ًرم افسار اتَهاسیَى هحیط ّای ٍرزضی رادیکال
سیستن اتَهاسیَى هحیط ّای ٍرزضی رادیکال  ،راُ حلی برای هذیریت جاهغ ٍ هکاًیسُ ًوَدى هجوَػِ ّای فرٌّگی
ٍرزضی است.سیستن اتَهاسیَى رادیکال  ،دستیاری سادُ ٍ در ػیي حال َّضوٌذ است کِ برای کوک بِ هذیریت
باضگاُ ّا ٍ هجوَػِ ّای ٍرزضی طراحی ٍ ساختِ ضذُ است  .هذیر باضگاُ  ،تَسط ایي برًاهِ هی تَاًذ هذیریت
بْتر ً ،ظارت دقیق تر ٍ کٌترل آساى تری بر باضگاُ ٍ اػضا آى داضتِ باضذ  .ایي برًاهِ با اهکاًاتی کِ در اختیار هذیر
باضگاُ قرار هی دّذ  ،اٍ را در جْت هذیریت بْیٌِ باضگاُ یاری هی کٌذ.

ایي ًرم افسار با تَجِ بِ ًیاز باضگاُ ّای ایراًی طراحی ٍ ساختِ ضذُ است ٍ توام اهکاًات هَرد ًیاز  ،برای هذیریت
بر یک باضگاُ ٍرزضی را در اختیار دارد  .در ایي ًرم افسار سؼی بر ایي بَدُ است کِ کاربراى با حذاقل آگاّی از رایاًِ
بتَاًٌذ از آى استفادُ ًوایٌذ .اگر ساًس یا ساػت ٍرٍد برای ضخع غیر هجاز هی باضذ  ،اجازُ ٍرٍد دادُ ًخَاّذ ضذ

ّ .وچٌیي اهکاى ًظارت ٍ کٌترل تَسط هذیراى هجوَػِ بِ راحتی قابل اػوال خَاّذ بَدُ ٍ گسارضات هفیذ ٍ هَثر آى
 ،ابساری برای پیص برد سیاست ّای هذیریتی هجوَػِ خَاّذ بَد .

اطالػات پایِ ًرم افسار


تؼریف رضتِ ّای ٍرزضی



تؼریف ردُ هسابقات



تؼریف ػٌاٍیي قْرهاًی



تؼریف درجِ



تؼریف هحل ّای خذهت



تؼریف ًسبت ّای خاًَادگی



تؼریف سوت



تؼریف ضرایط قراردادّا

ػولیات هرتبط با پرسٌل


ٍرٍد اطالػات اػضاء دائوی ٍ آزاد



ثبت ػٌاٍیي قْرهاًی اضخاظ بِ ّوراُ حکن غادر ضذُ



ثبت اطالػات هربیگری ٍ داٍری اضخاظ



ثبت ًام اضخاظ در تین ّا ٍ کالس ّا



چاپ کارت ػضَیت (قابل سفارضی ضذى)



تؼییي تاریخ اػتبار برای کارت ػضَیت اػضاء



ثبت اطالػات خاًَادُ اػضاء برای ضرکت در تین ّا ٍ کالس ّا



ٍرٍد اطالػات هسابقات برگسار ضذُ



تؼییي تین ّا ٍ داٍراى هسابقات برگسار ضذُ

اطالػات هرتبط با کالس ّا ٍ قراردادّا


تؼریف تین ّای تطکیل ضذُ



ٍرٍد اطالػات هربیاى ٍ سرپرست ّر تین



تؼریف کالس ّای تطکیل ضذُ بِ ّوراُ هطخػات هربی ٍ رٍزّای تطکیل کالس



تؼییي اطالػات هالی برای ّر کالس



ٍرٍد اطالػات پرداختی کالس ّا بػَرت چک ٍ ًقذ



ٍرٍد اطالػات قراردادّا



هحاسبِ هبلغ قرارداد بػَرت اتَهات



ٍرٍد اطالػات لغَ قرارداد



تؼییي زهاى ّای جلسات بػَرت رٍز ٍ ساػت



تؼییي اطالػات هالی برای ّر قراردا



ٍرٍد اطالػات پرداختی برای قراردادّا بػَرت چک ٍ ًقذ



اهکاى کپی از ّر قرارداد



اهکاى چاپ قرارداد (قابل سفارضی ضذى)

گسارضات ًرم افسار


چاپ فرم سفیذ جوغ آٍری اطالػات اضخاظ



جستجَی پیطرفتِ برای اػضاء دائوی ٍ آزاد



اهکاى غذٍر ٍ چاپ کارت ػضَیت افراد بػَرت تکی  ،اًتخابی ٍ گرٍّی



چاپ دٍ ًَع هتفاٍت کارت ػضَیت برای اػضاء دائوی ٍ آزاد



گسارش جاهغ از اطالػات ثبت ضذُ خاًَادُ اػضاء بااهکاى جستجَی پیطرفتِ ٍ ترکیبی



گسارش جاهغ از زهاًبٌذی قراردادّا



گسارش هالی قرارداد ّا ٍ کالس ّا بااهکاى جستجَی پیطرفتِ ٍ ترکیبی



گسارش ضرکت کٌٌذگاى تین ّای ٍرزضی بااهکاى جستجَی پیطرفتِ ٍ ترکیبی



گسارش ضرکت کٌٌذگاى کالس ّا بااهکاى جستجَی پیطرفتِ ٍ ترکیبی



یادرآٍر چک ّا ٍ قرارداد ّای ثبت ضذُ

اهکاًات برًاهِ


تٌظیوات برًاهِ



تؼریف کاربر ٍ تؼییي سطح دسترسی



تْیِ ٍ بازیابی پطتیباى



گسارش جاهغ از ریسکارکرد کاربراى در سیستن



اهکاى استفادُ چٌذ کاربر در یک ضبکِ



قابلیت ًػب در ٍیٌذٍز ّای Xp , Vista , 7 , 8 , 8.1 , 10 , Server2008 , Server2012
 , , Server2016سرٍرّای هجازی ًظیر VM

