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کند.استفاده از سیستم های مدیریت اطالعات  نجایی که اطالعات نقش اساسی در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا میآاز 

یک نرم افزار یکپارچه است که کلیه زیر سیستم های آن با PafcoERPبه صورت یکپارچه ضرورتی انکار ناپذیر است. نرم افزار 

های  رتال به کلیه بخشبطوریکه با ورود به پ .لحاظ شده استکلیه گردش کارها  هم در ارتباط و تعامل است در این سیستم

هر کاربر سطوح دسترسی خود را دارد و در بخش هایی که دسترسی دارد میتواند فعالیت  و نرم افزار دسترسی خواهید داشت

 .نماید

ارایه می شوند و سطوح امنیت در باالترین گرید در آن رعایت شده است  Full Web baseمحصوالت این شرکت تحت وب  

شرکت پافکو عضو  .امنیت را از سازمان فناوری اطالعات ایران دریافت نموده استدر زمینه  Aبطوریکه این شرکت گرید 

 42این شرکت فعالیت رسمی خود را از سال  .سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و عضو شورای عالی انفورماتیک نیز می باشد

توجهی در راستای اعتالی کشور عزیزمان مشتری توانسته است خدمات قابل  188آغاز نموده است و تا کنون با جذب بیش از 

، رضایت شما مشتریان گرامی را بیشتر خدمات و کیفیت محصوالتمان ما در پافکو بر آنیم که با افزایش هر چه .داشته باشد

 .جلب نماییم

 

 

 

 

 شما هستیم رما همیشه در کنا                                                                                  

 شرکت پافکو                                                                                
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 LMSآموزش مجازیسیستم برخی از ویژگیهای برجسته    معرفی

 

آموزش گیرنده را به یکدیگر پیوند داده و فعالیت دوره  و بستری نرم افزاری است که آموزش دهنده مجازی سیستم آموزش

کند. به عبارت دیگر روند آموزش و یادگیری را به طور خودکار مدیریت های آموزش الکترونیکی را مدیریت، ثبت و پیگیری می

کند و تسهیل میکند. یک سیستم مدیریت آموزش قدرتمند، مدیریت اجرایی برنامه های آموزشی را در درون یک سازمان می

 سازد که به همکاری و مشارکت با فراگیران هم تراز خود بپردازند. را قادر می فراگیران  همچنین

 

 باشد:به شرح زیر می     (LMS)مهم و امکانات سیستم مدیریت آموزش مجازی  یبرخی از ویژگی ها

 Pafco VCارتباط کامل و یکپارچه  با  -

 (8M)موزشی پافکو آارتباط مستقیم با سیستم مدیریت  -

 وزشی بدون محدودیت تعداد دوره هاایجاد محیط اختصاصی برای هر یک از دوره های آم -

 مدیریت هر یک از دوره های آموزشی توسط مدیر دوره با قابلیت هایی همچون ایجاد صفحه جدید، اطالع رسانی و.... -

 آموزشی به شکل های هفتگی، موضوعی، پروژه ایی و....روش های مختلف ارایه دوره  -

 اندارهای مختلف آموزش الکترونیکیبارگذاری و به اشتراک گذاری مطالب دوره های آموزشی بر طبق است -

 بارگذاری هرنوع فایل در سیستم -

 ارتباط بین اعضا با سیستم پیام رسانی، انجمن های گفتگوی، اتاق های چت و.... -

 مکان برگزاری نظر سنجی های مختلفهای الکترونیکی و امتحانات آنالین و ابرگزاری آزمون  -

 بازخورد به فراگیر  دریافت تمرین ها و پروژه ها به شکل های مختلف از فراگیران با قابلیت تصحیح و دادن نمره و -

 تقویم آموزشی قوی با امکان تعریف رخدادها و فهرست کارها و.... -

 سانیسیستم های مختلف اطالع ر -

 ت کلیه وقایع و کلیک ها در سیستمو ثب شده آمار ها و گزارش های استفاده -

 تعریف سطوح مختلف دسترسی برای مدیران، مدرسین، فراگیران و کارشناسان و امکان ایجاد سطح دسترسی جدید -

 مدیریت منسجم کلیه کاربران سیستم -

 رهنگ لغت و....استفاده از ماژول های مختلف همچون ویکی ها، کارگاه ها و ف -

 دفتر نمره برای فراگیران ثبت نمرات و ایجاد -

 ایجاد صفحات شخصی برای هر فرد -

 ر دوره های آموزشی برای فراگیرانتعریف روش های مختلف ثبت نام د -

 مدیریت پویای سیستم توسط کارشناس مربوطه ، بدون نیاز به دانش فنی باال -

 امکان ایجاد محدودیت های مختلف در سیستم. -

 

  



 

 
  5155771651، کد پستی :  8،واحد  48سهروردی ، جنب بوستان مادر ، پالک تقاطع تهران ، خیابان شهید مطهری ، بعد از 

 44887417 - 44887451 – 44855488تلفن : 

 
4 

 

 

 

 Adobe connect )نرم افزار کالس مجازی) معرفی برخی از ویژگیهای برجسته 

Adobe connect  است که استفاده های مختلفی , از دیدارهای وبی وب کنفرانسیک مارکت بزرگWeb meeting  برای

توجه به وضعیت اینترنت کشور، این نرم افزار از معدود سیستم هایی است که با   .را قادر میسازدwebinarآموزش الکترونیک و

 قابل بهره برداری توسط موسسات علمی و آموزشی داخلی و سایر سازمانها است. با توجه به سرعت پایین اینترنت خانگی در کشور

این مشکل را حل کرده  AdobeConnectنرم افزار وب کنفرانس  ،از نگرانی های بزرگ برگزاری کنفرانس های تصویری است که

 است.

 

 Pafco LMSارتباط کامل و یکپارچه با  -

 Pafco ERPارتباط کامل و یکپارچه با    -

 قابلیت مدیریت کاربران و شرکت کنندگان در وب کنفرانس -

 قابلیت آپلود کردن تصاویر و نمایش آنها -

 PowerPointقابلیت آپلود کردن و نمایش  -

 ایرینسدارای تخته وایت برد جهت نوشتن بر روی آن و نمایش به  -

 و یا فردی از شرکت کنندگان در وب کنفرانس همه افرادقابلیت چت کردن با  -

 قابلیت کنفرانس صوتی -

 قابلیت کنفرانس تصویری -

 ایرینسقابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه کامپیوتر شخصی برای  -

 مربوطه هایقابلیت ضبط کنفرانس ها و به اشتراک گذاشتن فایل -

 قابلیت چیدمان صفحه بصورت های دلخواه -

 قابلیت گذاشتن لینک در صفحه -

 قابلیت برگزاری نظر سنجی جهت دریافت نظرات شرکت کننده ها -

 امکان رای گیری بصورت آنالین -

 قابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه کامپیوتر شخصی برای بقیه -

 اختصاصی برای کاربران وجود نداردIPاحتیاج به  -

 سازمانها و...، آموزشگاهها ، شرکتهای خصوصیقابل استفاده در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،  -
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 سیستم دوره های کوتاهمعرفی برخی از ویژگیهای برجسته 

 طوری طراحی شده است که کاربر با مراجعه به سایت سازمان بتواند در ابتدا لیست دوره های جاریدوره کوتاه مدت سیستم 

 .دوره های مورد عالقه خود شرکت نمایدد و پس از ثبت نام در سایت بتواند در رویت نمایرا 

 

  :مشخصات دوره های کوتاه مدت

 

 PafcoLMSارتباط کامل و یکپارچه با  -

 PafcoERPارتباط کامل و یکپارچه با    -

 عریف شعبه و دسترسی هر کاربر به شعبه تعیین شدهت -

 تعریف سطح دوره -

 تعریف مدرس دوره -

 تعریف محل برگزاری دوره -

 دوره و معرفی کننده دورهتعریف مجوز دهنده  -

 تعریف دوره بصورت حضوری یا مجازی -

 ه با انواع پارامترهاورفرم تعریف د -

 هوررعایت مجموعه قوانین تعریف شده در هنگام ثبت نام د -

 ثبت نام دورهتقویم  -

 ورهتقویم برگزاری د -

 نوع برگزاری دوره -

 مسئول دوره تعریف   -

 بصورت قرارداد با سازمانها یا عمومی  تعریف دوره -

 (در سیستم لحاظ شده است مقررات آموزشی)حضور و غیاب، سایر مقررات آموزشی -

 ن در زمان اخذ دورهو بررسی آ ظرفیت دوره )تعداد شرکت کنندگان( -

 بصورت جداگانه ترمتعیین شهریه به ازای هر شعبه و هر  -

 و...، حواله  ثبت انواع فیش ، چک  -

 ثبت انواع تخفیفاتامکان  -

 و ...امکان پرداخت اینترنتی با کلیه بانکهای عضو شتاب مانند ملی ، ملت ، تجارت ، سامان  -

 امکان صدور انواع گواهینامه پایان دوره -

 انواع گزارشات استاتیک مانند لیست مدرسین ، لیست افراد شرکت کننده در یک دوره خاص و... -

 در ارتباط خواهد بود.بصورت یکپارچه  VC , LMSمجازی تعریف شود این دوره با زیر سیستم بصورت  چنانچه دوره -

 قابل رویت باشددفتر حساب هر دانشپذیر بطوریکه ریز کلیه تراکنشهای مالی  -

 به آنها SMSگزارش بدهکاران و امکان ارسال  -

 گزارش ساز پویا بصورت لیستی و آماری و بر چسب پستی -
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 4Mبلند مدت   –معرفی  برخی از ویژگیهای برجسته سیستم جامع مدیریت آموزش 

 PafcoVCارتباط کامل و یکپارچه با  -

 PafcoLMSارتباط کامل و یکپارچه با    -

( فرم تعریف نوع دانشگاه ) انواع دانشگاهها شامل دولتی ، غیرانتفاعی ، پیام نور ، علمی کاربردی ، آزاد ، فنی حرفه ای و ...  -

(Multitypeuniversity )  می باشد 

 فرم تعریف دانشگاه  -

 (  Multibranch) شعبه ها ( )  دانشکدهفرم تعریف واحدهای  -

 گروه آموزشی وفرم تعریف مقاطع تحصیلی  -

و ،  تعریف درس ،  تعریف ستاد و استاد مشاور ، تعریف دانشجا ، تعریففرم تعریف رشته ها و گرایش های تحصیلی    -

 تعریف گروه درسی ، تعریف امتحانات  و ...کالس، 

 ماژول درخواستها توسط دانشجو ، استاد و سایرکاربران -

 ماژول نامه ساز پویا -

 ماژول گزارش ساز پویا -

 ماژول ارزشیابی اساتید -

 ماژول ارتباط با اتوماسیون اداری )امکان ارسال نامه به دانشجویان و اساتید و .. از طریق کارتابل ( -

 SMSتباط با ماژول ار -

 ماژول انتخاب واحد و حذف اضطرای و حذف و اضافه -

 پذیرش و ثبت نامیستم اداره س -

 خدمات آموزشی  سیستم اداره -

 دانش آموختگان سیستم  -

 آموزشیسیستم حسابداری  -

 سطح 6در  فرم شهریه ثابت -

 سطح 8در  متغیرفرم تعریف شهریه   -

 خفیفات شهریه فرم ت  -

 ، حواله و ....فرم انواع واریز نقدی ، چک  -

 فرم انواع بدهکاری دانشجویان -

غیاب امتحانی ، لیست نمره ، لیست بدهکاران و  و انواع گزارش استاتیک مانند لیست حضور و غیاب کالس ، لیست حضور -

 کارنامه ترم به ترم و...

 امکان پرداخت اینترنتی شهریه توسط بانکهای عضو شتاب -

 و بلند مدت (پوشش انواع تحصیل ) ترمی و پودمانی  -

 کنترل تردد توسط بارکد -
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 معرفی برخی از ویژگیهای برجسته سیستم حق التدریس اساتید

 PafcoERPارتباط یکپارچه با سیستم مدیریت اموزش  -

 امکان تعریف اطالعات پایه بصورت پارامتریک -

 امکان تعریف اطالعات حکم اساتید در نیمسال -

 ثبت ساعات موظف اعضای هیأت علمی -

 پیش فرض حق التدریس درس غیر ساعتی در نیمسالنرخ  -

 ساعت حق التدریس اساتید در نیمسال نرخ یک -

 امکان ثبت سمتها و ساعات موظف سمتهای اجرایی اساتید در نیمسال -

 امکان محاسبه حق التدریس اساتید مرتبط با پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری -

 درسی با در نظر گرفتن درصد مشارکتامکان محاسبه حق التدریس اساتید یک گروه  -

 امکان ثبت پرداختهای نقدی و مدت دار به اساتید -

 امکان ثبت کسورات و مازاد مبالغ قابل پرداخت به اساتید. -

 امکان ثبت فعالیتهای متنوع اساتید شامل: -

 گسترش و سازی اندازی،فعال راه–استاد فعالیتهای -

 معتبر علمی مجالت انتشار در فعال شرکت–استاد فعالیتهای -

 خارجی و داخلی علمی مجامع در عضویت–استاد فعالیتهای -

 ستاد یا نشانها و جوائز تشویقها، -

 استاد شده تایید یا ثبت هنری آثار ارائه و ابتکار و اختراع -

 استاد علمی گزارشات تالیف و ترجمه ملشا  راتتشانا انتشار عناوین -

 استاد خارجی و داخلی وکنفرانسهای سمینارها در شده منتشر مقاالت -

 استاد خارجی و داخلی معتبر درمجالت شده چاپ مقاالت -

 استاد تخصص با مرتبط خدمتی سوابق -

 ستادی اپژوهش خدمت سوابق -

 اساتید تحصیلی سوابق -

 اساتید همکاری اساتید و نوع آموزشی های دوره -

 استاد تدریس سابقه -

 موسسات آموزش عالیمرکز و سایر  این در استاد مواردتدریس -

 امکان گزارش گیری و ساخت انواع گزارش در خصوص حق التدریس با ابزار قدرتمند گزارش ساز پویا      -
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 ریزی هوشمندهبرناممعرفی برخی از ویژگیهای برجسته 

به  و آسان کاری سادهریزی در ساده ترین عبارت یعنی تخصیص زمان و کالس به استاد و درس. این کار شاید در ابتدا، برنامه

نظر برسد ولی در هر محیط آموزشی یکی از مسائل و مشکالت مهم و زمانبر است و روزها و ساعت ها، چندین نفر از پر مشغله 

ریزی دروس در جدول هفتگی بر اساس معیارها و امکانات کند. برنامهترین افراد مجموعه را برای حل این مسئله مشغول می

گیرد. به همین دلیل مسئله زمانبندی دروس وس و ساعات حضور استادان و درخواست دانشجویان صورت میمحیط، مشخصات در

ها است فکر و ذهن متخصصین مهندسین کامپیوتر را شده است که حل آن سال در علوم کامپیوتر تبدیل مشکلبه یکی از مسائل 

ها و روشکترا بر روی آن تعریف شده است. تاکنون از تاکنون صدها پروژه کارشناسی ارشد و دو  به خود مشغول کرده

الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوع، شبیه سازی  توان بهکه از آن جمله می شده استاستفاده های مختلفی برای حل آن الگوریتم

 ... اشاره کرد. و ، الگوریتم پرندگان، الگوریتم رقابت استعماریتبرید، اجتماع مورچگان

افزار با( را معرفی نموده است. مغز هوش مصنوعی این نرمصریزی آموزشی )سیستم برنامه ،برای حل این مشکلشرکت پافکو 

ها هزار برنامه ممکن را بررسی و از بین آنها، با توجه به نیازهای هر مرکز، بهترین برنامه ممکن را ارائه این قابلیت را دارد که ده

 نماید.

 دروس: هوشمندبرنامه ریزی  افزار نرم اجمالی معرفی

 و نیز قابل استفاده به صورت مستقل  PafcoERPارتباط یکپارچه با    -

 امکان برنامه ریزی در سطح دانشکده یا گروه آموزشی -

 تعریف گروه های آموزشی با سطح دسترسی برای هر کاربر -

 تعریف بازه برگزاری کالس ها -

 وستعریف ارائه در -

 آموزشیتعریف استادان یک گروه  -

 تعریف ترم و بازه زمانی آن -

 اجرای زمانبندی -

 تعریف عدم برخورد دروس -

 تعریف گروه های دانشجویان -

 برگزاری کالس خصوص ساعتاستادان در ترجیحدر نظر گرفتن  -

 زمان های در دسترس بودن کالستعریف  -

 گزارش برنامه هفتگی گروه دانشجویان، اطالعات ارائه درستعریف   -

 برخورد دروساضافه کردن  -

 گزارش برنامه هفتگی گروه آموزشی -

 گزارش کالس های خالی -
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 سیستم مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشدمعرفی  برخی از ویژگیهای برجسته 

  قرار داردتحصیالت تکمیلی  زیر سیستمسیستم مدیریت پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در 

 فرم تعیین استاد راهنما پایان نامه -

 تعیین استاد مشاور پایان نامه فرم -

 فرم تعیین فرمول سقف مجاز اخذ پایان نامه با استاد راهنما اول و دوم و استاد مشاور اول و دوم -

 فرم اطالعات پایان نامه -

 فرم مقاالت -

 فرم مصوبات -

 فرم آزمون جامع -

 فرم اطالعات تاریخ دفاع پایان نامه -

 تنظیمات پایان نامه/رساله -

 نامه/رساله بر اساس دانشجوتنظیمات پایان  -

 تنظیمات پایان نامه/رساله برای اساتید -

 / رسالهتنظیمات کلی پایان نامه -

 اطالعات دپارتمان و شوراها -

 مدرک زبان انگلیسی -

 / رسالهموضوعیت پایان نامه -

 تعیین موضوعیت پایان نامه/رساله رشته گرایش های تحصیلی -

 / رسالهزمینه علمی پایان نامه -

 علمی پایان نامه/رساله رشته گرایش های تحصیلی تعیین زمینه -

 شده در سمینار ها و کنفرانس های داخلی فرم مقاالت منتشر  -

 شده در سمینار ها و کنفرانس های خارجی فرم مقاالت منتشر  -

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی -

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر خارجی -

 یان نامه در انتخاب واحد دانشجوادرس پ رعایت قوانین آموزشی هنگام اخذ -

 خارجی( -فرم تعیین نوع استاد )داخلی  -

 فرم تعیین مقطع تحصیلی -

 فرم تعیین هویت درس پایان نامه / رساله -

 پشتیبانی از چند دانشکده بصورت همزمان -

 گزارش ساز پویا جهت اخذ انواع گزارشات پایان نامه -
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 :   CMS سیستم سایت سازمعرفی  برخی از ویژگیهای برجسته 

 

برای ایجاد و مدیریت صفحات وب طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم  (CMS) سیستم مدیریت محتوای وب

ندارند این امکان را فراهم می آورد، تا با اطالعات پایه و اولیه، محتوای   برای کاربرانی که دانش فنی طراحی صفحات وب

 .صفحات وب خود را ایجاد و مدیریت نمایند

 

 صات هسته سیستممشخ امكانات سیستم
امکان تعیین روش ارسال ایمیل توسط  (مدیریت رسانه )مدیریت عکس ها و تصاویر

 Mailو تابعSMTPوSendMailتوابع

جهت شکل WYSIWYGبرخورداری از ویرایشگر تعبیه شده (ها )بخش کاربری، مدیریت و صفحات ورود مدیریت قالب

 دهی مطالب

قابلیت تعریف اطالعات متا در سایت و هر مطلب جهت  (Recycle) مدیریت محتوای زباله ها

 معرفی به موتورهای جستجو

ماژول ها ،  توسعه وب سایت توسط نصب اجزاء ، قابلیت مدیریت کاربران و طبقه بندی آنها در گروه های مختلف

 بخش ها و قالب ها

 درج فرمتهای مختلف صوتی و تصویری در محتوا مدیریت منو ها، بخشها، طبقه بندی و بایگانی مطالب

 ارزیابی مطالب توسط کاربران مدیریت آگهی ها و تبلیغات تصویری و نوشتاری

 فهرست سازی برای آرشیو مطالب ارسال ایمیل و اطالع رسانی گروهی

 Userviewویرایش محتوا از بخش ماژول فرم ساز

 محیط مدیریت چند زبانه نظر سنجی و دریافت گزارش کامل از نتایج ماژول

 ایجاد محتوا و صفحات متنوع به تعداد نامحدود مدیریت وب لینک های مفید در سایت

 تال اساتیدماژول پر اخبارآخرین ماژول 

 ایجاد محتوا و صفحات متنوع به تعداد نامحدود ایجاد چندین زیر ساخت

 wizardنصب سایت و راه اندازی بصورت  فرم ساز پویا به همراه خروجی اکسل و فرم و ایمیل
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 معرفی  سیستم حسابداری مالی 

 PafcoERPارتباط با سایر سیستمهای پافکو مانند نرم افزار نماد و  -

 سند های حسابداری و امکان گزارش گیری به تفکیک نوع سند  )افتتاحیه، صالحیه، و ...(تعریف انواع  -

 سطح 58در دسته بندی حساب ها  -

 کنترل ماهیت حساب )بدهکار یا بستانکار میان دوره یا پایان دوره( -

 تقویم هوشمند جهت جلوگیری از صدور اسناد در ایام تعطیل -

 وماتیک، و کنترل حساب های آخر دوره مالیافتتاح و اختتام سال مالی بصورت ات -

 امکان کپی اسناد و همچنین کپی و انتقال سطور از یک سند به سند دیگر -

 امکان ادغام چند سند در یک سند -

 امکان ثبت الگوی سند و استفاده مکرر از آن -

 Scanerامکان اضافه کردن ضمائم به یک سند با استفاده از  -

 براساس تاریخ به صورت اتوماتیک یا انتخابیمرتب سازی شماره اسناد  -

 امکان تایید اسناد به صورت گروهی -

 قابلیت گزارش گیری به دو زبان فارسی و انگلیسی -

 امکان بازگرداندن سندها و سطرهای حذف شده یا تغییر کرده -

 امکان ساخت گزارشات دلخواه متناسب با سلیقه کاربر -

 خطی، میله ای و ...(گزارش گیری به صورت نموداری )سه بعدی، -

 گزارش دفاتر یا تراز نسبت به یک گروه حساب خاص -

 گزارش ترازنامه و گزارش تراز آزمایشی  -

 گزارش سود و زیان -

 گزارش لیست حسابها -

 خالصه سند در یک بازه زمانی دلخواه -گزارش -

 گزارش مانده حساب ها به صورت درختی -

 دفتر روزنامه -

 مختلف در سطوح گوناگون حسابداری مقایسه ترازنامه های مالی دو سال -

 آنالیز عملکرد یک حساب با چند حساب دیگر -

 امکان مرور حسابها در گزارش -

 امکان تهیه گزارش ترازنامه ای براساس مراکز هزینه و یا هر تفصیلی دلخواه دیگر -

 امکان جستجو در اسناد ثبت شده براساس موضوعات مختلف -

 سطوح دسترسی متفاوتامکان تعریف کاربران متناسب با  -

 (Report Generatorامکان ساخت گزارشات دلخواه در هر یک از برنامه ها ) -
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 فی  سیستم خزانه داری)چک و بانک(معر

 
 PafcoERPارتباط با سایر سیستمهای پافکو مانند نرم افزار نماد و  -

 تعریف انواع درآمد و هزینه ، نوع واریز به حساب ، چک و ... -

 شعبه، حساب و دسته چکتعریف بانک،  -

 قابلیت دریافت و پرداخت به صورت چک، نقد و یا حواله بانکی -

 ثبت چکهای دریافتی یا پرداختی با قابلیت چاپ بر روی چکهای رایج -

 هشدار جهت اسناد دریافتی و پرداختی موعد رسیده )در یک بازه زمانی تعریف شده( -

 جاریامکان دریافت از حساب و همچنین واریز به حساب  -

 واگذاری دسته ای از چک های دریافتی -

 انجام کلیه عملیات ممکن بر روی چک های دریافتی و پرداختی -

 مغایرت بانکی -

 

 گزارش ها:

 عملکرد صندوق 

 موجودی بانک در هر لحظه 

 گزارش امکان سنجی بانک 

 چکها گزارش راُس گیری 

  ،واریز به حساب اسناد دریافتی و پرداختیجستجو بر روی دریافت، پرداخت، درآمد، هزینه، دریافت از حساب 

 گزارش از چک های دریافتی پاس نشده در یک بازه زمانی 
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 فی  سیستم پرسنلی، حقوق و دستمزدمعر

 ثبت اطالعات کامل شخصی و پرسنل مربوط به کارمندان -

 ثبت حکم و قوانین مربوط به شرکت یا اداره -

 قراردادی، رسمی و یا شیفتیثبت قرارداد به صورت ساعتی،  -

 مشخص کردن اضافات و کسورات حقوق بصورت پارامتری جهت پرسنل و قابلیت ثبت به تفکیک هر ماه -

 تعیین فرمول اضافه کار، عیدی و سنوات به صورت پارامتری )قابل تغییر توسط کارفرما( -

 تعیین افراد مشمول بیمه و مراکز کار -

 تعریف مراکز بیمه و مالیات -

 و ثبت ایام تعطیل تعیین -

 تعیین ساعت کاری هر ماه -

 شیفت کاری و اختصاص آن به اشخاص مختلف یتعیین الگو -

 پرداخت و محاسبه وام و مساعده -

 ثبت و کنترل مرخصی به صورت ساعتی و یا روزانه -

 محاسبه کارکرد ساعتی و روزانه به صورت جمعی  و یا فردی -

 قرارداد چاپ حقوق بصورت خودکار بر اساس آخرین حکم و -

 محاسبه مفاصاحساب، سنوات، عیدی و مانده مرخصی -

 اعمال بدهی های معوقه -

 

 گزارش ها

 تهیه لیست و دیسکت بیمه 

 تهیه لیست مالیات 

 تهیه لیست و دیسکت بانک 

 گزارشات مختلف از مرخصی، حقوق،  وام و لیست کلی مالیات 

 کامل امکان صدور و چاپ خودکار فیش های حقوقی کلیه پرسنل به صورت 

 محاسبه نمودار نفر ساعت کارکرد روزانه و ماهانه 
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 ی برجسته سیستم اتوماسیون اداری معرفی  برخی از ویژگیها

 

یکییی از مشییکالت اساسییی سییازمان هییا وشییرکت هییا، نظییام اداری و گییردش کییار بییه صییورت سیینتی مییی باشیید. نامییه 

در مجمیوع هزینیه هیای بیاالیی بیر سیازمان  و در سیازمان، خیود باعیی خیلیی از مشیکالت میی شیود  نگاری های کاغذی

 .با وجود نرم افزار اتوماسیون اداری و دبیر خانه بسیاری از این مسائل مرتفع می گردد  نماید. تحمیل می

 PafcoERPارتباط با سیستم یکپارجه -

 work flow engineگردش کار  -

 امضاء دیجیتال -

 امکان پاسخگویی به نامه ها  کارتابل شخصی و -

 ( دفترتلفن) کاری و فردی کامل مشخصات با مکاتبه طرف هایسازمان و اشخاص تعریف امکان

 هاها در نمودار سازمانی و تعریف ارتباط بین سمتها و سمتتعریف مسئولیت -

 هانامه اولویت تعریف و( سری محرمانه، عادی،) هانامه به دسترسی سطوح تعریف مکانا -

 انفرادی یا اتوماتیک بصورت پرسنل جهت هاگیرنده بندیطبقه و تعریف امکان -

 های عمومی و شخصی برای نامه وشهتعریف پ -

 شخصی و عمومی صورت به نوع هر از نامه الگوی تعریف امکان -

  آنها مدیریت و پرسنل کلیه جهت روزانه کار گزارش تنظیم امکان -

 پرسنلی قرارهای مشاهده و تنظیم امکان -

  عمومی و شخصی صورت به اطالعات بایگانی -

 و نامه رسیده از خارج از سازمان ید به خارج از سازمان جد نامه داخلی، هاینامه تعریف -

 ها در صورت داشتن مجوزن به نامهامکان تعریف امضای مدیران به صورت عکس و انتقال آ -

 های داخلی امکان صدور نامه -

 ها و همچنین تنظیم جواب نامهامهقرار دادن یادداشت روی نامکان  -

 ها  امکان قرار دادن زمان روی پیگیری نامه -

 های مخاطبن شخص و یا تعریف گروهارجاع نامه به چندی -

 اساس موضوع)پیرو،عطف و ......(  امکان طبقه بندی نامه ها بر -

 ایجاد نامه مرتبط با نامه رسیده  -

 ها و ضمائم آنها ( نامهscanامکان ورود تصویر ) -

 (Reportgeneratorهای مورد نیاز )های از قبل طراحی شده و امکان طراحی گزارشارائه گزارش -

 ها به صورت درختی و نمودارامکان گزارش گردش نامه -

 زارش ساز پویا با امکان گزارشات لیست ، آماری ، ماتریسی ، نموداریگ -

 word - excell - pdfصدور گزارشات به محیط  -

 سیستم یادآوری خودکار -

 

 



 

 
  5155771651، کد پستی :  8،واحد  48سهروردی ، جنب بوستان مادر ، پالک تقاطع تهران ، خیابان شهید مطهری ، بعد از 

 44887417 - 44887451 – 44855488تلفن : 

 
15 

 

 

 پویا تحت وب گزارش سازمعرفی  برخی از ویژگیهای برجسته 

 

 د.ها روز به روز بیشتر احساس می شوقابلیت گزارش گیری در محیط مرورگر Webbaseبا توسعه روز افزون نرم افزار های

امکیان پیذیر میی و .. (TableوFunctionو (StoredProcedureگزارش گیری از طریق اتصال به اجزای مختلف پایگیاه داده 

و  اسیتفاده میی کننید LinqToEntityوLinqToSqlهای مختلف کیه از DataSourceاین سیستم قابلیت اتصال به انواع.باشد

 را دارد . ( ...و Accessو (SQLServerهمچنین قابلیت اتصال به بانک های اطالعاتی مختلف 

طراحی شده است هدف از این کار عدم نیاز کاربر نهایی به نصب برنامه ها و Webbasedه صورتتمامی امکانات این سیستم ب

 .ابزار های جانبی بوده است

 (Multilingual) چند زبانه بودن سیستم -

 WebBasedامکان ایجاد و طراحی گزارشات به صورت  -

 WebBasedبه صورتDesignerامکان طراحی گزارشات در محیط -

 روابط بین جداول پایگاه دادهتشخیص اتوماتیک  -

 و گزارشات برچسب پستی(Chart) و نموداری (CrossTab)امکان ایجاد گزارشات لیستی و ماتریسی  -

 امکان ایجاد شروط مختلف بر روی اطالعات -

 (Sorting) امکان مرتب سازی اطالعات -

تفاده از گزارش ساز در نرم و فیلدهای محاسباتی اس(Summary)و تجمیع  (Grouping)امکان ایجاد گروه بندی  -

 افزار های دیگر به صورت ابزاری مجزا

 امکان تعریف کاربران و سطوح دسترسی مختلف -

 توسط کاربران از گزارشاتSave As امکان تهیه -

 RichText و Text و Png و Tiff و Bmp  و Jpeg و Gif و PowerPointو Word و Excel و Pdfقابلیت تهیه خروجی به صورت -

 تقسیم بندی گزارشات به صورت درختی و لیستی قابلیت -

 Silverlightو نمایشگرPdfوHtmlامکان پیش نمایش به صورت -

 رابط کاربری ساده و زیبا -

 Ajaxاستفاده از تکنولوژی -

- Performanceدر تهیه گزارشات با حجم داده باال باال 

 قابلیت نمایش تصویر در گزارش -
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 نرم افزار آرشیو الكترونیكی اسناد معرفی  برخی از ویژگیهای برجسته 

 

 PafcoERPارتباط با سایر محصوالت شرکت پافکو -

 رمزنگاری اطالعات آرشیو شده -

 نگهداری اطالعات در سطح پایگاه داده -

 امنیت باال در نگهداری اطالعات -

 آرشیو اسناد به دو صورت سازمانی و شخصی -

 الیه nاسناد بصورت سلسله مراتبی تا  پوشه بندی درختی و  -

 امکان به اشتراک گذاشتن اطالعات را در شبکه برای کلیه کاربران با سطوح دسترسی مشخص فراهم می نماید -

 انواع جستجو روی پوشه های تعریف شده -

 امکان اتصال به انواع اسکن -

 تغییر ، حذف ، جدید ، جستجو و .....(اختصاص سطوح دسترسی به هر پوشه ) -

 ت جهت یادآوریو جلسا امکان تنظیم قرارها  -

 امکان تنظیم انواع مدلهای گرافیکی -

 فشرده سازی تصاویر تا حد فوق العاده باال و امکان جستجو فوق العاده سریع -

    از پایگاه "امنیت سیستم طوری طراحی گردیده است که فقط توسط نرم افزار، فایلها قابل رویت هستند و مستقیما -

 مسدود گردیده است .داده ها دسترسی برای افراد غیر مجاز 

 کردن تصاویر Loadسرعت فوق العاده باال در  -

 و ...در یک پوشه pdf  ،word  ،Excelامکان ذخیره همزمان انواع فایلها مانند تصاویر ،  -

ترین سطوح میتوان دسترسی بطوریکه هر کاربر در پایین  امنیت نگهداری اطالعات در پایگاه داده در باالترین سطوح -

 .دتعریف کن

 

 مراجعه نماییدhttps://pafcoerp.comو  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت پافک

 

 

 

https://pafcoerp.com/
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  , EMail , SMSمعرفی  برخی از ویژگیهای برجسته سیستم  پرداخت اینترنتی

 

 ( sms )پیام بر نرم افزار

مقوله اطالع رسانی در همه سازمان ها ، شرکت ها ، دانشگاهها و حتی ادارات دولتی وجود دارد و اهمیت آن بر همگان 

رسیدن اطالعات و صحیح بودن محتوای اطالعات نیز یکی از فاکتورهای مهم می  معلوم گردیده است .البته به موقع 

 لیغات و حتی مدیریت بعضی امور استفاده می کنند .باشد.امروزه سازمان های مختلف از این ابزار جهت تب

 

 : SMSت فنرم افزار ارسال و دریا  مشخصات

 PafcoERPارتباط با سایر محصوالت شرکت پافکو -

 از طریق اینترنت با سرعت فوق العاده باال SMSارسال  -

 ارسال گروهی پیام ، طبق گروه بندی انجام شده -

 ( و محاسبه تعداد کاراکترUnicodeارسال پیام به زبانهای مختلف ) -

 SMSرقمی رایگان از طرف شرکت جهت دریافت و یا ارسال  58ارائه یک شماره  -

 ERPافزار ارتباط سیستم با افراد طرف مکاتبه و دفتر تلفن نرم -

 PafcoERP،  از زیر سیستمهای مالی اداری ، اتوماسیون ، نماد ، آرشیو اسناد شرکت پافکو SMSامکان ارسال  -

 کاربران و سازمانها و ... بصورت پارامتریک در هرتعداد سطح که الزم است بندیگروه  -

 الگوسازی پیام ها جهت کاربردهای تکراری مانند مناسبتها و ... -

 (SMSایجاد گروه بندی دلخواه برای پیام های رسیده ) آرشیو  -

 و ... دریافت انتقادات و پیشنهادات کاربران و مشتریان -

 

 ( Electronic Payment )پرداخت اینترنتی 

 سیستم پرداخت اینترنتی با انواع بانکهای و سیستم شاپرک منطبق و قابل بهره برداری است

  بانک صادرات ، بانک پارسیان ،  بانک تجارت ،  پرداخت اینترنتی با بانکهای ملی )درگاه سداد( ، ملی )درگاه دامون(، بانک ملت ،

 سرمایه ، بانک کشاورزی ، پست بانک ، بانک سپه ، بانک رفاه ، بانک اقتصاد نوین ، بانک سامان  بانک پاسارگاد ، بانک

 

 ایمیل

 smtpامکان ارسال ایمیل از طریق  -
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 Pafco Frame Workمعرفی برخی از ویژگیهای برجسته زیر ساخت 

 نوع معماری :  

 (Presentation Layer, Business Layer, Data Access Layerسه الیه شامل : )

 مشخصات فنی :

.NetFramework 8,1  ،LinqToSql ،OOPProgramming زبان برنامه نویسی ،C# 

  امکانات :

 FormInput&Validationبرای  AjaxControlToolkitاستفاده از 

Authentication and authorization  استفاده از :.NetMembership  امکان ارسال ،Sms  وEmail 

Caching ،Error handling and logging ،Security  جلوگیری از حمالت(xss  وinjection  وcookie) 

Unit and functionality testing( قابلیت الگ گیری ،Dynamic Log on Data Access Layer Base Classes) 

 ترسینکات قابل توجه در خصوص سطوح دس

 (،Role Base Access Right)، سطح دسترسی در سطح دکمه (Role Base Access Right)سطح دسترسی در سطح فرم

 CheckLock Scenarioدسترسی به زیر سیستم ها بر اساس  (،Horizontal Security)سطح دسترسی روی رکوردها 

 :  UIسایر امکانات در 

 Custom Report Base (Active Report) {html, word, active report tools,Tiff} ،Multiskinگزارشات بر اساس 

 Custom)ساز(، کنترل هیای سفارشیی شیده  Queryابزار های پویا شامل گزارش ساز پویا ،  نامه ساز پویا ،  فیلتر ساز پویا)

Controls) 

 نکات قابل توجه در خصوص امنیت

زمیان خطیا،  در Logکاربران، زمان نمایش هشدار برای تغییر کلمه عبور کاربران، تنظیمات مربوط به  زمان انقضای کلمه عبور

 ، Forgot Password، تنظیمات حساب کاربری، کلمه عبور کاربران، حساب کاربری،Logفرمهای نمایش 

، Backup, Restore، سیرویس Log، انتقیال فاییل Logو فرمهیای نمیایش  Log، انیواع SSL، تنظیمات امنیتتنظیمات کلی 

 IIS، تنظیمات تعداد درخواستهای ارسالی در Web.Configدر فایل  ConnectionStringرمزگذاری 

بیه آدرس  یا با واحد فروش شیرکت پیافکو مراجعه فرمایید و https://pafcoerp.comجهت کسب اطالعات بیشتربه سایت 

info@pafco.ir تماس بگیرید و یا شماره های شرکت. 

 

 فقیتبا آرزوی مو

 شرکت پافکو                                                                                                                                                
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