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 حقوق دستمزدتم سیس
   

  

تواند هاي انجام شده به منابع انساني ميدر دست داشتن اطالعات دقيق و به موقع از پرداختي   

 .هاي كالن ياري دهدمديران را در تصميم گيري

هاي قانوني همانند بيمه و ماليات، در بودن ارائه گزارشات مهم مالي به سازمان يبا توجه به اجبار 

اين اهميت تا  .دقيق، اهميت بسزايي پيدا ميكند رداختيار داشتن سيستم محاسبات حقوق و كارك

با اهميت هر سازمان  الزاماتسيستم محاسبات حقوق به يكي از سازي جايي پيش رفته كه جاري

 “ .توليدي و غير توليدي تبديل شده است

“ 

و پارامتريک بودن سيستم حقوق و دستمزد رايمون  کينامداي  

دهد تا بتوانند انواع امكان را در اختيار مديران قرار مي نيا

 تيحاالت محاسبه حقوق، عيدي و سنوات را بدون محدود

پوشش دهند و انواع حاالت مختلف پرداختي را به راحتي و با 

 سرعت و دقت بسيار باال مورد محاسبه قرار دهند.



امکانات    

 ثبت كامل اطالعات پرونده پرسنل  

 اطالعات فردي 

  اطالعات سازماني 

 سوابق كاري قبل از استخدام 

 سوابق تحصيلي كاركنان 

 فرزندان و افراد تحت تكفل 

  وضعيت تاهل 

 معرفي بستگان 

 وضعيت تكفل 

 وضعيت نظام وظيفه 

 آپلود عكس و امضا پرسنل 

 ... و 

 

 با امكان تعريف انواع شماره حساب تعريف محل پرداخت حقوق به پرسنل 

  هاي سازماني ورده ،انواع استخدام، طبقه هاي شغليتعريف . . . 

 و محل خدمت پرسنل شناسايي ساختار سازماني و واحدهاي سازمان 

 هاي قانونيامكان تعريف انواع سازمان 

 امكان تعريف نامحدود شعب بيمه 

  امكان تعريف انواع استخدام به صورت نامحدود 

 .. امكان تعريف انواع مرخصي ساعتي، روزانه، استعالجي و 

 هاي دلخواه امكان تعريف جدول ضرايب مالياتي به صورت نامحدود و با فرمت

 و قانوني



 هاي متفاوت امكان تعريف انواع تقويم كاري با توجه به شرايط كاري دسته

 سازمانپرسنل درون 

  امكان تعريف انواع وام با اقساط ماهيانه ثابت يا متغير و امكان پرداخت از

 ويه خارج از پرداخت ماهيانهسصندوق و ت

 سازمان و  امكان تعريف سطوح پرداخت متفاوت در سطح هلدينگ 

  امكان تعريف انواع عوامل محاسبات حقوقي به صورت نامحدود و بر اساس

سازمان مانند حق جذب، مزد روزانه، حق مسكن،  اخت حقوقدهاي پرماهيت

 خواربار، حق بيمه سهم كارفرما و ...

 امكان محاسبه معوقه حقوق ماهيانه 

 هاي هاي مختلف ثبت اطالعات ماهيانه با توجه به فرمتامكان تعريف حالت

آوري اطالعات ماهيانه درون سازمان با قابليت فراخواني از فايل جاري جمع

 اكسل

 كان ثبت مرخصي پرسنل و تاثير آن در محاسبات حقوق ماهيانه و امكان ام

 انتقال مانده مرخصي

  امكان محاسبات حقوق، عيدي، سنوات به صورت كامالً دايناميک و قابليت

 تعريف انواع پارامترهاي محاسباتي به صورت نامحدود

 امكان انجام محاسبات بر اساس كاركرد بر پايه دقيقه، ساعت و روز 

  امكان انجام انواع حاالت محاسبه حقوق براي پرسنل داراي نوبت كاري، با

 كاردكرد عادي، داراي كارانه و ....

 امكان ثبت علي الحساب عيدي 

  امكان محاسبه سنوات براي پرسنل قراردادي و رسمي 

 امكان محاسبه عيدي به صورت ادواري يا ساالنه 

  حسابداري به صورت نامحدود و به دلخواه امكان تعريف انواع حاالت صدور سند

 مديران مالي

 

 



 گزارشات

  امكان تهيه گزارشات فيش حقوق با امكان طراحي آن به صورت دلخواه با توجه

 به فرمت جاري در سازمان

 هاي قانوني قابل تحويلامكان تهيه گزارش ليست بيمه با توجه به فرمت 

 هاي قانوني قابل تحويلامكان تهيه گزارش ليست ماليات با توجه به فرمت 

 هاي قانوني قابل تحويل به توجه به فرمت امكان تهيه گزارش ديسكت بانک با

 هابانک

 امكان طراحي گزارش ديسكت بانک با توجه به عوامل پرداختي متفاوت 

 امكان دريافت گزارش خالصه كاركرد پرسنل 

 هاي پرداختي امكان دريافت گزارشات حسابرسي بيمه، ماليات و انواع فرمت

 حقوق

 هادول تمامي فرمگيري از ليست اطالعات جامكان گزارش 

 هاي پر دريافت گزارش ايجاد فيلتر پيش فرض جهت انجام جستجوي سريع و

  هاكاربرد در تمامي فرم

 اكسل، هاي متفاوتگيري با فرمتامكان گزارش ( Word،PDF  ... و( 

 ساز رايمونامكان ساخت گزارشات به صورت نامحدود با ابزار قدرتمند گزارش 

  

ساز قدرتمند رايمون اين امكان را براي مديران فراهم ابزار گزارش   

ترين و نمايد تا بتوانند انواع گزارشات خاص مديريتي را به راحتمي

ترين حالت ممكن در اختيار داشته باشند، همچنين سيستم رايمون سريع

اختيار  داشتن اطالعات كاملي در زمينه ثبت احكام كارگزيني، با در 

ترين شيوه ممكن، اطالعات تا بتوانند به كامل سازدرا قادر ميمديران 

پرسنل خود را تحت كنترل داشته باشند و از گزارشات حاصله در زمينه 

 برداري نمايند.ارتقا كيفيت مديريت پرسنل خود بهره

 

“ 

“ 



 گالری تصاویر

 

 

 

 

  

افزار رايمون بودن نرم يوريسپانس تحت وب بودن و

افزار را در هر وسيله و در هر امكان استفاده از نرم

 آورد.مكان فراهم مي

“ 
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