
 

 

 

 مقدمه

استفاده از اتوماسیون در انجام کارهای اداری اتحادیه سطح نوینی از رضایتمندی را در 

یااز  تماامی اساتمهمیای ماورد ن   مشتریان ایجاد می نماید. زیرا در کوتااهتری  زماان   

امور روزمرگی خود از قبیل بایگانی و نگیاداری اساناد     وادارات جیت تمدید و ابطال 

 .ی گیردبا سیولت و سادگی انجام ماعضای اتحادیه و لیست و گزارشگیری از آنیا 

اطهع رساانی رویادادها و    اعضا و  مموقه حق عضویتاعضا از قبیل همچنی  مدیریت 

ون وقفاه روزاناه   اتفاقات صنفی بصورت پیامک گروهی بطور اتوماتیک و خودکار و باد 

 انجام می پذیرد.

)اتحادیه خواروبار فروشان ،اتحادیه مرغ فروشان،  ای  محصول نرم افزاری هم اکنون در

اتحادیه مکانیسینیای اتومبیل ،اتحادیه حمل ونقل درونشیری، اتحادیاه لاوازم یادکی    

  بایش از  و    اتحادیه صنفی استاا    31 بیش از  اتحادیه آه  فروشان(  اتومبیل و

، یکی از برتاری  و ممتبرتاری  راهکارهاای اراشاه شاده در زمیناه راه        سال سابقه 31

 اندازی اتوماسیون اداری اتحادیه های اصناف به شمار می آید.

صحت کارکرد تمامی اجزا و بخش های برناماه در طای دنادی  ساال تاییاد شاده و       

ای ساطح اساتان   سادگی و سیولت کارکرد نرم افزار مورد استقبال کاربران اتحادیه ها 

 که میارت یکاربرانسادگی و سیولت کار با ای  نرم افزار باعث خواهد شد قرارگرفته و 

   ی زیادی هم نداشته باشند جذب ای  برنامه شوند.کامپیوتر
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 تضریوفی  بصرو    اتوماسروو  انرفاا اهردل       افراا   نرم   توسط که مشکالتی

 : شد خواهد حل

 

 

 

 

 

 بایگانی پرونده ها کامل مدیریت و نمودن سیستماتیک . 

 های رسیده یا صادره(. شد)اعم از نامه نخواهد گم هایتان نامه 

 بددا (دبیرخاندده سیسددتم) دریددایتی و ارسددا ی هددای و بایگددانی نامدده  مدددیریت 

 .رسمی اتحادیه سربرگ

     خودکدار   اندداز  شدماره  و نامده  نمونده  بدا صدور تمامی استعالم هدای اداره ادا

 .اتوماتیک یقط با یک کلیدبصور  کامال 

 قابل مقصد یا ، مبدا ، تاریخ ، موضوع اساس بر و شده بندی دسته هایتان نامه 

 .باشد می دسترس

            گزارش و رصدد  حهده بده  حهده ی وضدعیت تمدامی اعصدا بده صدور  ت  یدک

 .شده

  بدددون و سددری  پاسددخگوییایددزایس سددرعت در پاسددخگویی بدده اربددا  راددوع 

 راوع. اربا  درخواستهای به وق ه
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 د هافتی های نامه اسکن

 شدل د هافت های نامه به به  سا  و سمهع دستمسی

 …و نامه تا هخ نامه، نوع نامه، شیا ل اساس بم جستجو و د هافتی های نامه باهگانی

 …قابلوت گاا شگومی از نامه های د هافتی بم اساس موضوع، تا هخ، مقصد و

 شدل ناد  های نامه اندهکاتو  ثبت و افاا  نم  د  ادا ی های نامه ندو  امکا  
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 جستجوی سمهع اعضا 

 استا  ممکا انفاا اتاق استاندا د با شماکت و مباشم  کا   چاپ و ندو 

 ساماندهی پموندل های اتحادهه با اختصاص کد نم  افاا ی به   نها 

 مماجعه به پموندل فواهکی  با هک کلود بدو  ا نی تیامی استعالمهای ادا ندو  

 یددرم ، تجددار  و معدددن صددنعت سددازمان ،، شددهرداری اصددنا  اتددا )مررمتبط ادا ا  اسررتعالمهای

  ... ( و دارایی  بهداشت ، عمومی اماکن ی نامه معریی

 



اصناف ایده آل   اتحادیه   اتوماسیون   نرم افزار  

 5 صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندهکاتو  اتوماتوک   دفتم

 (ها استعالم تمامی و همیشه برای یکبار)   تمام نامه ها سربرگ تنظیمات 

 ردوُ افزار نرم به اتصال قابلیت(word ، )اجرای اتوماتیک و درج سربرگ و تاریخ نامه ها 

 اتوماتیک بصورت بایگانی و اندیکاتور دفتر طبق ها نامه به زنی شماره 

 صادره و وارده های نامه کلیه بایگانی  

 خاص تاریخ یا خاص ی کلمه جستجوی اندیکاتور های نامه در سریع بسیار جستجوی  

 

 



اصناف ایده آل   اتحادیه   اتوماسیون   نرم افزار  

 6 صفحه 

 

 

 جستجو سمهع و پودا کمد  پموندل ها

          ، حتق ضوتویت   رستته فعاییتت  تلفت،،  امکان جستتجوی ررونتده هتا بتر استا  نتام ، نتام ختانواد ی ،

 و هر اطالضات خاص ررداخت شده و یا نشده 

 امکان جستجو بر اسا  محل فعاییت و یا سابقه ی فعاییت 

  امکان جستجوی ترکیبی 

 فته یافته شده ی هر جستجوامکان چاپ ییست و محدوده ی یا 

 امکان تبدیل نتیجه ی جستجو به فایل اکسل 

 

 گاا شگومی

 زارشگیری متنوع و دیخواه از اضوای اتحادیه فعال راکد ابطایی و دردست اقدام  

 زارشگیری بر اسا  منطقه فعاییت ، رسته ی فعاییت خاص ، سابقه فعاییت  

  نشده زارشگیری بر اسا  حق ضوویت ررداخت شده یا 

 زارشگیری بر اسا  تلف، ثابت یا تلف، همراه کلیه اضوا  

  ریشرفته با ستونبندی دیخواه  زارشگیری های 

 امکان مرتب سازی و چاپ اضوا بر اسا  رسته فعاییتی ، نام خانواد ی و سایر اطالضات 

  امکان صدور به محیط اکسلExcel در تمامی  زارشها ممک، میباشد 
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 سوستم پوامک گموهی 

 ثانیه از کسری در اتحادیه اضوای به جمعی دسته  ریامک ارسال 

 به اضوایی که معوقات حق ضوویت دارند  ضوویت حق ارسال اتوماتیک ریامک سررسید 

 ارسال اتوماتیک ریامک تذکر به اضوایی که رروانه کسب آنها درحال منقوی شدن میباشد 

 اطالع رسانی بر زاری جلسات ، مناسبتها، رویدادها ارسال ریامک به هیئت مدیره جهت 

 ارسال ریامک با مت، دیخواه جهت کلیه اضوا و یا بخشی از اضوا 

 

 

 

  

 

 

 

نیونه ای از چاپ اتوماتوک فم  

تقاضای ندو  پموانه کسب د  

 حضو  ا باب  جوع جهت
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 افزاری نرم اتوماسیون رروژه بابت شهری نقل و حمل ریاست و اصناف اتاق از کار انجام حس، و تقدیر یوح

 

 


