صورت تمايل قبل از انجام انتقال اطالعات حقوق و مزاياي محاسبه نشده را براي افراد محاسبه نماييد. همچنين شما مي توان

جديد  افراد حذف شده را نيز به سال مالي و تيكدار نمودن گزينه  با كليك بر روي گزينه 

 منتقل كنيد.

 

 

 آماده سازي:

براي قطعي نمودن محاسبات ماه جاري از منو آماده سازي استفاده مي شود. با ورود به اين منو جدولي به شكل زير باز ميشود كه 

 عمليات آماده سازي انجام مي گيرد. با استفاده از دكمه 

 

       
 

 توجه داشته باشيد كه پس از انجام عمليات آماده سازي كاربر مجاز به انجام هيچگونه تغييرات نخواهد بود.

در جدول مذكور ليست افرادي كه حقوق و مزاياي آنها محاسبه نشده مشاهده مي شود كه شما مي توانيد قبل از انجام عمليات 

 سازي حقوق و مزاياي اين افراد را محاسبه نماييد. آماده 

 

 

 انتقال كاركرد: 

اين گزينه به منظور انتقال كاركرد پرسنل از سال مالي جاري به سال مالي و يا شركت ديگر در نظر گرفته شده است. براي انجام 

 اينكار:



 

 نام پايگاه داده مقصد را در قسمت   -

 انتخاب نماييد.  

هر يك از مؤلفه هاي كاركرد را كه قصد داريد به پايگاه داده مقصد منتقل نماييد با دو بار كليك كردن يا توسط دكمه  -

Space .انتخاب كنيد 

 عمليات فوق را تأييد نماييد. با استفده از دكمه  -

 

 
 

 

  

 


