
 
  

   کاال و مسافرکشورقلیه حمل و نقل جاده اي وسائط نانجمن هاي صنفی رانندگان امکانات اتوماسیون مدیریت 

 ري)ـــــارگــرمائی ، کـــارفـــ(ک

  

ا راست بوجود آمدند در این کشورحمل و نقل جاده اي بهتر و جامع تر به سبب مدیریت و مسافر مورد حمل کاال  و کارگري در کارفرمائیانجمن هاي صنفی 

صرفه جویی در زمان ، صرفه جویی در هزینه ها یک سیستم هوشمند براي مدیریت امور دارد .  مدیریت و برنامه ریزي براي رسیدن به اهداف انجمن هاي صنفی نیاز به

اطالع رسانی هاي به موقع و تصمیم گیري هاي صحیح در موضوعات مختلف از تی و کاربردي ، یگزارشات مدیرو آسان امور جاري انجمن ، ، منظم ، مدیریت یکپارچه 

  است : شرح داده شده  سامانهامکانات موجود در این  ادامهمی باشد . در براي مدیران و پرسنل اجرایی انجمن ها جمله دستاوردهاي این اتوماسیون 

 

  مسافربري  حمل کاال  عنوان  ردیف

      تعریف انواع مکانیزم حمل و نقل   1

      تعریف انواع رنگ هاي ماشین  2

      تعریف شهرهاي تحت پوشش انجمن صنفی  3

      تعریف انواع ماشین   4

      ثبت اطالعات عضو جدید  5

      پرداخت حق عضویت اولیه و سالیانه  6

     ثبت یادداشت براي اعضاء  7

      صدور کارت عضویت در طرح هاي مختلف  8

      ثبت تعهد از اعضاء با قابلیت پیگیري و بلوکه شدن عضو  9

      جست و جو و مشاهده کلی اطالعات اعضاء  10

      گزارش جامع اعضاء بصورت پارامترهاي مختلف و خروجی اکسل  11

      گزارش حق عضویت هاي ثبت شده به تفکیک تاریخ و نوع پرداخت   12

      گزارش تعهدات اعضاء به تفکیک تاریخ ثبت ، تاریخ مهلت اجراي تعهد   13

      اطالعات کلی اعضاء به تفکیک شهرهاي تحت پوشش انجمنگزارش   14

      گزارش عضویت هاي با مالک واحد (اعضاي داراي چندین عضویت)  15

      چاپ فرم خام عضویت گیري جهت ثبت نام اعضاي جدید  16

      یادآوري رویداد هاي کاري و روزانه با قابلیت نمایش در کارتابل روزانه  17

      گیري از اطالعات پشتیبان  18

      بازگردانی اطالعات  19

      تنظیمات کلی برنامه   20

      تغییر رمز عبور کاربر  21

      تغییر کاربري برنامه  22

      تعریف گروه هاي کاربري با سطح دسترسی هاي مختلف  23

      تعریف کاربران  24

      اعضاي فعال و غیر فعال آمار و ارقام تعداد اعضاي انجمن صنفی به تفکیک  25

      اطالعات کلی انجمن جهت ثبت در گزارشات و فرم هاي مختلف برنامه  26

      چک کردن آخرین ورژن برنامه   27

      بروز رسانی اینترنتی برنامه   28



      ابزار رفع مشکل و راهنمایی از راه دور  29

      صدور معرفی نامه به سازمان ها و ارگان هاي مختلف با قابلیت ثبت در سوابق اعضاء   30

          بصورت پیشرفته و قابلیت هاي متعدد هماهنگ با سایر قسمت ها SMSسامانه ارسال   31

      حفظ و نمایش سوابق ارسال پیامک به اعضاء   32

      کارتابل روزنامه جهت مدیریت آسان رخدادهاي مختلف کاري   33

  

 

 ماژول هاي اضافه قابل خرید

  

1  
  کارت هوشمند مدیریت شارژ ماژول سامانه 

   آن به اعضاء مهلت اتمامجهت مدیریت مبالغ دریافتی ، مدیریت کارت هاي آماده به تحویل ، ارسال پیامک جهت شارژ کارت قبل از 

2  
   جامع راي گیري مجامع سالیانهماژول سامانه 

   غیر قابل اعتراضجهت برگزاري مجامع راي گیري سالیانه و تعیین هیئت مدیره بصورت مکتوب و 

3  
    تحت شبکه براي هر سیستم جدیدماژول 

  باشند (به ازاي هر کاربر جدید)جهت انجمن هایی که نیاز به شبکه کردن برنامه و کاربران همزمان بیشتر از یک نفر نیاز داشته 

  

  

حصول ـب مـخ نصـاز تاری انـرایگورت ـبه ص خدمات گارانتی و پشتیبانی یک سال، به صورت پیش فرض داراي افزار کلیه قراردادهاي فروش نرم 

  ارائه می گردد.  پشتیبانیقرارداد محصول در قالب انعقاد  خدمات پشتیبانی، یکساله  می باشند. پس از پایان دوره پشتیبانی رایگان

  

 

 
 

  داد ـمند سـوشـردازش هـپندسی ـنی مهـت فـشرک

  8481747151، کد پستی  32، خیابان بسیج جنوبی ، نبش بن بست  استان اصفهان ، شهرستان مبارکه
  

  

     
    

  behsadad@  : کانال تلگرام  www.ssip.ir  : وب سایت  03152469015  :  تلفن

 5000264000  : کوتاه پیام سامانه  info@ssip.ir  : ایمیل  03152467784  : نمابر


