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 یپرسـنل  و یمـال  ي، نـرم افزارهـا  داشته ایـم  انیدر ارائه خدمات به مشتر 1372سال که از  ينک و با پشتوانه تجربه ایا
شـما   يازها وخواسـته هـا  ین یبه تمام ییاز دانش روز قادر به پاسخگو ییندوز و شبکه و با بهره جویط ویدر مح نیما

 .باشد یذکر شده م يدر حوزه ها

پـارامتر مهـم قابـل     4و با درنظرداشتن  يو ادار یمال يدر حوزه ها يکاربرد يه نرم افزارهائارا ن شرکتیت ایمامور
 از بـدو . باشـد  یان مـ یکامل از مشتر یبانیپشت وخوب  يسرعت اجرا، ب  و نقصیع یب یدقت محاسبات ،اعتماد بودن

 یصـــ از زبـان تخص  يدارـمـ  يترـهـدف مشـ   يدر راسـتا  داف وــن اهیبه ا یابیدست  يرکت براــن شیا س،ـیتاس
++C Visual یرات الزامـ ییـ رغم تغ ین سال ها و علیا یکارآزموده و متخصص بهره جسته است و در ط يکادر و 

سـتم را بـه اثبـات    ین سیاسـتفاده از نـام امـ    یسـتگ ینرم افزارها  محکـم و اسـتوار بـوده و شا    یستم ها، هسته اصلیدر س
 .ده استیرسان

 
  رنامهطریقه نصب و اجراي ب

را باز  AMININSTو  تاریخو AMINCD يها گذاشته و سپس شاخه CDROMامین سیستم را داخل  يد یس
 . نمایید

به منظور نصب درایور . پنجره اي تحت عنوان برنامه نصب و ارتقاي امین سیستم باز می شود AMININSTبا اجراي 
پس از . یتم درایور قفل را تیک زده و اجرا کنیدقفل سخت افزاري در پنجره باز شده، کافیست در ستون سمت چپ آ

در انتها نوع . آن را اجرا کنید SETUPرا تیک زده و  PSQLاتمام نصب درایور قفل، این بار در پنجره مذکور گزینه 
را مشخص کرده و در قسمت مسیر، درایو مورد نظر جهت نصب نرم افزار را ...) حسابداري، حقوق و دستمزد و (سیستم 

  . ص نموده و اجرا کنیدمشخ
  

  حقوق و دستمزد افزار نرم با شروع کار
   :قابلیت ها 

 .   ، فیش حقوق به دلخواه استفاده کنندهامکان تعریف حکم حقوقی .1

بـراي همـه پرسـنل و یـا هـر یـک از       تعریف ضرایب حقوقی، بیمه، مالیات، بازخرید، ماهانه و احکام امکان  .2
 . یر ضرایبافراد براي هر سال با توجه به تغی

 .لینک مستقیم با نرم افزار پرسنلی و انتقال کارکرد آنها بصورت خودکار .3

 .امکان تعریف گزارشات لیست حقوق، بیمه، مالیات حقوق، مالیات حقوق ساالنه و غیره .4

 . امکان دادن دیسکت اطالعات همراه با لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی .5

با لیست حقوق به بانک بـراي شـرکتهایی کـه حقـوق پرسـنل توسـط       امکان دادن دیسکت اطالعات همراه  .6
 . بانک پرداخت می شود



 ٢

 .قابلیت محاسبه تفاوت حقوق و ارائه لیست تفاوت حقوق .7

 .امکان فشرده سازي اطالعات و تهیه فایلهاي پشتیبانی و بازخوانی اطالعات .8

 . قابلیت ساختن انواع گزارشات به دلخواه .9

 .ریع بمنظور جستجوي اطالعات در کلیه پنجره ها و گزارشاتدارا بودن ابزار قوي و س .10

 .در پیاده سازي سیستم ++VISUALL C زبان نیرومند از استفاده .11

 .ایمنی کامل در مقابل قطع برق و بی نیازي از برق اضطراري .12

قابلیت نصب بروي شبکه یا نصب بصورت تک کاربره و قابلیت تعیین رمـز عبـور و سـطح دسترسـی بـراي       .13
 .رانکارب

 ...استفاده شده توسط شرکتهاي بزرگ و کوچک تولیدي، بازرگانی، خدماتی و .14

  .داراي قفل سخت افزاري و آموزش حضوري در محل .15

 :م داشتیت نرم افزار خواهیبه کل یدر ادامه نگاه

  
  : پس از ورود به سیستم منوهایی که در باالي مونیتور دیده می شوند عبارتند از 

  
  اطالعات پایه   پرسنلی   حقوقی   گزارشات    پیکربندي    پشتیبانی     امکانات

 
   

  اطالعات پایه     
 

:گزینه می باشد که عبارتند از  ششاطالعات پایه خود شامل   

  جداول -6     ضرایب -5            تقویم -4           کارگاهها -3           مراکز هزینه -2       نام موسسه    -1
  

  سسه نام مؤ
توانیـد   در این نرم افـزار شـما مـی    .سسات را به همراه تاریخ اثر آنها وارد سیستم می کنیمؤسسه یا مؤدر این منو نام م

در هـر موسسـه پرسـنل    . یـد یاشته باشید و به هنگام ورود به سیستم آنها را جهت استفاده انتخـاب نما چندین مؤسسه د
  .تنظیمات آن موسسه می توانید استفاده کنید تعریف شده در آن موسسه را خواهید دید و از

  
  مراکز هزینه 

می توانید همانند کدینگ حسابها در نـرم افـزار حسـابداري از روي    امین مراکز هزینه را در نرم افزار حضور و غیاب 
  . بندي کنید سطح یک الگوي کدینگ به دلخواه خود



 ٣

منوي سیستم رجوع نمـوده و پـس از   زیر بندي و سپس در  پیکرمنوي اصلی براي تعریف الگوي مراکز هزینه باید به 
  . الگوي مراکز هزینه را در آنجا تعریف نمایید  آن

پس از تعریف سطوح مراکز هزینه به منوي قبلی باز گشته و در آنجا مراکز هزینه را افتتـاح و یـا تصـحیح کنیـد و در     
  .رده را مشاهده خواهید کجا نیز نمودار درختی مراکز هزین همان

آن را تأییـد   F2براي افتتاح یک مرکز هزینه ابتدا کد مرکز و سپس نام آن مرکز را تایپ کرده و با فشار دادن کلیـد  
لیست مراکز را بـه    NTER +CTRL، براي دیدن کدهاي ایجاد شده در پنجره کد مرکز با گرفتن کلیدهاينمایید

 .باشـد  ی کدها و در تمامی پنجره هـا قابـل اسـتفاده مـی    این کار براي دیدن تمام. سطح خواهید دیدبه صورت سطح 
   .همچنین می توانید جهت لینک بین نرم افزار حقوق و حسابداري کد حسابداري مرکز هزینه را نیز تعریف کنید

  
  کارگاهها

در . نماییـد  یخود را معرف کارگاههايبراي لیست و دیسکتهاي بیمه که توسط سیستم ارائه می شوند شما می بایست 
  . د سیستم کرده اید استفاده می شودوار  منوزیر که شما در این  کارگاهیگزارشات بیمه از مشخصات 

را   F2را وارد کـرده و کلیـد    کارگـاه و سپس مشخصـات   کارگاههاي لیست بیمه ابتدا کد  شما براي پر کردن آیتم
  . فشار دهید

  
  میتقو

  . این منو در نرم افزار پرسنلی کاربرد دارد
  
  بیراض

قبل از تنظیمات این بخـش  . می باشد ، ماهانه و احکامبازخریدگروه حقوقی، مالیاتی، بیمه،  ضرایب خود داراي شش
  .شما می بایست آیتمهاي مربوط به حکم حقوق، مزایاي موردي، کسور موردي و کسور مداوم را تعریف نمائید

  
   حقوقیضرایب ) الف

کمتـرین دسـتمزد در هـر    . ید براي آن تنظیمات را انجام دهید انتخاب می کنیـد ابتدا شما نوع قرارداد را که می خواه
اگر خواسته باشیم که مبلغ حقوق در فیش را روند کنیم می تـوانیم  . سال را فقط جهت ثبت در سیستم وارد می کنیم

مـاه بعـد منتقـل     عـدد رونـد شـده در هـر مـاه بـه      . نمائیممقداري را که می خواهیم توسط سیستم روند گردد را وارد 
  .خواهد شد

این عدد بـراي محاسـبه پایـه    . در قسمت اضافه کاري میزان کارکرد در ماه را در قسمت ساعت در ماه وارد می کنیم
کـه مطـابق قـانون کـار      191یـا   220استفاده می گردد مثالً حقوق ساعتی که در محاسبه اضافه کاري لحاظ می شود 

  .می باشد 1ه روي عدد پریود محاسبه همیش. وارد می کنیم
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در صورتی که خواسته باشیم پس از محاسبه حقوق پایه ساعتی سیستم آن را رونـد نمایـد تیـک مربـوط بـه دسـتمزد       
  .ساعتی پایه روند شود را می زنیم

، 31(در صورتی که بخواهیم حقوق پرسنل این نوع قرارداد بر اساس تعـداد روزهـاي مـاه   : معادل کارکرد ماه به روز
روز  30محاسبه شود این گزینه را انتخاب می کنیم و اگر بخواهیم در هر مـاه تعـداد روزهـا ثابـت و برابـر      ) 29 یا 30

  .باشد گزینه دوم را انتخاب می کنیم
  .گزینه داریم که بسته به نیاز می توانیم آنها را انتخاب کنیم 8در سمت چپ صفحه اصلی 

را ... جهت محاسبه اضـافه کـاري، جمعـه کـاري، تعطیـل کـاري و       ضرایب ریالی شما می توانید : در قسمت ضرایب
  .در حقوق پایه ضرب شود 1.4را وارد می کنیم تا در محاسبه  140وارد نمائید مثالً براي اضافه کاري ضریب 

شما در این قسمت تعیین می نمائید که سیستم هر یک از آیتمهاي حکـم حقـوق را چگونـه محاسـبه     : نسبت کارکرد
  .حالت توضیح داده شده در پایین صفحه را انتخاب نمائید 4نی شما می بایست یکی از نماید یع

در این قسمت حقوق پایه براي محاسبه اضافه کاري، عیدي، مرخصی، سـنوات، نوبـت کـاري، تفـاوت     : پایه محاسبه
عیـین شـده را بـر    حقوق، کسر کار و ماموریت تعیین می شود که براي محاسبه هر کـدام ابتـدا سیسـتم حقـوق پایـه ت     

  .ساعت در ماه تقسیم و سپس در ضریبی که در ضرایب حقوقی وارد شده است ضرب می نماید
  .این قسمت جهت استفاده پشتیبان طراحی شده است و کاربر نیازي به وارد کردن اطالعات در آن ندارد: پارامترها

  
   ضرایب مالیاتی) ب
سـپس سـقف تعـدیل مالیـات     . را وارد کنید 131ب مالیات ساالنه ماده در پنجره هاي این منو ابتدا می بایست ضرای -

  .و درآمد ساالنه مشمول معافیت را وارد سیستم کنید) که در قانون قبل وجود داشت(ساالنه را به همراه ضریب آن
ی شـود و  اگر شرکت و یا سازمان شما جزو آن دسته از شرکتها و یا سازمانهائی است که شامل معافیت منطقه اي م -

یا افرادي را که مشمول معافیت آزادگان می شوند استخدام نموده است ضریب معافیت آزادگان و ضـریب معافیـت   
  . منطقه اي را نیز وارد سیستم کنید

تأثیر گذار باشـد   مالیات کارکنان محاسبه معافیتاگر شرکت و یا سازمان شما مایل است که کسر کارکرد ماه در  -
  . را فعال نمایید "سر کارکرد ماه در محاسبه معافیت منظور شودک"می بایست منوي 

اگر شما خواسته باشید براي محاسبه مالیات حقوق افرادي که کمتر از یک سال در مؤسسه شما کار  مـی کننـد بـه     -
  . درا فعال نمایی) براي تسویه ي ها ساالنه باشد نحوه محاسبه(رد آنها مالیات محاسبه شود منوي نسبت کارک

دانید نحوه محاسبه مالیات حقوق ساالنه می باشد ولی پرداخت آن بـه صـورت ماهیانـه اسـت لـذا       همانطور که می -
  . دهید می را تغییرسیستم  نحوه محاسبه) سالیانه  >٭<نحوه محاسبه مالیات (شما با فعال کردن منوي 

ول مالیـات سـاالنه را بـه دلخـواه و بـا در نظـر       توانید انواع شـم  بر روي کلید انواع شما می ENTERبا زدن کلید  -
مثالً نحوه محاسبه مالیات عیدي، مالیات اضافه کار، و یـا انـواع مالیاتهـاي    . گرفتن قوانین موجود به سیستم ارائه دهید

 .  را وارد سیستم نمایید... و % 10، 5%
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ل مالیات حکم حقوق را مشـخص  شمو آیتمهايبر روي کلید حکم حقوق شما می توانید  ENTERبا زدن کلید  -
  . نمایید

روش محاسـبه  بـراي دیـدن انـواع    . دهیـد  این کار را با توجه به انواع مالیات که در قسمت قبل ارائه شـده انجـام مـی   
روش محاسـبه  لیست انواع  ENTER  +CTRLتوانید با کلید ر هنگام مشخص کردن احکام حقوقی می د مالیات
  . ده و از آنها استفاده نماییدرا بر روي مونیتور آور مالیات

کـه مشـمول   مزایاي مـوردي را   آیتمهايتوانید انواع  بر روي کلید مزایاي موردي شما می ENTERبا زدن کلید  -
کلیدهایی که در قسمت قبلی فعـال بـوده انـد در ایـن قسـمت نیـز مـی توانیـد اسـتفاده          . مشخص نماییدمالیات هستند 

  . نمایید
که توسط سیستم محاسـبه   روش محاسبه مالیات این نوع مزایا راتوانید  شما می زایاي محاسبه ايمکلید  انتخاب  با - 

  . می شوند مشخص نمایید
در قسمت کسور اگر شما بخواهید که کسورات شما نیز به معافیت اضافه گردد به عمـوان مثـال بیمـه سـهم کـارگر،      

  .معاف نماییدشما می توانید در این قسمت، درصدي یا کل آن آیتم را 
براي حصول اطمینان از نحوه عملیـات بـر   . اطالعات وارده را تأیید نمایید  F2حال در پایان این عملیات با زدن کلید

  . زده و مالیات مبالغ مورد نظر را تست کنید ENTERروي کلید تست 
عداد ماههـاي مالیـاتی را کـه    در قسمت تست شما باید مبلغ مورد نظر را در پنجره در آمد مشمول وارد نموده سپس ت

 یـا منوهـاي احتسـاب معافیـت     انتخـاب در پایان نیـز بـا   . خواهید براي مبلغ مورد نظر محاسبه کنید مشخص نمایید می
  . احتساب تعدیل رقم مالیات مبلغ مورد نظر را مشاهده نمایید

  
    ضرایب بیمه) ج
سپس مبـالغ  . بیکاري و بیمه سهم کارفرما را وارد نمایید در پنجره هاي این منو باید ضرایب بیمه سهم کارمند، بیمه -

، ضـریب بیمـه   ... حداکثر مشـمول بیمـه و حـداقل مشـمول بیمـه، ضـریب سـایر بیمـه هـا از قبیـل بیمـه خصوصـی و             
بازنشستگی سهم کارمند و سهم دولت، مبالغ بیمه خدمات درمانی را به ازاي هر نفر براي بیمه عـادي و بیمـه تعهـدي    

در قسـمت  . درصد معافیت جانبازان بـراي هـر یـک از قسـمت هـا نیـز مـی بایسـت وارد شـود          .سیستم نمایید را وارد
  .مورد را انتخاب نمایید 5آیتمهاي گزینه اي شما می توانید بسته به نیاز هریک از 

و ردي مزایـاي مـو   ،حقـوق  یتمهاي حکمبراي مشخص کردن آ. اطالعات وارده را تأیید کنید F2 حال با زدن کلید
تگی تعلـق بگیـرد بـا انتخـاب کلیـد      سبیمه بازنش به آنها کسر بیمه تامین اجتماعی یاکه می خواهید مزایاي محاسبه اي 

  . مربوطه و رفتن به صفحه دوم، موارد مشمول بیمه را انتخاب نمایید
دن کلیــد  نکتــه اي کــه قابــل ذکــر اســت ایــن اســت کــه در هــر جــا کــه فیلــدي مشــاهده مــی کنیــد مــی توانیــد بــا ز

F4+CTRL     ایـن امـر در تمـامی    . به قسمت معرفی نام فیلد رفته و یک نام براي آن فیلد مـورد نظـر انتخـاب نماییـد
  . قسمتهاي نرم افزار قابلیت اجرائی دارد
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   بازخریدضرایب ) د
ن مبالغ ریالی ضرایب عیدي، سنوات، بن، مرخصی را در سال و همچنیبسته به نوع قرارداد می توانید در این منو شما 

همچنین در این قسمت شما تعیین . وارد سیستم نمایید سالهاي متاهلی و مجردي و همچنین حداکثر عیدي را در  بن
و یـا حقـوق و    )در صورت وجود(می نمائید که محاسبه بن، عیدي، سنوات و مرخصی توسط سیستم حضور و غیاب

پرسنلی که مرخصی استعالجی دارند و یا پرسـنل سـاعتی بـن،    همچنین تعیین می نمائید براي . دستمزد محاسبه گردد
  .در صورت انتخاب هر آیتم فقط همان آیتم محاسبه می گردد. عیدي، مرخصی و سنوات محاسبه شود یا خیر

در قسمت مرخصی قابل انتقال شما می بایست تعداد روزهایی را کـه مـی خواهیـد سیسـتم ذخیـره مرخصـی در نظـر        
اگر این قسمت خالی باشـد کـل مانـده مرخصـی پرسـنل ایـن نـوع        . منتقل کند را مشخص نمائید گرفته و به سال بعد

  .قرارداد به سال بعد منتقل می شود
  
  ضرایب ماهانه) ه

در . قسمت باالي این ضریب جهت استفاده پشتیبان مـی باشـد و کـاربر نیـاز بـه وارد کـردن اطالعـات در آن نـدارد        
پیامی را که می خواهید در فـیش حقـوقی مـاه فعـال شـما      ماه را می بینید، می توانید قسمت پایین این صفحه شما پیام 

  .درج شود در این قسمت وارد نمائید
  
  ضرایب احکام) ي

  .شرکتها و موسساتی که از نظام هماهنگ پرداخت پیروي می کنند می توانند از این قسمت استفاده نماید
  
  

  پرسنلی         
  ج

  

  :میپرداز یآنها م یح اجمالیپنجره هست که به توض 8ن منو شامل ید اییفر ما یم همانطور که مشاهده
  

  معرفی پرسنل 
بایست در این منو اطالعات پرسنلی را وارد سیستم کنید براي معرفی پرسنل باید ابتـدا   پس از ورود اطالعات پایه می

کـرده سـپس بـه ترتیـب نـام       واردی نیسـت  خاصـ باشد و تابع هیچ کـدینگ   کد پرسنل را که بسته به دلخواه شما می
در ایـن فیلـد کلیـد    ( ، نـوع قـرارداد  خانوادگی، نام، کد مرکز هزینه، شـماره کـارت سـاعت، شـماره حسـاب بـانکی      

ENTER+CTRL و در صورت نیاز به تعریف قـرارداد جدیـد کلیـد     )دهد لیست انواع قرار داد را به شما میF4 
   .ه را تعریف کنیدرا زده و نام قرارداد و نحوه محاسب

. رود تـر بـه کـار مـی     براي هر چه ریزتر شدن در سطوح گزارشات و گزارشگیري هر چـه دقیـق   3و  2و  1فیلترهاي 
براي مثال شما می خواهید عالوه بر سطوح مراکز هزینه که قابل تعریف توسط شما مـی باشـد و در ابتـدا دربـاره آن     
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ادر بـه انجـام ایـن کـار     ي افراد بکار بگیرید به کمک این فیلترها شما قبحث شد فیلترهاي دیگري نیز براي گروه بند
را زده تا پنجـره افتتـاح   F4 براي تعریف هریک از این فیلترها کافیست برروي فیلدهاي مورد نظر کلید . خواهید بود

  . اري نماییدمی توانید آنها را نگهدF2 آن فیلتر باز شود با دادن کد فیلترها و نام آنها و سپس زدن کلید 
شما می توانیـد  F4+ CTRLکه دراینجا قابل ذکراست اینست که براي تغییر نام هر فیلد با زدن کلید  اي نکته: نکته

  . این کار را انجام دهید
را خواهیـد   @ی از آنهـا عالمـت   را فشار دهید عالوه بر عنوان فیلدها در کنار بعضـ F4+ CTRLاما اگر شما کلید 

و   را بردارید آن فیلد غیر فعال می گـردد  @معنی فعال بودن آن فیلد می باشد یعنی اگر عالمت  این عالمت به. دید
فعـال کـردن   مکان نما نیز به آن فیلد نخواهـد رفـت مگـر بـا      CERSERدیگر شما آن فیلد را نخواهید دید و حتی 

  . مجدد آن فیلد توسط شما
ار آن پرسنل و در صورت پایان همکاري تاریخ خاتمه کار در قسمت تاریخ شروع شما می بایست تاریخ شروع به ک

. و در انتها تـاریخ اثـر را ثبـت کنیـد    اگر وضعیت پرسنل بالتکلیف می باشد آیتم راکد را انتخاب کنید. را وارد کنید
براي ایـن کـار ابتـدا در مسـیري کـه برنامـه       . همچنین شما می توانید عکس پرسنل خود را به این صفحه وصل نمائید

آن فـرد در آن   و نام شـماره پرسـنلی   JPGرا ایجاد کرده و عکس ها را با فرمت  IMAGEنصب شده است شاخه 
درآورده و نـام فایـل را کـد پرسـنلی      PDFشما می توانید پرونده پرسنلی افراد را نیز به صورت یک فایل .قرار دهید

   .خود را به راحتی در صفحه نمایش ببینید فرد انتخاب کنید تا بتوانید با فشار دکمه پرونده، پرونده پرسنل
  

  مشخصات عمومی 
شـود سـپس بـا گـرفتن کلیـدهاي       بر روي این گزینه فرم معرفی مشخصات عمومی پرسنل باز می ENTERبا زدن 

ENTER+CTRL    لیست پرسنل را آورده و با انتخاب فرد مـورد نظـر و زدن کلیـد ENTER    بـر روي آن، کـد
  . کد کاربر بنشانید فرد مورد نظر را در قسمت

ه کـه فقـط کـافی اسـت بـر      نامبه جز فیلدهاي جنسیت، گروه خون، مدرك تحصیلی، وضعیت سربازي و نوع گواهی
که مـی توانیـد آنهـا را    F2  را بزنید تا پنجره افتتاح باز شود و با دادن کد و نوع آنها و زدن کلیدF4 روي آنها کلید 

دداً آنها را تایپ نکنید و از کـدهاي قبلـی کـه بـاز کـرده ایـد اسـتفاده نماییـد         نگهداري نمایید و براي افراد دیگر مج
را مـی توانیـد   ... تمامی فیلدها اعم از شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل تولد، تاریخ صدور، نام پدر و شماره بیمـه و  

   .آنها را نگهداري کنید F2در پایان نیز با زدن کلید . به صورت دستی تایپ نمایید
  

  مشخصات خانوادگی 
شود سپس با گرفتن کلیـدهاي   بر روي این گزینه فرم معرفی مشخصات خانوادگی پرسنل باز می ENTERبا زدن 

ENTER+CTRL    لیست پرسنل را آورده و با انتخاب فرد مـورد نظـر و زدن کلیـد ENTER    بـر روي آن، کـد
  .فرد مورد نظر را در قسمت کد کاربر بنشانید
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را بزنید تا پنجره افتتاح باز شود و بـا دادن کـد   F4 عیت مسکن که فقط کافی است بر روي آنها کلید به جز فیلد وض
که می توانید آن را نگهداري نمایید و براي افراد دیگر مجدداً آنهـا را تایـپ نکنیـد و از    F2 و نوع آنها و زدن کلید 

... ، نام همسر، تعـداد تحـت تکفـل و    ازدواج  م از تاریخکدهاي قبلی که باز کرده اید استفاده نمایید تمامی فیلدها اع
  . را می توانید به صورت دستی تایپ نمایید

  
  اطالعات شغلی 

، درجه مهـارت، کـد بایگـانی و کـد شـعبه، بـراي تمـامی        ، شعبه بانکدر این منو تمامی فیلدها به جز فیلدهاي سمت
نید تا پنجره افتتاح باز شـود و بـا دادن کـد و نـوع آنهـا و      را بزF4 فیلدهاي دیگر فقط کافی است بر روي آنها کلید 

که می توانید آن را نگهداري نمایید و براي افراد دیگر مجدداً آنها را تایپ نکنیـد و از کـدهاي قبلـی    F2 زدن کلید 
  . که باز کرده اید استفاده نمایید

در پایان معرفی این گروه الزم به ذکر نکتـه اي دربـاره چنـد فیلـد ایـن گـروه اسـت کـه مـی تـوان در تمـامی            : نکته
و وضـعیت اول کـه    فیلدهاي تخصص اصـلی . گزارشات از آنها به عنوان یک فیلتر اضافی دیگر استفاده کرد نام برد

   . اشندب در منو اطالعات شغلی قرار دارند، از فیلترهاي دیگر هر گزارش می
  

  اطالعات نامه ها 
و الزم است در پرونـده پرسـنلی وي   ) از جمله احکام تشویق یا تنبیه(کلیه احکام یا نامه هایی که به شخص داده شده 

  .درج گردد در این پنجره وارد می گردد
  

  سوابق کاري و تحصیلی
  .زبان هاي خارجه را ثبت کنید در این قسمت شما می توانید سوابق کاري و تحصیلی و همچنین میزان تسلط به

  
  سوابق آموزشی

نده با ذکر مـدت و تـاریخ شـروع و پایـان آن ثبـت      رادر این قسمت شما می توانید دوره هاي آموزشی را که فرد گذ
  .نمائید

  
  سابقه خدمت اول دوره 

زم اسـت در سیسـتم   دیگر مواردي که در بدو ورود به مجموعه المالیات و معافیت وام مسکن و اطالعات بیمه اي و  
  . وارد گردد، در این پنجره وارد می شوند

  
  محاسبه احکام –اطالعات نامه ها  –احکام  –امتیازها 

  .این قسمت براي شرکت هایی که از نظام هماهنگ پرداخت استفاده می نمایند تعریف می گردد
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  حقوقی              
  

  : ند ازگزینه می باشد که عبارت 12امل منوي حقوقی خود ش
               2کسور مداوم -4              1کسور مداوم -3               مزایاي موردي   -2                 حکم حقوقی  -1
               2پارامترها -8                     1پارامترها -7                 کارکرد ماهیانه  -6               کسور موردي   -5
  محاسبه حقوق -12                      بازخرید -11                    عملیات گروهی -10                   تفاوت حقوق     -9
  

  حکم حقوق 
اگر براي اولین بار از سیستم حقوق و دستمزد استفاده می کنید تمامی فیلدها خالی و بدون عنوان مـی باشـد ایـن امـر     

بـه ایـن ترتیـب کـه بـا کلیـدهایی کـه قـبالً نیـز گفتـه شـد            . شتر کاربران صورت گرفتـه اسـت   براي سهولت هرچه بی
F4+CTRL     شما ابتدا باید نام متغیرهاي حقوقی مثل پایه، حق اوالد، خواروبار، حق مسکن، حـق جـذب و غیـره را

ز کنار فیلدهایی کـه مـورد   را ا @همچنین عالمت . را وارد سیستم نماییدبه هر فرد وارد کرده و سپس مبالغ مربوطه 
  .  این کار براي غیر فعال کردن آن فیلدها انجام می شود. نیاز نیستند بردارید

پس از این کار باید موارد بیمـه تـامین اجتمـاعی، بیمـه خـدمات درمـانی، صـندوق تعـاون، بیمـه،  بیمـه خصوصـی،            
کـه مـی بایسـت مشـمول آن گـردد مشـخص        و مالیات را براي هر پرسـنلی % 50بازنشستگی، تعدیل مالیات، معافیت 

همچنین شما می توانید نرخ محاسبه مالیات هر فرد را نیـز   .را براي تأیید فشار  دهید F2نمایید، بعد از پایان کار کلید 
همچنین می توانید درصد استفاده از معافیت سهم کارفرمـا را وارد نمـوده و   ). مثالً براي پرسنل ساعتی(مشخص کنید

  .بیمه کارفرما را تیک ننمائیدیا گزینه 
  

  مزایاي موردي 
به کار مـی رود، ترتیـب عملکـرد ایـن منـو       …این فرم براي تعریف مزایاي موردي پرسنل از قبیل عیدي، پاداش، و 

  . همانند منوي قبلی می باشد
  

  2و1کسور مداوم 
ی تواند باشـد وارد سیسـتم مـی کنیـد بـه      مورد م 20را که تا ... در فرم کسور مداوم، شما کسور پرسنل از قبیل وام و 

مبلغ قسط، کـل مبلـغ وام، تـاریخ آغـاز وام و تـاریخ پایـان وام را وارد سیسـتم  مـی          F4با زدن کلید این صورت که 
  .قسط یک ماه را صفر کنیم در قسمت قسط این ماه عدد قسط را صفر ثبت می نمائیماگر بخواهیم مبلغ . کنید

این تعداد . نید تعداد نفرات بیمه تعهدي و بیمه عادي را براي پرسنل مورد نظر وارد نماییددر پایان صفحه شما می توا
نفرات با توجه به ضریبی که در قسمت ضرایب بیمه وارد کرده اید براي فرد عمل می شود و هر ماه بـه همـین تعـداد    

 . نفرات از وي بیمه تعهدي و یا عادي کسر می گردد
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  کسور موردي 
سور موردي همانطور که از نام آن نیز پیداست کسوري را کـه شـما وارد سیسـتم مـی کنیـد متعلـق بـه مـاه         در فرم ک

جاري می باشد و در ماه آینده از پرسنل مورد نظر کسر نمی گردد و براي کسر آن در ماه آینده شما می بایسـت بـاز   
  . هم عدد مورد نظر را وارد سیستم نمایید

  
   کارکرد ماهیانه 

بایست کارکرد پرسنل اعم از کارکرد ماهیانه، اضـافه کـاري، جمعـه کـاري، تعطیـل       کارکرد ماهیانه شما می در فرم
نکته قابل ذکر اینست کـه کلیـدهاي یـاد    . را وارد نمایید... کاري، نوبت کاري، شب کاري، غیبت، تعجیل، تأخیر و 

  . باشد شده در تمامی فرمها فعال می
  

  2و1پارامتر 
ببرنـد بـه سیسـتم اضـافه     براي شرکتها و یا موسساتی که خواسته باشند از فیلدهاي بیشـتري بهـره    2و1ي فرم پارامترها

کارکنـان، اقـالم   ... مثالً شرکت یا موسسه اي می خواهد کـه گزارشـاتی از سـایز لبـاس و یـا کـاله و       . گردیده است
ان ابزاري کار آمد اسـتفاده  نید از این فیلدها به عنوداشته باشد، می توا... تحویلی به آنها همراه با شماره سریال آنها و 

  . نماید
  

  تفاوت حقوق 
 ه این ترتیب که در فیلد تاریخب. در این فرم شما می توانید تفاوت حقوق پرسنل خود را بوسیله سیستم محاسبه نمایید

س بـا تائیـد سیسـتم بـه طـور      اجرا تاریخ هاي مورد نظـر را وارد سیسـتم نمـوده سـپ    پایان تاریخ و در فیلد اجرا شروع 
  .را محاسبه می کندحقوق تفاوت خودکار 

   
  عملیات گروهی

  :این منو جهت اعمال تغییرات بصورت گروهی می باشد
  کارکرد گروهی -1

انتخاب شده اند کارکرد ثبت نمائیم  insertهرگاه خواسته باشیم به همه پرسنل یا تعداد خاصی از پرسنل که توسط 
براي  F2سمت کارکرد به روز وارد نموده، در صورت عدم انتخاب کد پرسنلی خاصی با تائید عدد کارکرد را در ق

  .همه پرسنل اعمال می شود و در انتخاب براي پرسنل خاص، مقدار براي همان پرسنل اعمال می شود
  افزایش حقوق گروهی -2

ارت کـار پیـروي نمـائیم، درصـد و     اگر بخواهیم در ابتداي سال حقوق پرسنل خود را افزایش داده و از مصوبات وز
مبلغ مصوب را در قسمت هاي تعیین شده وارد و در صـورت عـدم انتخـاب کـد پرسـنلی بـراي همـه پرسـنل اعمـال          

  .نمائیم
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  انتقال از ماه قبل -3
در صورتی که بخواهیم کارکرد یا مزایاي موردي را از ماه قبل به ماه فعال کپی کنـیم بـا انتخـاب و تائیـد هریـک از      

  .عیناً از ماه قبل به ماه فعال کپی می شود موارد
  

  پرداخت ویژه -4
بـه علـت اینکـه    (هرگاه بخواهیم به پرسنل پرداخت موردي و خاصی داشته باشیم که نخواهیم در فیش منعکس شود

می توانیم آیـتم هـا را انتخـاب و کـارکرد را وارد نمـوده همچنـین سـقف معافیـت و نـرخ          ) قبل از پایان ماه می باشد
به مالیات را نیز وارد نمائید و براي اینکه بتوانید مبالغ محاسبه شده را رویت کنیـد بایسـتی گزارشـی بـراي شـما      محاس

  .ماس برقرار نمائیدردد که براي این کار با پشتیبان تتهیه گ
  

  گروهی دبازخری -5
پرسـنل خاصـی   اگر بخواهیم بن، عیدي، مرخصی و سنوات را با هم یا بصورت تک بـه تـک بـراي همـه پرسـنل یـا       

  .بازخرید نمائیم با انتخاب هر کدام از موارد ذکر شده می توان این محاسبه را انجام داد
   

  بازخرید
مرخصـی و    عیـدي،   بازخرید شده و همچنین مانده آیـتم هـاي بـن،     استفاده شده، در این منو، می توان مقادیر متعلقه، 
سـابقه  (یم اطاعات اولیه به فرد داده شـود در قسـمت ورود   در صورتی که بخواه .سنوات هر پرسنل را مشخص نمود

سـابقه در مـاه   (مقادیر را وارد می نمائیم و در صورت نیاز به بازخرید پرسنل مقادیر در قسـمت خریـد   ) در ماه جاري
    .ثبت می شود) جاري

 
  محاسبه حقوق 

بایست بـا توجـه بـه     شما می... یب و پس از ورود اطالعات پرسنل، احکام حقوقی و کارکردهاي آنها و تعریف ضرا
با این کار شما می توانیـد بـا توجـه بـه آخـرین      . آخرین تغییرات انجام شده براي فرد مورد نظر محاسبه حقوق نمایید

   .ات مورد نظر خود را تهیه  نماییدتغییرات ایجاد شده در سیستم فیش حقوقی و انواع گزارش
   .وارد ذکر شده شما می بایست حتماً محاسبه حقوق را مجدداً انجام دهیددر صورت هرگونه تغییر در م: نکته مهم

  
   گزارشات

  
گزارشـات مـورد    ینرم افزار بوده و از لحاظ تنوع در گزارشـات و طراحـ   ين بخش هایتر ياز کاربرد یکین منو یا

  :که به توضیح برخی از آیتم هاي آن می پردازیمر است یکم نظ يدرخواست مشتر
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  فیش حقوق 
نکته اي کـه در  . این منو براي گرفتن گزارش فیش حقوقی و چاپ آنها جهت تحویل به پرسنل ایجاد گردیده است 

اینجا الزم به ذکر است اینست که باید قبل از گرفتن هر نوع گزارش ابتدا با توجـه بـه تغییـرات انجـام شـده محاسـبه       
همانند فرمهاي قبلی از فیلترهاي مرکـز هزینـه و کـد     براي گرفتن گزارش فیش حقوقی شما می توانید. حقوق نمایید

استفاده نمایید، همچنین می توانید گزارشات خود را به ترتیب کـد پرسـنلی، نـام خـانوادگی،     ... افراد و سمت آنها و 
  . مرکز هزینه، شماره کارت و شماره حساب تهیه نمایید

  براي تهیه گزارشات شما می توانید با عالمت زدن فیلدهاي 
  افراد فعال ماه جاري  >٭<

  . فقط افرادي که در ماه جاري کارکرد دارند را گزارش بگیرید 
  افراد تسویه کرده ماه جاري  >٭<

  . فقط افرادي که در اواسط این ماه تسویه نموده اند را گزارش بگیرید 
  سابقه تا پایان ماه جاري  >٭<

  . زارش بگیرید تمامی افرادي که تا به حال معرفی نموده اید را گ
  .تغییرات فیش در قسمت پیکربندي و در منوي فیش انجام می گردد: نکته   ٭
  
  فیش تفاوت 

  .مشابه فیش حقوق عمل می نماید
  

  لیست مرجع حقوق
براي تنظیمـات بـه   . این لیست تمام آیتم هاي محاسبه شده و فعال ماه جاري را به صورت فرد به فرد گزارش می دهد

  .لیست مراجعه شودقسمت پیکربندي 
  

  لیست مرجع تفاوت
  .همانند لیست قبلی می باشد

  
  ا  یگزارشات پو

لـد  یف يمتنـوع رو  يگـزارش هـا  ) عمـق (، در چند سطح ن بخشین گزارش سازها بوده که در ایاز قدرتمند تر یکی
ر دسـت بـه   یدر پنجره ز F6د ید پس از فشردن کلیجاد گزارش جدیا ين جا برایدر ا .توان گرفت یمختلف م يها

سـاخته شـده    که قبالً یب از گزارشاتیبه همان ترت .میکن ید میگزارش جد يدرخواست ها برا ياده سازیو پ یطراح
  .میکن یم يرین محدوده ها، گزارشگییو تع F2د یبا زدن کل
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  ژه یگزارشات و
شناسـان شـرکت و بـا    توسـط کار  شده اند و معموالً یتر و کامال سفارش ین بخش تخصصیه شده در ایگزارشات ته

  .از به آموزش داردیتور و فانکشن ها نیگردد و کار با اد یم یطراح يتوجه به درخواست مشتر
  

  گزارشات ذخیره شده
  .ذخیره کرده باشیم در این قسمت قابل رویت می باشد TXTهرگاه گزارش سیستم را به صورت 

  
  وضعیت سیستم 

  .اي سیستم را نیز نشان می دهدین منو مشخصات کامپیوتر و برخی از حافظه ها
 
  

   پیکر بندي 
 

  صفحه نمایش 
این گزینه جهت تنظیم و تغییر نوع نمایش اعداد، زبان نمایش اعداد، نوع فونت، نـوع ماشـین حسـاب و تنظـیم سـایز      

  . گزارشات و دیالوگ ها می باشد
  

   میز کار 
تصـویر و یـا رنـگ مـورد عالقـه خـود را جهـت        جهت تنظیم زمینه صفحه اصلی نرم افزار می توانید در این قسـمت  

  .نمایش انتخاب نمائید
   

  مسیرها 
  . آن نصب گردیده مشاهده نمائید يرا که برنامه بر رو یتوانید زیر شاخه های یدر این قسمت م

  
  چاپگر

 .شما می توانید روش استفاده از چاپگر در نرم افزار را در این قسمت معین نمائید

  
  دیتابیس

   .ت مشخصات مربوط به دیتابیس نرم افزار نمایش داده شده استدر این قسم
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  پرونده
پرونده ها و همچنین برنامه اي که می خواهیم با آن فایل هـا را مشـاهده    PDFدر این قسمت مسیر ذخیره فایل هاي 

 .کنیم تعیین می گردد

  
  سیستم 

مرخصی سایر و همچنین الگـوي کـدینگ بـراي     و امتردر این قسمت برخی از کنترل ها و همچنین نام آیتم هاي پار
  .مرکز هزینه تعیین می شود

  
  محاسبه

  .جهت فرمول نویسی توسط پشتیبان براي موارد خاص استفاده می شود
  

  فیش 
در این منو شما می توانید پیکر بندي فیش را تغییر دهید، به این صورت که مثالً ستون اطالعات آماري در فیش 

  .... ه، و محل امضاء در فیش باشد یا نه و نشان داده شود یا ن
  

  لیست
  .تنظیمات لیست مرجع حقوق و تفاوت در این قسمت اعمال می شود

  
  سند

که بایستی . تنظیمات مربوط به صدور سند حسابداري براي نرم افزار حسابداري امین در این قسمت اعمال می شود
در قسمت کد حساب، کد . ذخیره شود تعیین م کنیم می خواهیم TXTدر قسمت نام فایل مسیري را که فایل 

  .حسابداري فیلد مورد نظر را ثبت می کنیم و همچنین در مرکز هزینه ها نیز همانند کد حسابداري رفتار می کنیم
  

  گزارشات
  .تنظیمات گزارشات سیستم در این قسمت انجام می شود

  
  عنوان ها

 .قسمت تنظیم می شودعنوان شرکت، نام سیستم و تیتر سیستم در این 
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  پشتیبانی. 7
  ذخیره سازي اطالعات 
قـادر بـه انجـام     هکه وارد برنامه نموده اید نسخه پشتیبان تهیه نمائید به کمک این گزین یاگر خواسته باشید از اطالعات

ه شـده و  در قالب یک فایـل فشـرد   یالزم به ذکر است که این کار را می توانید هم به صورت داخل. آن خواهید بود
  .دیسکت یا سی دي و فلش انجام دهید يکردن بر رو یهم به صورت کپ

   

  روش اول  -
اطالعـات   يقرار دهید و با اسـتفاده از منـوي پشـتیبانی روي ذخیـره سـاز      Aابتدا دیسکت فرمت شده را داخل درایو 

سـازي اطالعـات آغـاز      ذخیـره  )ENTER(و بـا زدن  ) (Aرا فشار دهید با انتخاب درایو  )ENTER(رفته و کلید 
  . گردد یم

  :را به شما بدهد که عبارتند از یپس از چند لحظه ممکن است برنامه پیغام هائ
باشـد کـه    یمـ ) را فشار دهید يلطفاً کلید(شود جمله  یکه در صورت انجام صحیح دستورات باال داده م یپیغام -1

  .کنید یرا شروع م يشما نیز با زدن یک کلید کار ذخیره ساز
اطالعـات را   يبـراي نگهـدار   یخـال  يکه ممکن است برنامه به شما بدهد این است که دیسکت فضا يپیغام بعد -2

  . گردد یندارد که با تعویض دیسکت این مشکل بر طرف م
  

  روش دوم -
را فشـار دهیـد برنامـه بـه طـور       )ENTER(رفتـه و کلیـد    یپنجـره داخلـ   يرو یدر این روش از طریق منوي پشتیبان

  .که در مسیر نصب نرم افزار ایجاد شده تهیه می گردد BACKUPرا در داخل پوشه  يدکار فایل فشرده شده اخو
  

  بازخوانی اطالعات
را  )ENTER(ایـن گزینـه رفتـه و کلیـد      يرو کنید بـر  یخواسته باشید اطالعات نسخه پشتیبان خود را بازخوان اگر

را فشـار   )ENTER(رفتـه و   )A(پنجـره دیسـکت    ياست روشده  یدیسکت کپ يفشار دهید اگر اطالعات را برو
را فشار دهیـد یـا در غیـر     )ENTER(رفته و کلید  یپنجره داخل يشده است رو یکپ یدهید و اگر به صورت داخل

  . شود یاین صورت سایر گزینه را انتخاب تا اطالعات شما باز خوان
  

  ترمیم کلیدها
مشاهده شده تـرمیم کنیـد بـه ایـن صـورت کـه        یگزینه قبل يکه در رکوردها توانید نابرابریهایی را یدر این گزینه م

 یرا فشار دهید با این کار برنامه به طـور خودکـار بـه تـرمیم رکوردهـا مـ       )ENTER(گزینه مورد نظر رفته و  يرو
  .پردازد
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  قفل کردن اطالعات
سـت تـاریخ مـورد نظـر را وارد سیسـتم      این منو براي قفل کردن اطالعات ایجاد گردیده است، براي این کار کـافی ا 

  .  کنید تا دیگر نتوان رکوردي را تا آن تاریخ تغییر داد
  

  باز کردن اطالعات
اگر خواسته باشید اطالعاتی را که قبالً قفل نموده اید باز کنید از این منو استفاده کنیـد، بـه ایـن صـورت کـه تـاریخ       

ن ایـام خـاص قابـل تغییـر خواهـد      کنید، با این کار رکوردهـاي آ  شروع و تاریخ پایان بازکردن اطالعات را وارد می
  . این کار را می توانید براي مرکز هزینه اي خاص نیز انجام دهید. بود
  

  ارسال 
با استفاده از این منو می توانید تغییرات ایجاد شده را به یـک فایـل خـاص بفرسـتید و آن را بـر روي دیسـکت کپـی        

  . نمایید
  

  دریافت 
  . یافت اطالعات ارسال شده به فایل به کار می رودبراي در

  
  انتقال کد 

مـی توانیـد    ENTER+CTRLروي این گزینه پنجره اي روي مونیتور باز شده و شما بوسیله  بر ENTERبا زدن 
توانیـد   به مکان نما انتقال دهید در ضمن مـی  ENTERکد پرسنلی را مالحظه نموده و کد مورد نظر را انتخاب و با 

پـس از انتخابهـا در   . انتقال دهید نیز قابـل انتخـاب اسـت   مبدا را نیز پاك نمایید و نیز اطالعاتی را که می خواهید  کد
  . را براي تأیید آن را فشار دهید تا پرسنل مورد نظر از کدي به کد دیگر انتقال داده شود F2پایان کلید 

  
  امکانات. 8

  ماه سال و انتخاب 
ی توانید ماه هاي سال را تعیین کنید به ایـن ترتیـب کـه بـر روي گزینـه مربوطـه رفتـه و کلیـد         در این نرم افزار شما م

ENTER  +CTRL نمایید را فشار دهید تا پنجره انتخاب ماه باز شود بعد از آن ماه مورد نظر را وارد.  
  

  کاربران 
 : آمده استباشد که شرح استفاده از آنها در ذیل  یکاربران خود شامل هفت گزینه م يمنو

  
  ورود کاربران  -1
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 ) ENTER( اگر هنگام ورود به برنامه رمز عبور خود را اشتباه وارد کرده باشید بدون خارج شدن از برنامه بـا زدن  
شـما   يبـه اطالعـات بـرا    یاین گزینه، پنجره مربوطه را باز کرده و رمز عبور و کد خود را وارد کنید تا دسترس يرو

  . میسر گردد
  
  یر رمز کاربران تغی -2

را  يتواند رمز کاربران را تغییر داده و رمز جدید برایشان ایجاد نماید و یا کاربر جدیـد  یدر این گزینه کاربر ارشد م
 . نماید یمعرف

  
  ورود کاربر ارشد  -3

را  توانیـد رمـز کـاربران    یاین گزینه و تایپ رمز عبور کاربر ارشد در پنجره مـورد نظـر مـ    يرو )ENTER(با زدن 
  .تغییر دهید

  

  تغییر رمز کاربر ارشد  -4
کـاربر ارشـد    يتوانید وارد پنجره شده و رمـز جدیـد بـرا    یو تایپ رمز عبور قبلی کاربر ارشد م )ENTER(با زدن 

در صورتی کـه برنامـه جدیـد نصـب شـده، رمـز کـاربر ارشـد         . آن را تأیید کنید )ENTER(ایجاد نمائید و با زدن 
  .در صورت عدم ایجاد رمز کاربر ارشد سیستم رمز کاربران را نیز کنترل نمی کند. رددتوسط شما تعیین می گ

  

  معرفی گروه کاربران  -5
  .در این گزینه شما گروه هاي مختلف با سطح دسترسی هاي متفاوت را می توانید تنظیم نمائید

  
  معرفی کاربران -6

  .می کنید که تابع کدام گروه از کاربران می باشددر این قسمت شما کاربر و رمز آن را تعریف کرده و معین 
  

  گزارش ورود به سیستم   -7
را کـه وارد برنامـه شـده و از آن اسـتفاده نمـوده انـد        یتوانیـد لیسـت کسـان    یاین گزینه م يرو )ENTER(با زدن 

  .اهده نمائیدمش
  

  ماشین حساب 
یـب کـه بـراي داشـتن ماشـین حسـاب در تمـام        این گزینه جهت یاد آوري در برنامه نصب گردیده است بـه ایـن ترت  

  .باشید را فشار دهید تا ماشین حساب را روي صفحه داشته F5سطوح برنامه کافیست کلید 
  



 ١٨

  ادیتور
  . در این قسمت قابل نمایش و تغییر می باشند TXTفایل هاي 

  
  DBFمشاهده فایل هاي 

 .العات را مشاهده نمائیددر این قسمت شما می توانید دیسکت بیمه خود را باز کرده و اط

  
  فایل

اگر بخواهیم عکس یا پرونده پرسنل را از مسیر خاصی به داخل مسیر تعیین شده برنامه کپی کنیم مـی تـوانیم از ایـن    
آیتم کمک بگیریم، بدین صورت که نوع عمل را کپی فایل از مسیر به سیستم انتخاب و نـام مسـیر و فایـل را تعیـین     

  .انیم عکس این عمل را انجام و یا اطالعات ذکر شده را حذف نمائیمهمچنین می تو. می کنیم
را  BACKUPدر موسساتی که از نرم افزار تحت شبکه امین استفاده می کنند چنانچه کاربري بخواهـد اطالعـات   

  .از برنامه به مسیر خاصی کپی کند یا بالعکس و یا حذف نماید از این منوها استفاده می کند
  
  
  


