سیستم حقوق و دستمزد امین
.1

لاتلیت هعشفی ٍ ًگْذاسی اطالعات چٌذ ضشوت هختلف تِ تعذاد ًاهحذٍد ٍ هجضا.

.2

لاتلیت ساصگاسی تا هَسسات خصَصی ٍ دٍلتی(لاًَى واس ٍ لاًَى استخذام وطَسی)

.3

لاتلیت تعشیف حذاوثش  99هَسسِ هستمل اص ّن تِ اصای ّش ضشوت.

.4

لاتلیت تعشیف واسگاُ ّای هختلف تشای یه هَسسِ جْت تفىیه لیست تیوِ آًاى.

.5

لاتلیت تعشیف تاسیخ اثش جْت ًگْذاسی اطالعات لثل ٍ یا اعوال اطالعات دس آیٌذُ.

.6

لاتلیت تعشیف هشوض ّضیٌِ تِ صَست دسختَاسُ تا سمف  11سلن.

.7

لاتلیت تعشیف ٍاحذّای ساصهاًی ٍ استثاط ّش ضخص تا آى.

.8

لاتلیت تْیِ دیسه ٍ لیست تیوِ تشای ّش واسگاُ.

.9

لاتلیت تعشیف هطخصات هالیاتی تشای ّش هَسسِ.

 .11لاتلیت تْیِ دیسه هالیاتی تشای ّش هَسسِ.
 .11لاتلیت تعشیف ساعت هثٌا دس هاُ جْت هحاسثِ دستوضد ساعتی.
 .12لاتلیت تعییي ًحَُ سًٍذ وشدى هثالغ پشداختی ٍ اًتمال آى تِ هاُ ّای تعذ.
 .13لاتلیت تعشیف اًَاع استخذام ٍ تٌظیوات اطالعات پایِ تشای ّش ًَع استخذام.
 .14لاتلیت تعشیف آیتن ّای حىن حمَلی ،هضایای هَسدی ،وسَس هَسدی ٍ هذاٍم تِ تعذاد دلخَاُ.
 .15لاتلیت تعشیف ضشایة جْت هحاسثِ اضافِ واس ،تعطیل واسی ،جوعِ واسی ٍ سایش هضایای هحاسثِ ای.
 .16لاتلیت تعشیف ضشایة جْت هحاسثِ غیثت ،جشیوِ ،وسش واس ،تاخیش ،تعجیل ٍ سایش وسَسات هحاسثِ ای.
 .17لاتلیت اًتخاب آیتن ّای حىن حمَق جْت پایِ هحاسثِ اضافِ واسی ،تعطیل واسی ،جوعِ واسی ٍ ...
 .18لاتلیت تعشیف سمف دسآهذ هعاف اص هالیات ساالًِ ٍ جذٍل هالیاتی هادُ .131
 .19لاتلیت تعشیف دسصذ هعافیت هالیاتی هٌطمِ ای ٍ آصادگاى.
 .21لاتلیت تعذیل هعافیت حمَق ٍ عیذی تِ ًسثت واسوشد.
 .21لاتلیت هحاسثِ ساالًِ ٍ هاّاًِ هالیات حمَق ٍ عیذی.
 .22لاتلیت تعشیف هعافیت عیذی ٍ هحاسثِ الثالی طثك هادُ  ٍ 131یا دسصذ ثاتت.
 .23لاتلیت تعشیف ضشیة ثاتت جْت تعشیف هالیات حمَق.
 .24لاتلیت تعییي سٍش هحاسثِ هالیات آیتن ّای حىن حمَق ،هضایای هَسدی ٍ هضایای هحاسثِ ای سیستن تش اساس هادُ  131یا ضشیة ثاتت یا
هعافیت.
 .25لاتلیت تعییي هعافیت هالیاتی جْت آیتن ّای وسَسی.
 .26لاتلیت تعییي دسصذ هعافیت هالیاتی سلن تیوِ سْن واسگش.

 .27لاتلیت تعییي دسصذّای هحاسثِ تیوِ تشای واسگش ،واسفشهاٍ تیىاسی.
 .28لاتلیت تعییي حذاوثش دسآهذ هطوَل تیوِ هاّاًِ.
 .29لاتلیت تعذیل حذاوثش دسآهذ هطوَل تیوِ هتٌاسة تا واسوشد.
 .31لاتلیت اعوال هعافیت تیوِ جاًثاصاى ٍ آصادگاى.
 .31لاتلیت تعشیف سْن تاصًطستگی ٍ سْن دسهاًی دس هَسسات دٍلتی.
 .32لاتلیت تعییي آیتن ّای هطوَل تیوِ حىن حمَق ،هضایای هَسدی ٍ هضایای هحاسثِ ای.
 .33لاتلیت تعشیف تعذاد سٍص هشخصی ساالًِ ٍ ضشیة عیذی ،سٌَات ٍ هثلغ تي ٍ حذاوثش عیذی ساالًِ جْت وٌتشل ٍ هحاسثِ آًاى.
 .34لاتلیت تعییي سٍش هحاسثِ تي ،عیذی ،هشخصی ٍ سٌَات دس هشخصی استعالجی ٍ یا پشسٌل ساعتی.
 .35لاتلیت تعییي هشخصی لاتل اًتمال تِ سال تعذ.
 .36لاتلیت الصاق عىس پشسٌل ٍ هطاّذُ آًاى دس توام عولیات حمَلی.
 .37لاتلیت هطاّذُ پشًٍذُ الىتشًٍیىی فشد.
 .38لاتلیت تعشیف هطخصات ضٌاسٌاهِ ای ،وذ هلی ،ضواسُ تیوِ ،تیوِ تىویلی ،جٌسیت ٍ گشٍُ خَى ٍ سایش هطخصات عوَهی.
 .39لاتلیت تعشیف هطخصات فیضیىی ّش ضخص(سایض لثاس ،والُ ،وفص ٍ .)...
 .41لاتلیت تعشیف سایش هطخصات پشسٌل هاًٌذ گَاّیٌاهِ ٍ ٍضعیت ًظام ٍظیفِ.
 .41لاتلیت تعشیف هطخصات تحصیلی پشسٌل ضاهل هذسن ،سضتِ تحصیلی ٍ هحل تحصیل.
 .42لاتلیت تعشیف هطخصات خاًَادگی پشسٌل تِ صَست تفصیلی.
 .43لاتلیت تعشیف اطالعات ضغلی پشسٌل تِ صَست تفصیلی.
 .44لاتلیت تعشیف فیلتشّای هختلف جْت تفىیه لیست حمَق هاّاًِ پشسٌل.
 .45لاتلیت تعشیف ضواسُ حساب ّای هتعذد تشای ّش ضخص جْت تْیِ دیسه تاًه.
 .46لاتلیت تعشیف اطالعات ًاهِ ّای صادسُ جْت تطَیك ٍ یا تٌثیِ پشسٌل.
 .47لاتلیت تعشیف سَاتك واسی ٍ تحصیلی ّش پشسٌل.
 .48لاتلیت تعشیف سَاتك دٍسُ ّای آهَصضی ّش پشسٌل.
 .49لاتلیت تعشیف سَاتك اٍل دٍسُ پشسٌل هاًٌذ ساتمِ تیوِ ٍ هالیات.
 .51لاتلیت هحاسثِ احىام حمَلی تش اساس ًظام ّواٌّگ پشداخت.
 .51لاتلیت ثثت حىن حمَق پشسٌل.
 .52لاتلیت تعشیف هثالغ ٍام پشسٌل ٍ تعشیف هثلغ هاّیاًِ الساط ٍ وسش آى تِ طَس اتَهاتیه ٍ ًوایص آى ّا دس فیص حمَق.
 .53لاتلیت تعشیف وسش هثلغ تیوِ تىویلی یا صٌذٍق لشض الحسٌِ تِ صَست اتَهاتیه.
 .54لاتلیت ثثت واسوشد هاّیاًِ ٍ سایش عَاهل واسوشد.

 .55لاتلیت تعشیف پشداخت ٍیژُ هاّیاًِ.
 .56لاتلیت ثثت ًحَُ پشداخت هالیات حمَق ٍ هطخصات سیض آى.
 .57لاتلیت هحاسثِ تفاٍت حمَق ) ٍ (back payتْیِ فیص ٍ لیست آى تش اساس وذ پشسٌلی ،هشوض ّضیٌِ ٍ سایش فیلتشّای اعوال ضذُ.
 .58لاتلیت ٍسٍد واسوشد گشٍّی.
 .59لاتلیت افضایص حمَق فشدی ٍ گشٍّی تش اساس هثلغ ثاتت ٍ دسصذ.
 .61لاتلیت تاصخشیذ فشدی ٍ گشٍّی پشسٌل.
 .61لاتلیت ٍسٍد اطالعات اٍل دٍسُ ٍ هطاّذُ ٍضعیت ٍ سَاتك هضایای ساالًِ هاًٌذ تي ،عیذی ،هشخصی ٍ سٌَات.
 .62لاتلیت تٌظین فیص ٍ لیست حمَق ٍ تفاٍت حمَق ٍ ًوایص آیتن ّای هَسد ًظش دس آى ّا.
 .63لاتلیت گضاسش فیص ٍ لیست حمَق تش اساس وذ پشسٌلی ،هشوض ،واسگاُ ٍ سایش فیلتشّای اعوال ضذُ.
 .64لاتلیت تْیِ لیست ٍ دیسىت تاًىی جْت ٍاسیض حمَق.
 .65لاتلیت تعشیف ضاتلَى سٌذ حساتذاسی ٍ صذٍس اتَهاتیه سٌذ حساتذاسی حمَق ٍ تفاٍت حمَق تِ صَست هجضا.
 .66لاتلیت تفىیه صذٍس سٌذ حساتذاسی حمَق ٍ تفاٍت حمَق تش اساس وذ ،هشوض ّضیٌِ ،واسگاًَُ ،ع لشاسداد ٍ سایش فیلتشّای اعوال ضذُ.
 .67لاتلیت لفل وشدى اطالعات هاُ ّای لثل جْت جلَگیشی اص تغییش آًاى ٍ تا اهىاى ادیت تشای هذیش سیستن.
 .68لاتلیت ثثت هاًذُ هشخصی اٍل دٍسُ پشسٌل ٍ یا اًتمال اص دٍسُ لثل.
 .69لاتلیت تْیِ گضاسضات هتٌَع حمَلی تش اساس ًیاص واستش.
 .71لاتلیت تْیِ گضاسضات هتٌَع پشسٌلی تش اساس ًیاص واستش.
 .71لاتلت تْیِ گضاسضات هتٌَع ٍام ّا تش اساس ًیاص واستش.
 .72لاتلیت تْیِ گضاسضات ساالًِ اص حمَق ٍ هضایا ٍ یا وسَسات.
 .73لاتلیت اسسال فشم ّا ٍ گضاسضات تِ .Excel
 .74لاتلیت تثذیل گضاسضات تِ صَست فایل  ٍ HTMLایویل آى.
 .75لاتلیت فیلتشیٌگ گضاسضات جْت سَْلت دستشسی.
 .76لاتلیت اًتمال اطالعات یه وذ تِ وذ پشسٌلی دیگش.
 .77لاتلیت حزف اطالعات یه وذ پشسٌلی دس تاسیخ هَسد ًظش.
 .78لاتلیت هطاّذُ فایل ّای  dbfهاًٌذ دیسه تیوِ.
 .79لاتلیت رخیشُ گضاسضات جْت هشاجعِ تعذی تِ آى ّا د سگضاسضات رخیشُ ضذُ دس ّش صهاى .

