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 3از    1صفحه  

  سیستم یکپارچه اتوماسیون صندوق قرض الحسنه پاسارگادبرخی از ویژگی هاي 

سی دقیق و نیز اطالع از  صوالت نیاز به برر صوالت نرم افزاري با توجه به پیچیدگی این مح سه مح صحیح در با توجه به اینکه مقای پارامترهاي 

سنه  صندوق قرض الح سیون  ستم یکپارچه اتوما سی سه  شد لذا در ادامه برخی از ویژگی ها و نکات قابل توجه در زمینه مقای این زمینه می با

صول بهترین ومن صی این مح ص سی تخ صحیح و برر ست با تکیه بر اطالعات  شابه خدمتتان ارائه میگردد. امید ا صوالت م سارگاد با مح سب پا ا

  ترین سیستم در جهت پویایی مجموعه شما و ارائه خدمات بهتر به مشتریانتان حاصل گردد.

  سیستم یکپارچه صندوق قرض الحسنه.اولین و تنها شرکت دانش بنیان صنعتی می باشد که به صورت تخصصی در زمینه تولید 

  می.سال تجربه و کارشناسان متخصص در زمینه علوم بانکداري اسال 15بیش از 

 ت جمهوري.سداراي تاییدیه فنی نرم افزار از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریا 

  از شوراي عالی انفورماتیک. 3داراي مجوز فعالیت از نظام صنفی رایانه اي کشور و داراي رتبه 

  صاد اسالمی.خروجی ها و گزارشات مورد نیاز بانک مرکزي و سازمان اقتسرفصل ها ، پشتیبانی نرم افزار از 

 محصوالت و خدمات به صورت متنوع در جهت پوشش کلیه نیاز هاي مشتریان بر اساس وسعت زمینه کاري. ارائه 

 .بانک اطالعاتی یکپارچه و امکان گزارش گیري میان دوره ازنرم افزار 

 .یکپارچگی اطالعات مالی و بانکداري عدم مغایرت در اسناد 

  باجه و کاربر غیر مقیم.بستر اطالعاتی وب و امکان تاسیس 

 .ارائه یکسال خدمات پشتیبانی رایگان و بومی سازي نرم افزار به صورت رایگان بر اساس  نیاز مشتري 

 .لیست مشتریان راضی و امکان معرفی مشتریان جهت بازدید آن مجموعه 

  موارد امنیت اطالعات و حفظ اطالعات مشتریان.رعایت 

  خدمات جدید با توجه به تمرکز بر روي محصول.بروز رسانی نرم افزار و ارائه 

 .تست نرم افزار در محیط تست و کاهش خطاهاي کاربري 

 .پشتیبانی آنالین و سریع و نیز پشتیبانی حضوري در صورت نیاز 

 ) تست نرم افزار در محیط دیتاي حجیمBig Data( .و عدم کاهش کارایی برنامه 

 ایل و سرویس ها.امکان اتصال به سایر سیستم ها از طریق ف 

 .اختیاري بودن تمدید پشتیبانی و عدم وابستگی کارایی نرم افزار به آن 

 .نصب و راه اندازي رایگان و عدم دریافت وجه اضافه در صورت تغییر سرور 

 .امکان انتقال اطالعات از سیستم قبلی به صورت ریز اطالعات و مانده اطالعات به درخواست مشتري 

 نقد و اقساط. امکان خرید به صورت 
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 3از    2صفحه  

 :طراحی برنامه بر اساس نیاز هاي صندوق هاي قرض الحسنه و عدم نیاز به استفاده از نرم افزار هاي جانبی شامل 

  امکانات حسابداري پیشرفته بانکی

o تعریف سال  مالی گزارشات و عملیات پایان سال خودکار 

o  حسابداريn سطحی و شناور 

o بروات( حساب سر هاي چک و وصول جریان در اسناد( 

o امکان صدور سند هاي مرکب 

o امکان کپی اسنادو نیز صدور سند معکوس 

o خزانه داري 

o سیتواسیون 

o تعیین میانگین سرفصل و کنترل اسناد 

o امکان تهیه تراز هاي مالی و دفاتر  

  

  امکانات بانکداري اسالمی

o تحویل داري ساده و روان 

o امضا نمونه و عکس( مشتریان اطالعات( 

o  انداز و جاريحساب پس 

o محاسبه میانگین و اعتبار حساب پس انداز 

o پشتیبانی از سیستم وجوه اداره شده و مسدودي 

o ... ارسال پیامک دریافت و پرداخت و  

o اعطاي تسهیالت گروهی و انفرادي 

o محاسبه نحوه محاسبه و دریافت کارمزد متنوع 

o چاپ پرفراژ و دفترچه اقساط با کلیه پرینتر ها 

o تسهیالتگردش  کارتابل 

o صدور سند اتوماتیک اقساط سررسید گذشته و مشکوك الوصول 

o چاپ چک هاي بانکی  

  

  امکانات مدیریتی

o امکان تهیه گزارش عملکرد کاربران 

o ایجاد سطح دسترسی براي کاربران 

o تهیه گزارشات و نمودارهاي مدیریتی  

o  هت دسترسی به حساب ها و جامکان تعریف سطوح امنیتی

 اطالعات مشتریان

o  امکان بررسی گزارش گیري رخدادهاLogging  

  

  امکانات عمومی

o واسط کاربري آسان و زیبا و عدم نیاز به ماوس 

o  سازگار با  کلیه ویندوز هاXP-7-8-10 

o قابلیت اجرا تحت شبکه بدون محدودیت 

o  گزارش ساز پیشرفته و طراحی پرفراژ و دفترچه قسط 

o  امکان تهیه خروجیExcel , word, PDF ... و  

o  امکان تعریف کاربر و شعبه غیر مقیم 

o  دفترچه تلفن 

o 10 ساعت فیلم آموزشی نرم افزار 

o دفترچه راهنما براي کلیه قیمت هاي برنامه 

o امکان تهیه فایل پشتیبان اتوماتیک و دستی  
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 3از    3صفحه  

  

  نرم افزار دولوژيو مت مشخصات فنی

o  : زبان برنامه نویسیasp. Net 4.5, C#.Net , PHP , 

Elastix , AGI , Java (Android Studio), JavaScript, 

CSS, Bootstrap, JQuery 

o  : پایگاه دادهMicrosoft SQL Server 

o  :گزارش سازStimulSoft 

o  طراحی ماژوالر و سرویس گرا  

o  :بستر دیتاییWindows Communication Foundation (WCF) 

o  متودولوژي اسکرامScrum  به کمک ابزارTeam Foundation 

o معماري سه الیه نرم افزار 

o  کد نمودن اطالعات در انتقال ها بین سامانه ها به روشRSA  

  

  سامانه هاي ارائه خدمات غیر حضوري

o (آنیپا) ســامانه واریــــز آنــی پاســـارگاد 

o پاسارگاد (سینپا) شناسه قبض و پرداختمانه اس 

o (نتپا) ارگادـــک پاســـامانه اینترنت بانــس 

o ارگاد (همپا)ـــراه بانک پاســـامانه همـــس 

o پیامــک بانــک پاســـارگاد (اسپا)امانه ــس 

o (تلگــپا) ســامانه تلگــرام بانـک پاســارگاد  

o (تلپا) ســــامانه تلفـــن بانــــک پاســـارگاد 

o (تمپا) ســـامانه تماس معــــوقات پاســـارگاد 

o قل پاســارگاد (ایپا)ســامانه خودپرداز مســــت 

o مستقل پاسارگاد (پایاپا)سامانه پایانه فروشگاهی 

o (پابپا) سـامانه پایانه فروشگاهی بانکی پاسارگاد 

o (گتپا) ســامانه گــردش تسهیالت پاســـارگاد  

  

مطرح شده و پرسش هاي شما می الزم به ذکر است کارشناسان شرکت پاسارگاد با کمال میل آماده پاسخگویی به سواالت شما در خصوص موارد 

  باشند.

  با تشکر از زمانی که صرف مطالعه اطالعات فوق نمودید.

 

  


