ورم افسار مذیریت پرسىل رادیکال

ورم افسار مذیریت پرسىل رادیکال ،با کاربری سادٌ ي بسیار آسان برای ثبت اعالػات پرسىل ي پرداختی َا می باضذ.

ورم افسار مذیریت پرسىل با َذف جمغآيری اعالػات جامغ ي کامل پرسىل سازمان ي اوجام کلیٍ امًر مربًط بٍ آوُا در
سازمانَا عراحی ضذٌ است.

اعالػات پایٍ ورم افسار


تؼریف وسبت َای خاوًادگی



تؼریف اوًاع قرارداد



تؼریف درصذ وًبت َای کاری



تؼریف اوًاع بیمٍ تکمیلی



تؼریف ياحذ َای سازمان



تؼریف بخص َای سازمان



تؼریف ضیفت َای کاری

مطخصات مرتبظ با پرسىل


امکان يريد اعالػات پرسىل از فایل اکسل



يريد اعالػات پرسىل ضامل  :اعالػات ضخصی  ،اعالػات ضغلی  ،اعالػات تکمیلی  ،اعالػات وظام يظیفٍ ،
تامیه اجتماػی  ،بیمٍ ي ...



امکان يريد اعالػات افراد تحت تکفل پرسىل



امکان اضافٍ کردن ػکس پرسىلی اضخاظ



اضافٍ کردن فایل َای ضمیمٍ ي اسکه ضذٌ وظیر کارت ملی  ،ضىاسىامٍ  ،قرارداد ي  ...بٍ تؼذاد وامحذيد
برای َر پرسىل



امکان ثبت اخغار بٍ َمراٌ تًضیحات برای َر یک از پرسىل



امکان ثبت ضماوت وامٍ َای اقساط بٍ َمراٌ تًضیحات برای َر یک از پرسىل

 تؼریف اوًاع کارکرد مالی
 يريد اعالػات مالی پرسىل بٍ تفکیک دریافتی ي پرداختی
 امکان ثبت اعالػات دفترچٍ تلفه

گسارضات


گسارش از اعالػات مالی ثبت ضذٌ



گسارش از پرسىل تسًیٍ ضذٌ یا تسًیٍ وطذٌ بٍ َمراٌ خريجی اکسل



گسارش از پرسىلی کٍ در ياحذ  /بخص مطخصی از سازمان مطغًل بٍ فؼالیت َستىذ بٍ َمراٌ
خريجی اکسل



گسارش از پرسىلی کٍ در بازٌ زماوی مطخصی استخذام ضذٌ اوذ بٍ َمراٌ خريجی اکسل



جستجً پیطرفتٍ پرسىل براساس اعالػات يريدی پرسىل بٍ َمراٌ چاپ ي خريجی اکسل

امکاوات


تىظیمات بروامٍ



تىظیمات امضاء َای پاییه گسارضات



تؼریف کاربر ي تؼییه سغح دسترسی پیطرفتٍ



تُیٍ ي بازیابی پطتیبان



امکان استفادٌ چىذ کاربر در یک ضبکٍ



قابلیت وصب در يیىذيز َای Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012
 , , Server2016سريرَای مجازی وظیر VM

