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اطالعات اولیه شهرستان ، دانشگاه ، بخش ، مرکز ، پرسنل و...
امکان ثبت اطالعات کامل پرسنل اعم از کد پرسنلی ، مشخصات هویتی ، مدرک تحصیلی ، 
نوع رابطه استخدامی ، حقوق ثابت ، درس ، شماره تماس ، شماره حساب بانکی ، عکس و 

......
امکان حذف و ویرایش اطالعات 

امکان سطح بندی دانشگاه ، شهرستان ها ، بخش ها ، مراکز ، خانه ها و روستاها به صورت 
پلکانی و منظم 

محاسبه اتوماتیک ضریب محرومیت نهایی بر اساس ضرایب دانشگاه ، شهرستان ، بخش و 
مرکز

امکان ثبت روستاهای مستقیم متصل به مراکز بهداشت 

امکان ثبت فواصل ابی - خاکی و آسفالته به صورت دقیق

امکان ثبت مراکز شبانه روزی 

امکان ثبت تعداد پزشکان شاغل در مراکز 

امکان تعریف پزشکان جانباز  ، جایگزین و جانشین 

امکان ثبت مراکز مناطق کمتر توسعه یافته جهت اعمال در محاسبه مالیات 

امکان ثبت مراکز معین 

امکان ثبت طرح اقماری برای اشخاص و مراکز خاص 

امکان غیر فعال کردن خانه های بهداشت ، مراکز و روستا ها در صورت انحالل 

امکان ثبت کارکرد پرسنل تماما در یک فرم مشخص و جامع 

امکان ثبت تعداد بیتوته های متفاوت در مراکز متفاوت برای یک شخص 

امکان ثبت روز های غیبت و مرخصی به صورت مجزا 

امکان ثبت حق مسئولیت و افزایش ویژه 

کارکرد ماهیانه پرسنل

اطالعات مدیریت  سیستم  های  تولید کننده 

١



امکان ثبت چند کارکرد متفاوت در یک ماه برای یک شخص

امکان کپی اطالعات کارکرد ماه قبل برای ماه حاضر و ویرایش اطالعات برای جلو گیری از اتالف
وقت برای ورود مجدد اطالعات کارکرد ماه جاری 

تجمیع سازی اطالعات کلیه شهرستان ها در یکجا

امکان تجمیع سازی دائمی تمامی اطالعات و گزارشات شهرستان های زیر مجموعه ، در معاونت 
بهداشتی دانشگاه جهت بازرسی

محاسبات حق الزحمه ، مالیات و گزارشات 
امکان محاسبه حقوق به صورت کلی یا برای یک شخص فقط با یک کلیک 

امکان قفل کردن محاسبات علی الحساب پس از پرداخت  

گزارش پرداخت علی الحساب به صورت کلی یا بر اساس اشخاص خاص 

گزارش پرداخت نهایی ماهیانه 

گزارش پرداخت نهایی فصلی 

محاسبه مالیات حق و الزحمه محاسبه شده 

صدور فیش حقوقی علی الحساب 

صدور فیش حقوقی نهایی

گزارش کارکرد کلی شخص در شهرستان 

گزارش کارکرد به صورت تجمیعی ( شامل تمام المان های تشکیل دهنده حقوق )

گزارش کارکرد به تفکیک مراکز بهداشتی درمانی 

گزارش کارکرد به تفکیک شهرستان 

EXCEL و word امکان گزارش گیری در فرمت های
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امنیت سیستم

رمز  و  کاربری  نام  و  متفاوت  دسترسی  سطوح  با  کاربران  تعریف  امکان 
اختصاصی برای هر کاربر

امکان ثبت ردپای کاربران از تمامی فعالیت هایی که در سیستم انجام می 
دهند

قابلیت گرفتن نسخه پشتیبان(backup) از اطالعات داخل نرم افزار 

امکان بازیابی اطالعات (در صورت بروز مشکالت انفورماتیکی ) به اخرین 
نسخه پشتیبان تهیه شده ، از داخل نرم افزار

مابالتفاوت دو ورژن
امکان محاسبه مابالتفاوت دو ورژن

نبودن  مشخص  برای  ورژن  دو  تفاوت  از  گیری  گزارش  امکان 
بدهکاری و بستانکاری پرسنل

محاسبه مالیات و مابالتفاوت مالیات

سایر موارد

امکان تعریف امضا کنندگان فرم های چاپی

امکان دسترسی به جداول اصلی محاسبات حق الزحمه 
پزشکان ، ماماها ، دندانپزشکان و دستیاران

امکان وصول پیام های شرکت از داخل نرم افزار

دسترسی به وب سایت شرکت از داخل نرم افزار 

قابلیت اپدیت خودکار نرم افزار به اخرین ورژن
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خدمات پشتیبانی نرم افزار های تیام
 

پشتیبانی تمام وقت و بدون تعطیلی
 

نصب ، استقرار و اموزش رایگان در محل مشتری
 

انجام کلیه عملیات الزم از طرف شرکت تا تحقق کامل اهداف مشتری
 

اموزش پرسنل در همه شیفت های کاری به صورت کامل و تخصصی

راهبری ، نظارت و مشاوره مداوم

تحویل کلیه کارهای عملیاتی شده با تاييد و رضایت کامل مشتری
 

سرویس دهی دوره ای مداوم 

ارائه خدمات پشتیبانی از طریق اینترنت و نرم افزار انالین توسط کارشناس پشتیبانی شرکت
دسترسی به اپدیت نرم افزار و تمام فایل های مورد نیاز از طریق وبسایت 

تهیه و ارائه سخت افزار های مورد نیاز مشتری و پشتیبانی ان ها 
 

امکان ایجاد تغییرات اختصاصی بر اساس نیاز مشتری

یکسال پشتیبانی رایگان
 

رفع اشکال تلفنی
 

) remote) ارائه سرویس از راه دور

رفع اشکال انالین از طریق سایت شرکت 

اعزام کارشناس و رفع اشکال حضوری در کمتر از ٢٤ ساعت در سراسر کشور 

ارسال نسخه های جدید برای ارتقا نرم افزار در طول دوره پشتیبانی 

مشاوره و تامین نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری مشتریان هنگام خرید نرم افزار

عضویت مشتری در گروه تلگرامی جهت مطلع سازی از اخرین دستور العمل های وزارت 
بهداشت

امکان استقرار کارشناس شرکت در محل مشتری جهت راه اندازی و یا خدمات پشتیبانی به 
صورت تمام وقت و  به هر تعداد روز
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