
  



 :فراگستر درباره

 

  ، (خاص سهامی)فراگستر اطالعات فناوری شرکت 

 بهینه استفاده و جامعه در فناوری توسعه هدف با

 بازرگانی، ، صنعتی بعدهای کلیه در IT صنعت از 

 35531 شماره با 3131 سال در اداری و خدماتی 

 بکارگیری با را خود فعالیت و است رسیده ثبت به 

 .است نموده آغاز متخصص و مجرب نیروهای 

  دانش بکارگیری و تحقیقاتی تیم از استفاده با شرکت R&D بخش همچنین 

  داده قرار خود کارشناسان اختیار در را خود تحقیقات ارزشمند روز،نتايج پیشرفته

 .کند عرضه بازار به و تولید را متنوعی محصوالت است توانسته و

 ارايه مشتری، رضايت کسب را خود اصلی مداری،هدف مشتری محوريت با فراگستر اطالعات فناوری شرکت
 .است داده قرار خود محصوالت در نوآوری ارائه و کیفیت مداوم بهبود وبهتر، بیشتر چه هر پشتیبانی و خدمات

 

 در شرکت که است مواردی ترين اصلی از ها تنگنا حذف و کاربران اختیار در خوب کار ابزار گذاشتن اساسا
 کاربران به را کارآمد و راحت افزاری نرم بگويیم که است اين افتخارمان و است پرداخته فعالیت به آن راستای

 . دهیم هئارا

 

 آموزش ساعت 5 و پشتیبانی ماه 6 دارای شرکت افزارهای نرم وکلیه گارانتی سال يک دارای ها دستگاه کلیه
 (. اينترنت طريق از ارتباط ، تلفنی پشتیبانی فراگستر، شرکت محل در حضور.) باشند می رايگان

 

 سرعت پر اينترنت از استفاده با شما کار محل در دور راه از پشتیبانی قابلیت مجموعه اين افزارهای نرم کلیه در
 شما افزاری نرم مشکالت کشور از ای نقطه هر در هزينه حداقل صرف با تکنولوژی اين بکارگیری با. باشد می مهیا

 . گردد می برطرف شرکت اين کارشناسان توسط زمان حداقل در

 

 

 

 ما رب آنیم هب شما کیفیت ، اعتبار، خدمت و ضمانتی را اراهئ نمائیم هک الیق نهایت احترام شما باشیم.              

 



ری سیستم اهی مالی   و حسابدا

 سیستم اهی حضور و غیاب                    

 سیستم اهی کنترل دسترسی                                               

                                                                                                                                                

 

 1 کیت5/5 نگارش وينا بازرگانی حسابداری افزار رمن

 1 کیت5/5 نگارش                     وينا بازرگانی حسابداری افزار نرم

 4 کیت 5/5 نگارش وينا بازرگانی حسابداری افزار نرم

 5 کیت 5/5 نگارش                      وينا بازرگانی حسابداری افزار نرم

 رستوران /فود فست      وينا رستوران جامع اتوماسیون

 پايه نگارش                                            وينا غیاب حضورو افزار نرم

 ای حرفه نگارش                                       وينا حضوروغیاب افزار نرم

 مدارس/آموزشگاه/باشگاه                        وينا افراد مديريت افزار نرم

 Iface 401مدل چهره تشخیص                   وينا غیاب و حضور دستگاه

 VF 130 مدل چهره تشخیص                  وينا غیاب و حضور دستگاه

 Iclock 630اثرانگشتی مدل  دستگاه حضور و غیاب وينا

 V10مدل اثرانگشتی   وينا غیاب و حضور دستگاه

 V 16 مدل اثرانگشتی  وينا غیاب و حضور دستگاه

 S 100 مدل کارتی           وينا غیاب و حضور دستگاه

 RFID تگ و ،کارت کارتخوان انواع RFID تجهیزات



      (    1 کیت) 5/5ش نگار وينا حسابداری افزار نرم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  انبار

 ثبت ورود و خروج های انبار به صورت اتوماتیک
 پس از ثبت فاکتور 

 انبارگردانی جهت اصالح موجودی 
 گزارش موجودی ريالی انبار 
کاردکس کاال و گزارش انبار از هر کاال 
رش موجودی اجناس اگز 
 شاخص کاال و سود و زيان بر اساس هر کاال يا طرف

 حساب 
 گزارشات حسابداری 

 مشاهده اسناد حسابداری و فاکتورهای وابسته 
 معین  –وضعیت گردش يک حساب ) دفتر کل–

 یلی (صتف
) وضعیت گردش کلیه حسابها ) دفترروزنامه 
 گزارش خريد وفروش اجناس 
 ترازنامه و صورت حساب سود و زيان 
 گزارش اسنادحذف و اصالح شده 
 لیست بدهکاران و بستانکاران 
 چهار ستونی تراز دو ستونی و 
 صورت حساب افراد 
 و گزارشات تکمیلی بسیار 

 امکانات تکمیلی 

 امکان پشتیبان گیری از طريق نرم افزار 
 بانک اطالعاتیsql server 

 محاسبه سود و زيان به روشFIFO 

 امکان استخراج گزارشات بهExell 

 ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور 
 امکان ثبت چندين فاکتور موقت بطور همزمان 
و امکانات تکمیلی ديگر 

 اطالعات پايه 
 ثبت اسناد حسابداری دوبل به صورت اتوماتیک 
 تنها يک انبار و صندوق امکان تعريف 
 امکان تعريف کاربر به صورت نامحدود و تعیین سطح

 دسترسی به صورت حرفه ای 
فاکتور  
 پیش فاکتور  ،فروش  ،صدور انواع فاکتور )خريد، 

 اقساط ( ،امانی 
دور امکان ثبت مرجوعی فاکتورهای صادر شده / ص

 فاکتور خدمات 
،مانده حساب و  تسويه فاکتور به صورت نقد , چکPOS 

 صدور فاکتور فروش سريع و با استفاده از بارکد خوان 
 ثبت سهم بازارياب در فاکتور فروش ) بصورت

 درصدی از کل فاکتور (
 ثبت تخفیف و اضافه وجه در فاکتور ) بصورت درصدی

 از يک جنس و يا کل فاکتور (
 چاپ فاکتور در سايزهای مختلف / امکان حذف و

 تصحیح فاکتورهای صادره 
 امور نقد و بانک 

 ثبت چکهای دريافتی و پرداختی 
 انجام کلیه عملیات مربوط به چک 

، فروش وبرگشت ويرايش ، به حساب گذاشتن،)وصول
 (چک

 تعیین زمان هشدار برای چک های دريافتی و پرداختی 
 مشاهده مانده صندوق  به صورت لحظه ای 
 ثبت دريافت و پرداخت های نقدی 
 انتقال وجه بین کلیه حساب های سیستم 

 پرسنل 

 تعريف پرسنل و میزان حقوق پايه ماهانه 
 ثبت برداشت های بین ماه پرسنل و پرداخت حقوق

 ماهانه 
 چاپ فیش حقوقی پرداختی 

 



 ( 1 کیت) 5/5ش نگار وينا حسابداری افزار نرم     

  1کیت  5/5کلیه امکانات نگارش 
  انبار و صندوق بطور نامحدودامکان تعريف 
  سر فصل حسابها 

 یل (صمعین و تفکل، ح طس 1)امکان تعريف حساب جديد در 
 حسابها بندی امکان ويرايش کد 
  بخش تبديالت و تولید به صورت پايه 
  امکان طراحی فاکتور به دلخواه کاربر 
  امکان چاپ چک از طريق  نرم افزار 
  ثبت اسناد ضمانتی 
  امکان ثبت وام و عملیات مربوط به اقساط آن 
  استهالکامکان ثبت دارايی های ثابت و عملیات مربوط به  

 

 (4 کیت) ای موسسه چند نگارش وينا حسابداری افزار نرم      

  کلیه امکانات نگارش حرفه ای 
 انجام عملیات حسابداری برای چند شرکت 

 سیستم  يکيا موسسه بر روی  
 

 ( 5 کیت) شبکه نگارش وينا حسابداری افزار نرم    

  کلیه امکانات نگارش چند موسسه ای 
  کاربر  1انجام عملیات حسابداری به طور همزمان برای 

 ) اين تعداد قابل افزايش  می باشد (
 

 

 

 

همچنین شرکت جهت ترويج فرهنگ نرم افزاری و رفاه حال کاربرانی که سطح فعالیت کمی دارند اقدام به تولید 
کاربران می باشد . اين حسابداری بازرگانی کرده است که بدون محدوديت جوابگوی بسیاری از  نسخه رايگانيک 

 نسخه از سايت شرکت قابل دانلود می باشد

 قابل استفاده در:

سوپرمارکت،لوازم خانگی،فروشگاه های عرضه موبايل،لوازم يدکی،فرش،پوشاک،لوازم ساختمانی،آهن 
بازرگانی که عملیات روزانه آنها به الت،لوازم التحرير،لوازم آرايشی و بهداشتی و کلیه شرکت های آ

 صورت خريد و فروش و ارائه خدمات می باشد



    وينا رستوران جامع اتوماسیون      

 

 امکانات کلی سیستم 

  ماوس و صفحه کلید مخصوص رستوران، صفحه کلید امکان صدور فاکتور از طريق  
  ظرفیت و مصارف آشپزخانه ، انجام کلیه عملیات مربوط به خريد / فروش و ثبت ضايعات 
  لیزری (و ارسال فاکتور به پرينتر صورتحساب و آشپزخانه ، پشتیبانی انواع چاپگر )حرارتی 

  قابلیت استفاده بوسیله مانیتور لمسی ،POS،کار مشتری ودارای امکانات مخصوص اين  نمايشگر مخصوص 

 یگروه یژتون وغذاها فيطرف حساب موقت، تعر ک،یپ ن،یطرف حساب ها بصورت مشترک فيامکان تعر 

 پارسل با توجه به تعداد پرس غذا نهيپارسل بودن فاکتور و ثبت هز ايمشخص نمودن سرو  امکان 
  ساعت، صفرکردن صندوق، وشامل باز و بسته کرن صندوق با ثبت تاريخ  کنترل صندوق و فروش روزانه

 ثبت کسرو اضافه صندوق، پرداخت هزينه ،مشاهده میزان عملکرد هر اپراتورو خالصه وضعیت فروش  

  و ساعت مشخص خيتار یبرا یرزرو یو غذاها زیثبت م ،قابلیت مشاهده وضعیت میزها 

 کي  غذا براساس  متیق رییو امکان تغ نیاز مشترک یگروه خاص یبرا سيو سرو فیدرصد تخف فيتعر امکان 
 گروه از طرف حساب ها

  امکان دريافت سفارشات توسطPocket pc 
  تنظیم خودکار اسناد حسابداری 
 امکان پشتیبانی از کارت هوشمند 
  قابلیت کنترل سهمیه و يارانه 
  امکان تعريف محدوديت دسترسی صندوق دار 
  (فرمول تولید) تهیه غذا بر اساس مواد مصرفیکنترل موجودی و  ،موجودی انبار 
 ( امکان نمايش شماره و مشخصات تماس گیرندهCaller ID) 

 قابل استفاده به صورت شبکه 
 

 

 

 

قابل اتصال به کلیه سخت افزارهای جانبی شامل پرينتر، اسکنر، نمايشگر  
 و ... مشتری، کالر آی دی، فراخوان مشتری 



  

 گزارشات اصلی سیستم 

  مشاهده اسناد حسابداری و فاکتورهای وابسته 

  گزارش اسناد حذف و اصالح شده توسط اپراتور 
 ) وضعیت گردش کلیه حسابها )دفتر روزنامه 
 ) وضعیت گردش يک حساب کل )دفتر کل 

 )وضعیت گردش يک حساب )دفتر معین 
  ترازنامه و صورت حساب سود و زيان 
  لیست بدهکاران و بستانکاران 
  میزان فروش گروههای غذائی 

  تراز دو ستونی و چهار ستونی 

 خالصه وضعیت فروش روزانه 

  مشاهده فاکتورهای صادره 

 امکان حذف و اصالح فاکتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موجودی کاال 
شاخص کاال 

 موجودی ريالی انبار  

 صورت حساب افراد 

 گزارش خريد و فروش 
 میزان کارکرد اپراتورها 
 میزان فروش گروههای غذايی 

و گزارشات تکمیلی حسابداری 

 لیست ژتونهای يک طرف حساب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سامانه سفارش سیار وينا

 )ويژه اتوماسیون رستوران(:   امکانات کلی سیستم        

کاربری بسیار ساده و روان 

امکان ارسال فاکتور مشتری به پرينتر صندوق 

 گارسونامکان تعريف نام کاربری و کلمه عبور برای هر 

ارسال پرينت به آشپزخانه به محض دريافت سفارش 

 وسیله پرينتر کمری همراهب امکان چاپ فاکتور 

امکان ثبت جابجايی مشتری از يک میز به میز ديگر 

ج اتصال به کامپیوتر از طريق امواwifi 

 



 اتوماسیون جامع رستوران و باشگاه های تفريحی  وينا در يک نگاه



 وينا افراد يريتدم اتوماسیون        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای مديريت جامع و مکانیزه نمودن مطمئن راه حلی  اتوماسیون مديريت افراد وينا،

 ،مجموعه ای اتوماسیون مديريت افرادورزشی می باشد . آموزشی و مجموعه های فرهنگی ، 

پیام پنل ارسال ،  حضوروغیابشامل دستگاههای می تواند گسترده از نرم افزار و سخت افزار ها بوده که 
  . باشد افراد و نرم افزار جامع مديريت ، گیت تردد کارت های الکترونیکی،  کوتاه

توسط مديران مجموعه به راحتی قابل اعمال بوده و تردد و عملیات در اين سیستم  امکان نظارت و کنترل 
  .مديران خواهد بودگزارشات مفید و موثر آن راهنمای خوبی برای 

اتوماتیک بوده که هر فرد بدون روبرو شدن با هیچ  مجموعه ایدر نهايت هدف از اجرای اين سیستم ، ايجاد
اپراتوری ، خود عملیات مربوطه را انجام دهد . به عبارتی مسئولین فقط نقش نظارتی خواهند داشت ، نه نقش 

 .اجرايی

 



 امکانات کلی سیستم

  امکان تعريف اعضا بطور نامحدود 
  امکان ثبت زمان های مجاز ورود وخروج هر يک از اعضا 
  امکان مشاهده گزارش ورود و خروج اعضا 
  عصر و ...(–صبح  -فرد–امکان ثبت گروه های ثبت نام )زوج 
  امکان مشاهده گزارش اعضايی که مهلت اعتبارشان رو به اتمام است 
 يی که مجاز به ورود نبوده اند اما حضور داشته اند امکان مشاهده گزارش اعضا 
 صورت جلسه ای و يا براساس تاريخ (بتمديد اعتبار اعضا از طريق نرم افزار )  امکان ثبت 
  اعضاامکان مشاهده گزارش مانده اعتبار 
  ن اعتبار و ....(،میزاامکان مشاهده مشخصات اعضا هنگام ثبت ورود و خروج ) شامل تصويرشخص 
  پخش پیغام صوتی هنگام ورود اعضای غیر مجاز 
  و مشاهده هزينه های ثبت شدهامکان ثبت هزينه ها  
   مشاهده گزارش شهريه های دريافت شده و امکان ثبت مبلغ شهريه دريافتی 
  امکان مشاهده گزارش تاخیر و غیبت افراد 
 .... ساير گزارشات 

 
 افراد يتمدير پايه افزار نرم به افزايش قابل امکانات

 1 کیت 

)از ديگر رسانی اطالع گونه هر و ، اطالعات مربوط به تردد اعتبار تمديد جهت  اعضا به کوتاه پیام ارسال امکان 
 (طريق پنل ارسال پیام کوتاه و يا مودم

 1 کیت

 کارت کردن شارژ و  باشگاه اعضا از هريک به عضويت کارت تخصیص و کارتخوان دستگاه به اتصال امکان
 مشخص مدت برای

 4 کیت

 نهاآ عضويت کارت که اعضايی برای فقط درب شدن باز جهت دسترسی کنترل های سیستم به اتصال امکان
 .باشد داشته اعتبار

 

 

 

 



  پايه نگارش وينا حضوروغیاب افزار نرم    

 

 

 

 

 

 

 مانند گردشی های شیفت داشتن درصورت) است شده طراحی ثابت های شیفت برای افزار نرم اين:  توجه
 (بود خواهید افزار نرم از پرسنل کارکرد خام گزارش گرفتن به قادر  تنها کار شب های شیفت

 
 گزارشات سیستم پايه نسخه حضوروغیاب افزار نرم کلی مشخصات

 گزارش خام تردد و کارکرد پرسنل امکان تعريف گروه های کار مختلف

گزارش ويژه تردد و کارکرد پرسنل )شامل : کارکرد کل ،  امکان تعريف ساعت های کاری هر گروه
کارکرد کل با ضريب ، اضافه کاری به تفکیک اول وقت و آخر 

 به تفکیک و ....(وقت ، کسر کار 

گزارش ويژه تردد و کارکرد کل افراد در محدوده تاريخی  امکان تعريف پرسنل به طور نامحدود
 معین

گزارش مرخصی و ماموريت های روزانه و ساعتی )برای يک  امکان نسبت دادن پرسنل به يک گروه کاری
 فرد و کل (

 خروج های ناقصگزارش ورود و  تعیین فعال يا غیر فعال بودن پرسنل

 

امکان ثبت ورود و خروج پرسنل به صورت دستی از طريق نرم 
 افزار

 گزارش مرخصی و ماموريت های ناقص

امکان ثبت مرخصی و ماموريت ساعتی و روزانه از طريق نرم 
 افزار

 لیست حضوروغیاب پرسنل درتاريخ های مشخص

 و گزارشات تکمیلی ديگر و امکانات کاربردی ديگر

 :  معرفی سیستم

 استراتژی کنترل تردد مطمئن، کاری بس  سازمان و گسترش آن بدون داشتنيک توسعه 
مشکالت فراوانی در خصوص مديريت ، نداشته باشد دشوار است و درصورتیکه برنامه ای مدون و صحیح

. يکی از ابزارهايی که مارا در اين راستا ياری آمدخواهد  بوجود سازمان منابع انسانی و حفظ دارايی های
 می باشد.م افزاری حضور و غیاب ، استفاده از سیستم های نرخواهد رساند

 
سیستم های اتوماسیون حضور وغیاب موجب می شود که نظارت و مديريت پرسنل به نحو احسنت اجرا شده و 

از کم کاری های احتمالی کاسته شود . بعالوه اين اطمینان برای پرسنل حاصل می شود که به هیچ عنوان حقی 
 .بق قانون و مقررات و ساعات ثبت شده در سیستم صورت می گیرداز آنها ضايع نشده و کلیه حسابرسی ها ط
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 کلیه امکانات نگارش پايه 

 امکان تعريف و ويرايش انواع شیفت های کاری
 شبکاری و ... ،شامل چرخشی 

 ورود و ،شبکاری ها  ،امکان تعريف اضافه کارها 

 خروج های زائد و کلیه مشخصه های اطالعات برای
 هرگروه کاری 

 نحوه ورود و ،امکان تعريف محدوده کاری شیفت 

 تعیین و محاسبه تعجیل و تاخیر ، خروج در شیفت
 در شیفت  و انجام کلیه امور محاسباتی شیفت 

 امکان تعريف انواع مرخصی های روزانه 

 امکان تعريف انواع ماموريت های روزانه 

 امکان تخصیص دادن و تنظیم کردن برخی از 

 دستگاه ها فقط برای يکسری از گروه های کاری 
 13امکان تعريف گروههای کاری با دوره تناوب تا 

 روزبا ترکیب شیفتهای مختلف 
امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به مرخصی، 

 تغییر شیفت کاری کارکنان ارکرد، تايید ک ،ماموريت 
مجوز اضافه  ،انواع مجوزهای ورود و خروج کارکنان 

 شبکاری و .... ،کاری 
 امکان تعیین مرخصی ساعتی و معادل سازی آن با

 مرخصی روزانه 

 امکان مشاهده لیست پرسنل فعال / غیرفعال 

 امکان صدور کارت برای هر پرسنل ثبت شده، از
 طريق نرم افزار )تعريف کارت در سیستم (

 
 

 

 محاسبه کارکرد خالص پرسنل قرارداد ساعتی 

محاسبه مدت حضور فیزيکی جهت  پرداخت کارانه و
 افزايش تولید

 امکان استفاده از چندين دستگاه به طور همزمان 

) امکان تغییر شیفت پرسنل )در يک محدوده يا آزاد 

 کنترل و اصالح نقص در ورود و خروج های ناقص 

 نام  امکان ويرايش اطالعات ورود و خروج با ثبت 

 کاربر ويرايشگر و زمان ويرايش 
هرگونه گزارش با استفاده از سیستم گزارش  ساخت

 ساز

 تعريف تعطیالت خاص برای آن دسته از گروههای 

 کاری که از تقويم سازمانی استفاده نمیکنند .
 تعريف کاربران و تعیین سطوح اختیارات هر کاربر 

 امکان اصالح ساعت ورود و خروج و همچنین نوع ورود و
 خروج

ی زائد امکان اصالح ورود و خروج ها 

 امکان تعیین مانده مرخصی هر پرسنل و نمايش آن 

 امکان ثبت اضافه کار ثابت 
 امکان تعريف شیفت برای مديران 

اکثر اضافه کار دامکان تعیین حداقل و ح 

و امکانات تکمیلی ديگر 

 



 

 : مديريتی و آماری متنوع گزارشات تهیه امکان

 
 
 گزارش کارکرد افراد بصورت فردی يا کل پرسنل در تاريخهای مشخص  

 ساعت  ،اضافه کاری ،تاخیر  ،تعجیل در ورود و خروج  ،ماموريت ، مرخصی ، کسر کار ، ردگزارش کارک
 شبکاری و ساير موارد برای هر پرسنل 

 کل اضافه کاری بدون در نظر گرفتن  افه کاری :ضگزارش از اضافه کاری بر اساس تک تک فیلدهای ا
 میزان اضافه کاری تايید شده  ،تعداد روزهای اضافه کاری  ،انواع آن 

  گزارش از اضافه کاری بر اساس انواع : اضافه کاری اول وقت / وسط وقت / آخر وقت 

  محاسبه حداقل و حداکثر اضافه کاری در روزهای تعطیل 

 اعتی برای هر فرد و کل افراد در سیستم س یگزارش انواع مرخصی و ماموريت ها 

  گزارش وضعیت فعال و غیر فعال پرسنل 

  در يک شیفت در يک روز حاضرگزارش پرسنل 

  دستی کاربر بر اساس فیلدهای دلخواه  سازامکان گزارش 

 اضافه کاری و شبکاری پرسنل  ،تاخیر  ،ه انواع گزارشات نموداری اعم از : نمودار کارکرد ئارا 

  انتخابی  و .....مربوط به ورود و خروج پرسنل براساس محل خدمت  ، فردی ،گزارشهای روزانه انواع، 
 شماره کارت و نوع عضويت 

 و گزارشات کاربردی ديگر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


