
 

 

 3از    1صفحه  

 پاسارگادو تعاونی اعتباری قرض الحسنه  موسسات نرم افزار بانکداری وسیستم یکپارچه اتوماسیون ویژگی های 

صحیح د سی دقیق و نیز اطالع از پارامترهای  صوالت نیاز به برر صوالت نرم افزاری با توجه به پیچیدگی این مح سه مح ر با توجه به اینکه مقای

نرم افزار بانکداری ومدیریت این زمینه می باشدددد  دا در ادامه برای از وی گی ها و نکات قابو توجه در زمینه مقایسددده سدددیسدددت  یک ار ه 

با محصوالت مشابه ادمتتان ارائه میگردد. امید است با تکیه بر اطالعات صحیح و  پاسارگادوشعب تعاونی اعتباری قرض الحسنه  موسسات 

 بررسی تخصصی این محصول بهترین ومناسب ترین سیست  در جهت پویایی مجموعه شما و ارائه ادمات بهتر به مشتریانتان حاصو گردد.

 بانکداری ،قرض ا حسنه، تعاونی اعتباری به صورت حرفه ای.سیست  یک ار ه یان در زمینه تو ید او ین و تنها شرکت دانش بن •

 سال تجربه و کارشناسان متخصص در زمینه علوم بانکداری اسالمی. ۱7بیش از  •

 ت جمهوری.سدارای تاییدیه فنی نرم افزار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریا •

 از شورای عا ی انفورماتیک. 4دارای مجوز فعا یت از نظام صنفی رایانه ای کشور و دارای رتبه  •

 اروجی ها و گزارشات مورد نیاز بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسالمی.سرفصو ها ، پشتیبانی نرم افزار از  •

 اساس وسعت زمینه کاری. محصوالت و ادمات به صورت متنوع در جهت پوشش کلیه نیاز های مشتریان بر ارائه •

 نرم افزار. بانک اطالعاتی یک ار ه و امکان گزارش گیری میان دوره از •

 یک ار گی اطالعات ما ی و بانکداری عدم مغایرت در اسناد. •

 بستر اطالعاتی وب و امکان تاسیس باجه و کاربر غیر مقی . •

 ورت رایگان بر اساس  نیاز مشتری.ارائه یکسال ادمات پشتیبانی رایگان و بومی سازی نرم افزار به ص •

  یست مشتریان راضی و امکان معرفی مشتریان جهت بازدید آن مجموعه. •

 موارد امنیت اطالعات و حفظ اطالعات مشتریان.رعایت  •

 بروز رسانی نرم افزار و ارائه ادمات جدید با توجه به تمرکز بر روی محصول. •

 اطاهای کاربری.تست نرم افزار در محیط تست و کاهش  •

 پشتیبانی آنالین و سریع و نیز پشتیبانی حضوری در صورت نیاز. •

 و عدم کاهش کارایی برنامه. (Big Dataتست نرم افزار در محیط دیتای حجی  ) •

 امکان اتصال به سایر سیست  ها از طریق فایو و سرویس ها. •

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

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

 امکان انتقال اطالعات از سیست  قبلی به صورت ریز اطالعات و مانده اطالعات به دراواست مشتری. •

 امکان ارید به صورت نقد و اقساط. •

 به استفاده از نرم افزار های جانبی شامو: طراحی برنامه بر اساس نیاز های صندوق های قرض ا حسنه و عدم نیاز •
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 امکانات حسابداری پیشرفته بانکی
 

o تعریف سال  ما ی گزارشات و عملیات پایان سال اودکار 

o  حسابداریn سطحی و شناور 

o (بروات) حساب سر های  ک و وصول جریان در اسناد 

o امکان صدور سند های مرکب 

o  معکوسامکان ک ی اسنادو نیز صدور سند 

o ازانه داری 

o سیتواسیون 

o تعیین میانگین سرفصو و کنترل اسناد 

o امکان تهیه تراز های ما ی و دفاتر 

 

 امکانات بانکداری اسالمی
 

o تحویو داری ساده و روان 

o (امضا نمونه و عکس) مشتریان اطالعات 

o حساب پس انداز و جاری 

o محاسبه میانگین و اعتبار حساب پس انداز 

o  سیست  وجوه اداره شده و مسدودیپشتیبانی از 

o ... ارسال پیامک دریافت و پرداات و 

o اعطای تسهیالت گروهی و انفرادی 

o محاسبه نحوه محاسبه و دریافت کارمزد متنوع 

o اپ پرفراژ و دفتر ه اقساط با کلیه پرینتر ها  

o گردش تسهیالت کارتابو 

o صدور سند اتوماتیک اقساط سررسید گدشته و مشکوک ا وصول 

o  ک های بانکی اپ  

 

 امکانات مدیریتی
 

o امکان تهیه گزارش عملکرد کاربران 

o ایجاد سطح دسترسی برای کاربران 

o تهیه گزارشات و نمودارهای مدیریتی 

o  هت دسترسی به حساب ها و جامکان تعریف سطوح امنیتی

 اطالعات مشتریان

o  امکان بررسی گزارش گیری رادادهاLogging 

 

 امکانات عمومی
 

o واسط کاربری 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 دفتر ه قسط 

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

o   امکان تعریف کاربر و شعبه غیر مقی 

o  دفتر ه تلفن 

o ۱۰ فیل  آموزشی نرم افزار ساعت 

o دفتر ه راهنما برای کلیه قیمت های برنامه 

o امکان تهیه فایو پشتیبان اتوماتیک و دستی 
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 نرم افزار دولوژیو 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  متودو وژی اسکرامScrum  به کمک ابزارTeam Foundation 

o معماری سه الیه نرم افزار 

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

 

 

 خدمات غیر حضوری وسامانه 
 

o ارگاددددپاسبا  درگاه پردااتی ک دددامانه اینترنت بانددس 

o ارگاددددپاسبا درگاه ا کترونیکی راه بانک دددامانه همدددس 

o  واریددددز آنددی )حساب شناسه دار( پاسدددارگادسددامانه 

o سددامانه  واریددددز آنددی   ) از طریق  پوز (  پاسدددارگاد 

o ) سامانه ارتباط با اودپرداز مستقو) سوئیچ شبکه شتاب 

o سامانه صدور کارتهای عضو شبکه شتاب جهت موسسات 

o ( سامانه اطالع رسانی. ادمات پردااتUSSD) پاسارگاد 

o سامانه اعتبار سنجی )کدملی ،کدپستی ( آنالین پاسارگاد 

o )سامانه   کاوک )استعالم و وصول انالین  کهای  بانکی 

o  ه کاربران و مشتری یسامانه احراز هویت  ) اثر انگشت ( و  

o  سددددامانه تلفدددن بانددددک  پاسدددارگاد 

o  سدددامانه تماس  معددددوقات پاسدددارگاد 

o  سددامانه اودپرداز مسددددتقو پاسددارگاد 

o  مستقو پاسارگاد سامانه  پایانه فروشگاهی 

o  سدامانه پایانه  فروشگاهی بانکی  پاسارگاد 

o  سددامانه گددردش تسهیالت   پاسدددارگاد 

o  سامانه بارکد اوان  صدور شناسه پرداات 

o )سامانه انتقال بانکی ) ساتنا، پایا ،  سحاب 

o پیامددکی   اودکار  پاسدددارگاد امانه ددس 

o  سددامانه  تلگددرام باندک  وب پاسددارگاد 

 
 

 

های شما  پرسش  به سواالت شما در اصوص موارد مطرح شده و   الزم به ذکر است کارشناسان شرکت پاسارگاد با کمال میو آماده پاسخگویی

  می باشند.

 .داشته باشد یرا در پ نیکسب و کار طرف شتریدو مجموعه، رونق هر ه ب نیارتباط و تعامو سازنده ب نیحفظ ا  یدواریام

 با تشکر از زمانی که صرف مطا عه اطالعات فوق نمودید.


