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نرم افزار        
تشکیالت و تجزیه تحلیل مشاغل

با توجه به تاثیر مســتقیم چیدمان صحیح ســاختار ســازمانی و تعریف مشــاغل، در افزایش 
کارایی ســازمانها، وجود یک نرم افزار اطالعاتی جامع جهت پاســخگویی به نیازهای سازمان 
در این حوزه از الزامات تمامی ســازمانهای پیشــرو به شمار می آید. نرم افزار طراحی سازمان 
و تجزیه و تحلیل شــغلی فراگســتر، با درک صحیح از طراحی مشــاغل امکان ثبت و کنترل 
شــرایط احراز و استاندارد های عملکردی مشاغل را در قالب ساختار سازمانی ممکن می سازد.

  کارکردهای نـرم افـزار  

امکان تعریف و ویرایش مصوبات تشکیالت سازمانی      �

امکان تعریف پستهای سازمانی      �

امکان سطح بندی پستهای سازمانی در رده های گوناگون مدیریتی، کارشناسی و...     �

امکان نوع بندی پستهای سازمانی بر اساس پارامترهای نظیر : ثابت، مجازی، متناظر و...     �

امکان تعریف سقف تعداد پست های بالتصدی و تصدی دار      �

امکان نگهداری تاریخچه مشاغل      �

حفظ سوابق متصدیان یک پست      �

امکان تعیین مشاغل مجاز برای احراز یک پست     �

امکان تعریف نیازهای آموزشی الزم برای احراز یک شغل      �

امکان ثبت پارامترهای الزم جهت احراز یک شغل      �

امکان تعریف ضرایب ریالی برای برخی از مشاغل نظیر حق اشعه، سختی کار و...      �

ویژگی هـای نـرم افـزار

امکان ثبت و نگهداری تاریخچه تغییرات چارت سازمانی     �

امکان نگهداری چارت به صورت سلسله مراتبی و ارتباط با ماتریس پروژه ها      �

امکان تعریف چارت سازمانی متناسب نیاز شرکت    های هلدینگ      �

امکان تعریف چارت سازمانی به طور همزمان در یک تاریخ با دو الگوی مصوب و اجرایی      �

امکان تعریف شعب در چارت سازمانی      �

امکان تعریف شاخص های نه گانه )وظیفه-مهارت-دانش- توانمندی- فعالیت- شرح کار-      �
عالقمندی- سبک کار- ارزش کار شغل( برای هر یک از مشاغل به صورت جداگانه

ارتباط  چندگانه بین پست و شغل و شرایط احراز و کنترل های کاربری      �
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ویژگی هـای نـرم افـزار

حفظ سوابق رزومه ها     �

امکان به جریان انداختن مجدد رزومه راکد     �

امکان بروزرسانی رزومه های ثبت شده با حفظ سوابق تغییرات     �

 امکان چاپ رزومه های دریافتی در قالب استاندارد     �

امکان تهیه لیست رزومه های منجر به استخدام جهت ارائه در مناقصات     �

قابلیت تعریف گردش کار مصاحبه به صورت سیستمی       �

نرم افزار        
نیرویابی و جذب

با توجه به اهمیت باالی فرآیند نیرویابی بر اســاس استانداردهای عملکردی مشاغِل مجاز به 
احراز پســت، نرم افزار نیرویابی و جذب فراگستر امکان شناســایی پستهای بالتصدی، اعالم 
نیاز جذب نیرو، تولید پرسشــنامه های اســتخدامی و اعمــال کنترل های الزم برروی رزومه ها 

می سازد. فراهم  را 

  کارکردهای نـرم افـزار  

شناسایی پستهای بالتصدی     �

شناسایی مشاغل مجاز به احراز پست     �

اعالم الزامات و شرایط احراز تصدی پست     �

امکان ثبت درخواست جذب نیرو     �

امکان تهیه آگهی استخدامی با شرایط عمومی و اختصاصی     �

امکان گردآوری رزومه های دریافتی از طریق سایت یا کاربر     �

امکان فیلتر رزومه ها بر اساس شرایط عمومی     �

اعالم لیست کوتاه جهت فرآیند گزینش و مصاحبه     �

اعالم به مصاحبه شونده از طریق ایمیل و پیامک     �

ارزیابی رزومه های دریافت شده با الزامات مشاغل     �

اعالم نتیجه نهایی جذب     �
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نرم افزار        
 پرسـنلی و احـکام

زیرسیســتم پرســنلی و احکام فراگســتر با هدف جمع آوری اطالعات جامع و از پرسنل و کلیه 
امور مربوط به قراداد و ســوابق آنها در سازمان ها طراحی شده اســت. از مهمترین ویژگی های 
زیر سیســتم پرســنلی و احکام فراگستر نگهداری سوابق پرســنلی با حفظ تاریخچه تغییرات آن 
در سیســتم می باشد که به این وســیله گزارشــات آماری و دقیقی از روند تغییرات در سازمان 
ازجمله میانگین ســطح تحصیالت یا میانگین ســن افراد و ... را در بازه های مختلف به مدیران 

می دهد.  ارائه  سازمان ها 

محــور مرکزی هر نرم افزار مدیریت منابع انســانی، زیر سیســتم پرســنلی و صدور احکام آن 
می باشــد. زیر سیستم پرســنلی و صدور احکام فراگســتر ابزاری قدرتمند جهت پیاده سازی و 

صدور انواع احکام در نظام های مختلف محاســباتی می باشد. 

  کارکردهای نـرم افـزار  

ثبت اطالعات پزشکی ابتدای استخدام     �

تکمیل پرونده پرسنلی)سوابق شغلی، تحصیالت، وضعیت تاهل و سایر اطالعات شخصی(     �

ایجاد پرونده استخدامی )پست سازمانی، نوع استخدام، وضعیت اشتغال، محل خدمت، شغل(     �

نگهداری سوابق ایثارگری     �

نگهداری سوابق آموزش     �

نگهداری سوابق ارزیابی     �

نگهداری سوابق حراستی پرسنل     �

پرونده الکترونیکی     �

نگهداری اطالعات کامل وابستگان)همسر، فرزندان، والدین و ...(     �

صدور انواع حکم و قرارداد پرسنلی)استخدام، انتساب، ارتقا مدرک تحصیلی، ارتقا شغل و ...(     �

صدور انواع حکم اصالحی به صورت آبشاری و نردبانی     �

دسترسی به سوابق امکانات رفاهی مورد استفاده     �

دسترسی به سوابق وام های مورد استفاده     �

ویژگی هـای نـرم افـزار

یکپارچگی با سیستم  تشکیالت و تجزیه و تحلیل شغلی فراگستر     �

امکان تجمیع فایلهای اسکن شده در قالب یک فایل چاپی     �

قابلیت تعریف فیلدهای اطالعاتی جدید توسط کاربر     �

حفظ سوابق پرسنلی با امکان گزارشات بر اساس تاریخ     �

حفظ سوابق قوانین محاسبات      �

دارای انواع روش محاسبه بر اساس الگوهای خدمات کشوری، نظام هماهنگ،      �
طبقه بندی مشاغل، کارگری و قانون کار

امکان تنظیم محاسبات احکام بر اساس روشهای خاص سازمانها )بومی سازی(     �

امکان مشاهده خالصه وضعیت پرسنلی و احکام در کارتابل تحت وب     �
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نرم افزار        
آمـوزش  فراگستـــر 

نرم افزار آموزش فراگســتر با هدف ایجاد تعامل بیشتر بین کارکنان، سرپرستان و 
رابطین آموزش واحد با واحد آموزش ســازمان و مطلع کردن کارکنان از برنامه های 
آموزشی سازمان طراحی گردیده است. هدف اصلی این سیستم، تطبیق فرآیندهای 
آموزشــی با نیازهای یادگیرنده جهت اشتغال در پست های مورد تصدی و یا پیش 

نیازهای مربوط به ارتقاء پســت می باشد.

  کارکردهای نـرم افـزار  

�     ANSI ، NTA ، PDK ، IWA2 ، 10015 منطبق با استانداردهای

منطبق با نظام آموزش کارکنان مدیریت خدمات کشوری     �

�     Standard Of Skill  ، DACUM ، PAQ ، Delphi دارای روش های نیاز سنجی

�     OWASP دارای گواهینامه سطح بلوغ امنیتی

�     The Kirkpatrick Model مدل اثربخشی کرک پاتریک

ویژگی هـای نـرم افـزار

تامین زیرفرآیندهای آموزش ) نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی (     �

قابلیت اتصال به کالس های مجازی     �

�     Onet ابزار تجزیه و تحلیل و تدوین مشاغل با مدل

قابلیت برگزاری آزمون های الکترونیکی با تعریف انواع سوال و تحلیل نمرات     �

�     Scorm قابلیت ساخت محتوا و برگزاری دوره های الکترونیکی

اختصاص پروفایل شخصی به کارکنان سازمان جهت رویت شناسنامه آموزشی ، ارزیابی دوره ها      �
و شرکت در نیازسنجی و غیره 

بررسی نشانگرهای استاندارد جهت پایش فرآیندهای آموزش     �

ابزار گزارش ساز جهت تهیه و تولید گزارشات و نمودارهای سفارشی و گواهینامه و فرم ها     �

پورتال آموزشی جهت ارائه تقویم و ثبت نام و پرداخت های الکترونیکی و ... برای مراکز آموزشی      �
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نرم افزار        
ارزشیابی عملکرد

نرم افزار ارزشــیابی عملکرد فراگســتر، وظیفه ســنجش عملکرد کارکنان ســازمان را بر مبنای 
محور، شــاخص و معیار های عملکردی بر عهده دارد. در این زیر سیســتم هر پرسنل می تواند 
بــا روش های متداول ارزیابی نظیر 360 درجه، باال بــه پایین و ... ارزیابی گردد و تحلیل های 

الزم در اختیار ســایر زیر سیستم ها قرار خواهد گرفت.

  کارکردهای نـرم افـزار  

تعیین محورهای ارزیابی     �

تعیین شاخص های ارزیابی پرسنل     �

تعریف انواع شاخص های ارزیابی     �

گروه بندی شاخص ها بر اساس ارزشهای سازمان     �

امکان معرفی معیار با چهار الگوی امتیازی، مصداقی)چند گزینه ای(، مصداقی بازه ای و محاسباتی      �

امکان تعریف بازه های مجاز امتیازی      �

تعریف سطوح ارزیابی     �

تعریف دوره های ارزیابی     �

امکان تعریف مسیرهای متفاوت ارزیابی در یک دوره مشخص     �

تهیه پرسشنامه های ارزیابی با وزنهای متفاوت هر معیار در مسیرهای ارزیابی     �

امکان ارزیابی، ارزیابی شونده توسط ارزیاب های متفاوت     �

اعالم نتایج ارزیابی     �

ویژگی هـای نـرم افـزار

امکان گردش خودکار فرم ها در کارتابل ارزیابی     �

امکان ارتباط امتیازی با الزامات عملکردی مشاغل      �

امکان تعریف جریمه تاخیر در فرآیند ارزیابی برای ارزیاب     �

امکان خود ارزیابی     �

امکان گردش فرم های ارزیابی با الگوهای رایج     �

امکان خروجی به سیستم آموزش     �

خروجی های متنوع به نظام کارانه     �

امکان دریافت امتیاز برخی از معیارها از سایر سیستمها )کنترل تردد(     �

قابلیت اتصال به کالس های مجازی     �
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نرم افزار        
مـسیر ارتقـای شغـلی

به منظور افزایش انگیزه و اثر بخشــی کارکنان ســازمان مکانیزم های متنوعی وجود دارد که در 
زیر سیستم مســیر ارتقای شغلی فراگســتر قابل تعریف می باشد. این نرم افزار با ارائه گزارشات 
و هشــدار های به موقع ، ابزار مدیریتی مناســبی را در اختیار ســازمان در خصوص پیاده سازی 

می دهد.  قرار  مهم  این  سیستمی 

  کارکردهای نـرم افـزار  

تعیین افزایش حقوق و پاداش بر مبنای معیار های عملکرد      �

ارتقا بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد     �

 ارتقا بر اساس گذشت زمان )سنوات(     �

ارتقا به دلیل ارائه مدارک تحصیلی جدید      �

ارتقا به دلیل دوره های آموزشی طی شده      �

ارتقا به موجب تغییر پست و یا افزایش گروه      �

ارتقا بر اساس الزامات ناشی از آئین نامه احکام و قراردادها      �

ارتقا پس از طی دوره آزمایشی     �

ویژگی هـای نـرم افـزار

امکان تنظیم آالرم های متناسب با هر نوع روش ارتقا     �

امکان تعریف روند تاییدات ارتقا متناسب نیاز سازمان ها      �

امکان بومی سازی متناسب با آیین نامه های سازمان ها و شرکت ها      �

حفظ سوابق انواع ارتقا      �

ارائه گزارشات نموداری      �

امکان ارتباط با سیستم های کارانه و جبران خدمت  آموزشی     �

ارائه گزارشات متنوع مدیریتی و کاربری      �
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نرم افزار        
حـضور و غـیاب 

کنتــرل تردد و انجام محاســبات حضور و غیاب به عنــوان یکی از عوامل اصلی در 
محاسبه حقوق پرسنل در ســازمان ها اهمیت فراوانی دارد. نرم افزار مدیریت حضور 
و غیاب فراگســتر ابزاری است قدرتمند که با امکان ارتباط آنالین یا آفالین با انواع 
دســتگاه های حضور و غیاب قادر به محاســبه انواع قوانین کارکرد بوده و در نهایت 
امکان ارائه خروجی پردازش شده را جهت نرم افزار حقوق و دستمزد فراهم می سازد. 

  کارکردهای نـرم افـزار  

تعریف انواع مرخصي )ساعتی، روزانه، بدون حقوق، استعالجی و ...( و ماموریت      �

تعیین قوانین برای انواع مرخصی و ماموریت     �

امکان تعریف ضرایب مکانهاي مأموریت     �

ثبت تایم شیت      �

امکان تعریف انواع شیفتهاي ساده، روزکار، شبکار، آزاد، گردشي و ...      �

امکان تعیین چندین شیفت برای پرسنل در بازه های زمانی     �

امکان تعریف چند تقویم کاري     �

امکان تعریف شناوری در گروه های کاری به صورت دلخواه     �

امکان تعیین الگوهای محاسبه کارکرد روزانه، شبانه و ماهانه      �

ارائه گزارشات ورود و خروج روزانه، هفتگي، ماهانه و دوره اي )بصورت دلخواه(     �

ویژگی هـای نـرم افـزار

امکان مشخص نمودن شروع و پایان ایام خاص )مانند احیاء و ... (     �

امکان ثبت مرخصی و مأموریت و تأخیر سرویس      �

تعریف محدودیتهای خاص برای پرسنل و یا گروهی از پرسنل     �

دسترسی به اطالعات کارکرد و تایم شیت ماهانه از طریق پیشخوان خدمات کارکنان     �

کاردکس کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل و ماههای سال     �

گزارش افراد حاضر و غایب در سازمان     �

امکان دادن مجوز اضافه کار در تقویم کاری و یا به صورت مجوز روزانه و ماهانه     �

مشاهده مرخصی های درخواست شده از طریق وب با جزئیات زمان - نوع و وضعیت      �
مرخصی)رد شده - تائید شده(

ساخت هرگونه گزارش با استفاده از سیستم گزارش ساز     �
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نرم افزار        
جـبران خدمت و حـقوق و دستمزد 

راهکار حقوق و دســتمزد فراگســتر با رویکرد محاســبه ریالی بر مبنای 
خروجی های ســایر زیر سیســتم های حوزه منابع انسانی طراحی گردیده 
اســت. از ویژگی های اصلی این نرم افزار می توان بــه یکپارچگی کامل 
با ســایر زیر سیستم ها و امکان پیاده ســازی الگوهای مختلف پرداختی 

نمود. اشاره 

  کارکردهای نـرم افـزار  

تایید مالی احکام کارگزینی     �

تعریف دوره های پرداختی و عملیات بستن دوره ها     �

تعریف چندین پرداخت در یک ماه     �

تعریف انواع بدهی های بلند مدت      �

پشتیبانی از صندوق بازنشستگی خدمات کشوری و تامین اجتماعی     �

پشتیبانی از نظام های مالیاتی، بیمه و کسورات ایثارگران     �

تعریف انواع بیمه های تکمیلی     �

تعریف انواع صندوق های پس انداز     �

تعریف انواع روش محاسبه مالیات )پلکانی، ثابت و ...(     �

امکان متناسب سازی نظام های پرداختی با الگوی سازمان ها و شرکت ها     �

امکان حفظ سوابق تغییرات قوانین      �

ساخت هرگونه گزارش با استفاده از سیستم گزارش ساز     �

ویژگی هـای نـرم افـزار

پشتیبانی از سناریوهای چندگانه معوقات و دیون     �

امکان تعریف بودجه کارانه به تفکیک مراکز هزینه     �

امکان پیاده سازی نظام کارانه و پاداش      �

تاثیر مستقیم نتایج ارزیابی عملکرد در سیستم کارانه و پاداش     �

ماژول دیسکت ساز جهت تولید انواع خروجی های بانکها     �

گزارش ساز ماتریسی      �

امکان تعریف انواع فرمت چاپی فیش حقوقی     �

ماژول کنترل هوشمند مقادیر محاسبات      �

ارسال فیش های حقوقی به کارتابل پیشخوان خدمات کارکنان     �

ارسال گروهی پیامک های مرتبط با حقوق و دستمزد     �
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نرم افزار        
مزایا و خدمات رفاهی 

نرم افزار مدیریت مزایا و خدمات رفاهی فراگســتر ابزاری است جهت مدیریت صحیح خدمات 
رفاهی پرســنل با توجه به معیارهایی که از ســوی سازمان تعریف می گردد.

  کارکردهای نـرم افـزار  

تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی     �

ثبت هزینه های درمانی، بهداشتی پرسنلی     �

حفظ سوابق هزینه های درمانی، بهداشتی     �

پشتیبانی از انواع وام های پرسنلی     �

تشکیل پرونده وام های رفاهی پرسنل     �

حفظ سوابق وام های دریافتی و وضعیت جاری دفترچه اقساط     �

تعریف انواع روش محاسبه مالیات )پلکانی، ثابت و ...(     �

پشتیبانی از انواع اماکن رفاهی     �

تشکیل پرونده سوابق استفاده از اماکن رفاهی جهت اولویت بندی پرسنل     �

امکان تعریف مزایای متنوع نظیر بن، طرح ترافیک و ...     �

ویژگی هـای نـرم افـزار

امکان گردش فرم های مربوط به پرونده درمانی پرسنل      �

امکان گردش درخواست های وام پرسنل     �

امکان بررسی وام ها و امکانات رفاهی با توجه به سوابق پرسنل و      �
نمرات ارزشیابی

امکان امتیازدهی پرسنل جهت استفاده از امکانات رفاهی     �

ثبت کلیه سوابق استفاده از امکانات رفاهی     �
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نرم افزار      1  
پیشخوان خدمات کارکنان 

نرم افــزار پیشــخوان خدمات کارکنان به پرســنل ســازمان این امــکان را می دهد 
تا به ســادگی بتواننــد فعالیت های معمول و مورد نیاز در ســازمان را بــدون نیاز به 
تماس بــا واحدهــای مختلف ســازمان انجام دهند. منــوی اداری بر پایــه مفهوم                                          
Employee Self Service شــکل گرفتــه و کلیه فرآیندهای کاری بین پرســنل و 

ســازمان را بصورت کامال مکانیزه و با قابلیت پیگیری دقیق پوشــش می دهد.

  کارکردهای نـرم افـزار  

تعریف کارتابل با سطوح دسترسی برای هر پرسنل     �

نمایش و امکان چاپ احکام کارگزینی در کارتابل پیشخوان خدمات     �

نمایش و امکان چاپ فیش حقوقی و سایر پرداختهای مالی در کارتابل پیشخوان خدمات     �

نمایش خالصه پرونده پرسنلی      �

درخواست تغییر اطالعات پرسنلی )تولد فرزند، تغییر مدرک تحصیلی و ...( توسط      �
کارکنان  از طریق کارتابل

درخواستهای حقوقی )وام و بیمه های تکمیلی، مساعده و ...( از طریق کارتابل     �

درخواستهای اداری )مرخصی، ماموریت و ...( از طریق کارتابل     �

ویژگی هـای نـرم افـزار

قابلیت استفاده در بستر وب     �

گردش خودکار درخواستهای اداری در سطح سازمان     �

کمک به حذف کاغذ در سطح سازمان     �

ثبت خودکار نتیجه عملیات در پرونده پرسنلی     �

قابلیت ردیابی مسیر پیموده شده درخواستها به صورت شماتیک     �

قابلیت ارسال پیامک اطالع رسانی به پرسنل     �

ارسال فیش های حقوقی به کارتابل پیشخوان خدمات کارکنان     �
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