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ساٌّوای اسسفادُ اص ًشم افضاس حمَق ٍ هضایای آساى

 -1تعاریف
تشای اسسفادُ هٌاسة اص ًشم افضاس حمَق ٍ هضایای آساى ،تایذ هطخػاذ اٍلیِ زؼشیف ضَد کِ ایي هطخػاذ اص عشیك
هٌَی زؼاسیف لاتل دسسشس تَدُ ٍ داسای تخص ّای صیش هی تاضذ:

 -1-1کارمنذان
تا اسسفادُ اص ایي فشم هیزَاى لیسر کاسهٌذاى سا هطاّذُ کشدُ ٍ کاسهٌذ جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیزَاى
اعالػاذ کاسهٌذاى سا ٍیشایص ٍ حزف کشد .تا اسسفادُ اص دکوِ لغغ ّوکاسی هیزَاى ٍضؼیر یک کاسهٌذ سا تِ حالر
زؼلیك دسآٍسدّ .وَاسُ هیزَاى تا کلیک هجذد تشٍی ایي دکوِ ٍضؼیر یک کاسهٌذ هؼلك سا تِ حالر ػادی زغییش داد.

 -2-1حقوق و مسایا
ایي فشم ضاهل لیسر خیص فشؼ حمَق ٍ هضایای سیسسن هیتاضذ ٍ هیزَاى یک حمَق ٍ هضایای جذیذ اضافِ
کشد یا آًْا سا ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 -3-1کسورات
ایي فشم ضاهل لیسر خیص فشؼ کسَساذ سیسسن هیتاضذ ٍ هیزَاى کسَساذ جذیذی اضافِ کشد یا آًْا سا
ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 -4-1انواع وام ها
تا اسسفادُ اص ایي فشم هیزَاى لیسر اًَاع ٍام ّا سا هطاّذُ کشدُ ٍ ٍام جذیذ تا هطخػاذ هثلغ ٍام ٍ هثلغ ّش
لسظ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیزَاى اعالػاذ ٍام ّا سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 -5-1ضیفت های کاری
ایي فشم ضاهل لیسر ضیفر ّای کاسی هیتاضذ ٍ هیزَاى ضیفر ّای کاسی جذیذ اضافِ کشد یا آًْا سا
ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 -6-1تنظیمات ساعت کار
تا اسسفادُ اص ایي فشم هثلغ ّای اضافِ کاس ،کسشکاس ٍ حك هاهَسیر یک ساػر کاسهٌذاى زؼشیف هیضَد ٍ
ّوَاسُ هیزَاى آًْا سا زغییش دادّ .وچٌیي هشخػی ساالًِ یک کاسهٌذ دس ایي فشم زؼییي هی ضَد.

 -7-1تنظیمات
تا اسسفادُ اص ایي فشم هیزَاى هطخػاذ ضشکر یا فشٍضگاُ (ضاهل لَگًَ ،ام ،ضواسُ زلفي ٍ آدسس) سا ٍیشایص
کشد زا ٌّگام چاج گضاسضاذ یا سایش چاج ّا اص ایي هطخػاذ اسسفادُ ضَدّ .وچٌیي ایي تخص ضاهل زٌظیواذ
اًسخاب اًذاصُ ًوایص لَگَ ٍ فًَر گضاسضاذ هیتاضذ.
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 -8-1کاربران
ایي فشم ضاهل لیسر کاستشاى ًشمافضاس هیتاضذ ٍ زَسظ آى هیزَاى سهض ػثَس کاستش فؼلی سا زغییش داد یا کاستشاى
دیگشی تشای ًشمافضاس زؼشیف کشد .زَسظ ایي تخص هی زَاى تِ کاستشاى ًشم افضاس سغح دسسشسی تِ لسور ّای
هخسلف سا زؼییي کشد.

 -2حقوق و مسایا
ایي تخص ضاهل حمَق ٍ هضایا ٍ کسَساذ هی تاضذ ،زوام ػولیاذ حمَق ٍ هضایا ٍ کسَساذ کاسهٌذاى تػَسذ هجضا
تشای ّش کاسهٌذ اص ایي تخص لاتل اًجام اسر.

 -1-2حقوق و مسایای کارمنذان
ایي فشم ضاهل لیسر حمَق ٍ هضایای کاسهٌذاى هیتاضذ ،تا اسسفادُ اص ایي فشم حمَق ٍ هضایای ّش کاسهٌذ تِ
غَسذ جذاگاًِ لاتل زغییش اسر (دس حالر ػادی تا هثالغ خیص فشؼ زکویل ضذُ اسر).

 -2-2کسورات کارمنذان
ایي فشم ضاهل لیسر حمَق ٍ هضایای کاسهٌذاى هیتاضذ ،تا اسسفادُ اص ایي فشم حمَق ٍ هضایای ّش کاسهٌذ تِ
غَسذ جذاگاًِ لاتل زغییش اسر (دس حالر ػادی تا هثالغ خیص فشؼ زکویل ضذُ اسر).

 -3عملیات وام
ایي تخص ضاهل زخػیع ٍام ٍ الساط هاّاًِ هی تاضذ ،زوام ػولیاذ زخػیع ٍام تِ کاسهٌذاى اص ایي تخص لاتل
اًجام تَدُ ٍ اص عشیك الساط هاّاًِ هی زَاى هثلغ ّش لسظ سا ٍیشایص کشد.

 -1-3تخصیص وام
ایي فشم ضاهل لیسر ٍام ّای زخػیع دادُ ضذُ تِ کاسهٌذاى هیتاضذ ،تا اسسفادُ اص ایي فشم هی زَاى تشای
ّش کاسهٌذ تِ غَسذ جذاگاًِ ٍام زخػیع داد ٍ زاسیخ ضشٍع الساط سا هطخع کشد.

 -2-3اقساط ماهانه
ایي فشم ضاهل لیسر الساط کاسهٌذاى هیتاضذ ،تا اسسفادُ اص ایي فشم الساط ّش کاسهٌذ تِ غَسذ جذاگاًِ لاتل
هطاّذُ ٍ زغییش اسر.

 -4حضور و غیاب
ایي تخص ضاهل لیسر حضَس ٍ غیاب کاسهٌذاى هیتاضذ.
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 -1-4لیست حضور و غیاب
ایي فشم ضاهل لیسر حضَس ٍ غیاب کاسهٌذاى هیتاضذ ٍ تا اسسفادُ اص ایي فشم ٍسٍد ٍ خشٍج کاسهٌذاى ثثر هی
ضَد .جْر ثثر ٍسٍد یا خشٍج زٌْا کافی اسر دکوِ هشتَعِ صدُ ضَد ٍ دس فشم تاص ضذُ زاسیخ ٍ ساػر زٌظین ضذُ
اسر کِ لاتل زغییش اسر .خس اص اًسخاب کاسهٌذ تایذ دکوِ ثثر صدُ ضَد .الصم تِ رکش اسر هَاسد جوغ حضَس
کا سهٌذ ،اضافِ کاس ٍسٍد ،اضافِ کاس خشٍج ،کسش کاس کاس ٍسٍد ٍ کسش کاس خشٍج زَسظ سیسسن هحاسثِ هی گشدد.
ّوچٌیي هی زَاى هاهَسیر ،هشخػی ٍ غیثر (هَجِ یا غیشهَجِ) سا زَسظ ایي فشم ٍاسد ًوَد.

 -5فیص حقوقی
ایي تخص هشتَط تِ هذیشیر ٍ غذٍس فیص حمَلی کاسهٌذاى تَدُ ٍ ضاهل تخص ّای صیش هی تاضذ:

 -1-5لیست فیص حقوقی
زَسظ ایي فشم تشای کاسهٌذاى فیص حمَلی غادس هیگشدد .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ اًسخاب یک کاسهٌذ ٍ خش
کشدى هَاسد سال ،هاُ ،اضافِ کاس ٍ کسشکاس ٍ  ...تا صدى دکوِ هحاسثِ فیص حمَلی تش عثك هَاسد زؼشیف ضذُ
هحاسثِ هیضَد .خس کٌسشل هَاسد فَق هی زَاى فیص حمَلی سا دس سیسسن ثثر کشد .تا صدى دکوِ چاج هیزَاى
یک فیص حمَلی سا تِ غَسذ گشافیکی چاج ًوَد .هشاحل ٍ زٌظیواذ چاج دس اداهِ ایي ساٌّوا زَضیح دادُ ضذُ
اسرّ .وچٌیي تا هَاسد اًسخاب ضذُ دس لیسر فیصّای حمَلی هیزَاى آًْا فیلسش کشد .تا صدى دکوِ حَالِ گشٍّی
فشم زَلیذ حَالِ گشٍّی هخػَظ تاًک هلر ظاّش ضذُ کِ زَسظ آى حَالِ غادس هی گشدد.

 -2-5حواله گروهی مبلغ ثابت
گاّی دس تشخی اص ضشکرّا الصم هیضَد هثلغ ثاتسی تِ حساب ّوِ یا تشخی اص کاسکٌاى ٍاسیض گشدد تا اسسفادُ
اص ایي گضیٌِ حَالِ گشٍّی تا هثلغ ثاتر هخػَظ تاًک هلر لاتل زَلیذ اسر.

 -6تنظیمات
ایي تخص هشتَط تِ هذیشیر ٍ زٌظیواذ هالیاذ ٍ تیوِ هی تاضذ:

 -1-6تنظیمات مالیات
دس ّش سال دس تَدجِ ای کِ دٍلر آى سا تِ هجلس خیطٌْاد هیذّذ هیضاى افضایص حمَق ّا ٍ ّوچٌیي
هؼافیر ّای هالیازی تشای حمَق ّا سا دس سال هطخع هیکٌذ ٍ سمف هؼافیرّای هالیازی هطخع هیگشدد .تا
اسسفادُ اص ایي فشم هیزَاى جذٍل هالیاذ سا تشاساس زغییشاذ جذیذ تشٍص کشدّ .وچٌیي تا اسسفادُ اص دکوِ تاسگضاسی
اعالػاذ تا اًسخاب سال هی زَاى هالیاذ سا تػَسذ ازَهازیک تاسگضاسی کشد.

 -2-6تنظیمات بیمه
تا اسسفادُ اص لیسر زٌظیواذ تیوِ ،سْن تیوِ کاسفشها ٍ کاسگش تشاساس حذالل دسسوضد هحاسثِ هیگشددّ .ش
سال هیزَاى تا اػالم حذالل دسسوضد هَاسد تیوِ سا زَسظ ایي فشم ٍاسد کشدّ .وچٌیي تا اسسفادُ اص دکوِ تاسگضاسی
حذالل دسسوضد تا اًسخاب سال هی زَاى حذالل دسسوضد سا تػَسذ ازَهازیک تاسگضاسی کشد.
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 -7گسارضات
ایي تخص هشتَط تِ گضاسضاذ ًشم افضاس تَدُ ٍ ضاهل لسور ّای صیش هی تاضذ:

 -1-7گسارش کارمنذان
ایي فشم تشای گضاسضگیشی اعالػاذ کاسکٌاى ساخسِ ضذُ اسر ،زَسظ آى هیزَاى هَاسد دلخَاُ کاسهٌذاى سا اص
لسور سور چح اًسخاب ٍ گضاسضگیشی ٍ چاج کشد (هشاحل ٍ زٌظیواذ چاج دس اداهِ ایي ساٌّوا زَضیح دادُ ضذُ
اسر)ّ .وچٌیي تا اسسفادُ اص دکوِ زثذیل تِ اکسل ٍ زثذیل تِ  PDFهیزَاى گضاسش ساخسِ ضذُ سا تِ اکسل ٍ
 PDFزثذیل ًوَد.

 -2-7گسارش انواع وام ها ،وام های پرداختی و اقساط ماهانه
تا اسسفادُ اص ایي فشمّا هی زَاى اعالػاذ هَجَد سیسسن دس ساتغِ تا اًَاع ٍام ّاٍ ،ام ّای زخػیع دادُ ضذُ
ٍ الساط هاّاًِ سا گضاسضگیشی کشد .زواهی گضاسضاذ لاتلیر هشزة ساصی ٍ زثذیل تِ اکسل ٍ  PDFسا داسا هی تاضٌذ.

 -3-7گسارش حضور و غیاب
ایي فشم تشای گضاسضگیشی حضَس ٍ غیاب کاسکٌاى ساخسِ ضذُ اسر ،زَسظ آى هیزَاى تا اًسخاب تاصُ ای اص
زاسیخ حضَس ٍ غیاب یک کاسهٌذ یا زواهی کاسهٌذاى سا گضاسضگیشی ٍ چاج کشدّ .وچٌیي هیزَاى تا اسسفادُ اص دکوِ
زثذیل تِ اکسل گضاسش ساخسِ ضذُ سا تِ اکسل زثذیل ًوَد.

 -4-7گسارش فیص حقوقی
ایي فشم تشای گضاسضگیشی فیصّای حمَلی غادس ضذُ ساخسِ ضذُ اسر ،زَسظ آى هیزَاى هَاسد دلخَاُ سا اص
لسور سور چح اًسخاب ٍ گضاسضگیشی کشد .تا اسسفادُ اص دکوِ زثذیل تِ اکسل ٍ زثذیل تِ  PDFهیزَاى گضاسش
ساخسِ ضذُ سا تِ اکسل ٍ  PDFزثذیل ًوَد.

 -8پطتیبانی
اهکاًاذ زْیِ ٍ تاصیاتی خطسیثاى دس ایي تخص اسر:

 -1-8تهیه پطتیبان
تا اسسفادُ اص فشم زْیِ خطسیثاى هیزَاى تا اًسخاب هسیش اص اعالػاذ ًشمافضاس خطسیثاى گشفر .خیطٌْاد هی ضَد
تشًاهِ ای هذًٍی جْر کدی خطسیثاى اص اعالػاذ ًشم افضاس زْیِ ًواییذ .تاصیاتی اعالػاذ تش خایِ ایي کدی ّای
خطسیثاى اهکاى خزیش اسر .الصم تِ رکش اسر هی زَاى اص سیسسوی تِ سیسسن دیگش خطسیثاى گشفر.

 -2-8بازیابی پطتیبان
تا اسسفادُ اص فشم تاصیاتی خطسیثاى هیزَاى تا اًسخاب هسیشی کِ فایلّای خطسیثاى دس آى لشاس داسًذ اعالػاذ
ًشمافضاس سا تش خایِ خطسیثاى اًسخاب ضذُ تاصیاتی ًوَد.
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 -3-8تنظیمات پطتیبان خودکار
تا اسسفادُ اص ایي فشم هی زَاى خطسیثاًی گیشی خَدکاس سا دس تاصُ ّای صهاًی هطخع زٌظین ًوَد کِ ٌّگام
خشٍج اص ًشم افضاس خطسیثاًی تػَسذ خَدکاس اًجام خَاّذ ضذ.

 -9تنظیمات چاپ
لثل اص گضاسضگیشی ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
Print Background

دس لسور زٌظیواذ غفحِ اتسذا ًَع کاغز ( A4یا  )A5سا هطخع کٌیذ ،سدس گضیٌِ
 Colors and Imagesسا فؼال کشدُ ٍ زواهی گضیٌِ ّای  Headers and Footersسا دس حالر  Emptyلشاس دّیذ.
تا اسسفادُ اص دکوِ خیص ًوایص هی زَاًیذ گضاسش خَد سا تشسسی کٌیذ.
تا اسسفادُ اص دکوِ چاج گضاسش خَد سا چاج ًواییذ.

 -11تماس با ما
جْر زواس تا ضشکر آساى سیسسن هثٌا ٍ یا اسسال خیطٌْاداذ ٍ اًسماداذ خَد هی زَاًیذ تِ یکی اص سٍشّای صیش ػول
ًواییذ:
 -1زواس تا ضواسُ ّای هَجَد دس آدسس
 -2اسسال خیام اص عشیك آدسس
 -3اسسال ایویل تِ

easysoft.ir/Contact

product.easysoft.ir/Contact

info@easysoft.ir

 -4اسسال ًظش اص عشیك آدسس

product.easysoft.ir/Comment?pid=10

6

