نرمافزار صندوق قرض الحسنه
تحت شبکه
پايگاه داده MS SQL Server
نصب بر روی ويندوزهای 8 ،Vista ,7,2000,2003,XP
نرمافزار صندوق قرض الحسنه سدنا در تعاونیهای مالی و اعتباری ،صندوقهای قرض الحسنه مستقل  ،درون سازمانی و
خانوادگی عملياتی می شود.
صندوقهای قرض الحسنه مستقل و تعاونیهای مالی اعتباری میتوانند تک شعبه باشند يا اينکه دارای شعب مختلف باشند.
صندوقهای درون سازمانی میتوانند شامل صندوق رفاه پرسنل و تعاونی اعتبار پرسنل شرکتها ،سازمانها ،موسسات ،ادارهجات
و وزارتخانهها باشد.
اين نرمافزار در پنج نسخه "خانوادگی ساده"" ،خانوادگی پيشرفته" " ،سازمانی ساده" " ،سازمانی پيشرفته" و "مستقل"
عرضه می گردد .هر يک از نسخه های نرمافزار قابليت نصب برروی شبکه و تک کامپيوتر را دارد.
نرمافزار صندوق قرض الحسنه سدنا قابل سفارشی کردن برای مشتريان می باشد.

 -1نرمافزار صندوق قرض الحسنه سدنا نسخه "خانوادگی ساده"


طبقهبندی حسابها تاسه سطح:گروه ،کل و معين



ثبت و کنترل اطالعات مربوط به اشخاص ،شرکتها ،مراکز هزينه ،مراکز درآمد ،انواع حسابهای بانکی ،انواع مختلف کاربران
و تعيين دسترسی هر نوع کاربر



کنترل حسابهای بانکی و دسته چکهای آنها و نگهداری اطالعات بانکها و شعبات بانک



سيستم کامل مديريت چکهای دريافتنی و پرداختنی ،هشدار سررسيد چکها



مديريت گردش چکهای دريافتنی در حالتهای اسناد دريافتنی ،درجريان وصول ،وصول شده ،مفقود شده و برگشت خورده



مديريت گردش چکهای پرداختنی در حالتهای اسناد پرداختنی ،پرداخت شده ،مفقود شده و برگشت خورده



انجام آسان عمليات مالی متداول که عبارتند از انتقال وجه ازبانک به صندوق ،ازصندوق به بانک ،ازبانک به بانک و ثبت
هزينهها و درآمدهای نقدی و غير نقدی صندوق



تعريف وکنترل کاربران و تعيين حق دسترسی آنها



تاريخچه استفاده کاربران از سيستم بصورت خودکار ثبت شده و قابل بررسی می باشد



تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات و بازيابی اطالعات از نسخه پشتيبان



ثبت اطالعات موسسه (آرم موسسه ،آدرس و  )...جهت استفاده در بخشهای مختلف نرمافزار



امکان فعال بودن دوره های مالی متوالی بدون محدوديت(در دوره مالی فعال می توان تراکنش مالی انجام داد)



افتتاح و اختتام دوره مالی بصورت اتوماتيک



سهولت در اعمال مانده اوليه حسابهای پسانداز ،وامها و سرفصلهای ديگر درابتدای شروع کاربا سيستم



ثبت تعطيالت رسمی هر دوره برای کنترل کردن تاريخ اسناد



تعريف انواع حسابهای پس انداز



تعريف حسابهای پسانداز و اختصاص آنها به اشخاص و شرکتها
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امکان ثبت تصويردارندگان امضاء و تصوير امضاء آنها برای حسابها



کنترل عکس ،امضاء و موجودی حساب پسانداز در هنگام برداشت



ثبت دفترچه برای حسابها و امکان ابطال دفترچه يا تعدادی از برگههای آن



عمليات واريز نقدی يا بصورت فيش/حواله به حساب پس انداز بوسيله دفترچه يا فرم داخلی



عمليات برداشت از حساب پس انداز بصورت نقدی يا چک با استفاده از دفترچه پس انداز يا سند داخلی



تعريف انواع وام با کارمزد و نرخ جريمه



تعيين کارمزد بعنوان درصدی از مبلغ اصل وام يا بوسيله فرمول



امكان تقسيم مبلغ كارمزد به دو قسمت كه يك قسمت در هنگام پرداخت وام دريافت ميشود و قسمت ديگر روي اقساط تقسيم ميشود



تعريف خودكار سرفصلهاي مورد نياز براي وامها



ثبت و کنترل درخواست وام و پرداخت وام براساس درخواست وام



امکان تغيير در کارمزد يا مبلغ کارمزد در هنگام ايجاد وام ،همچنين تغيير مبلغ پيش دريافت کارمزد هنگام پرداخت وام



ثبت قرارداد وام و پرداخت وام بصورت نقدی يا چک و يا واريز به حساب پسانداز وام گيرنده



دريافت سفته و چک بعنوان ضمانت وام و امکان ثبت چند ضامن برای هر چک و سفته



قسط بندي خودكار وام بصورت ماهيانه با امكان ويرايش بطوري كه امكان قسط بندي وام با فواصل نامنظم و مبالغ متفاوت وجود دارد



واسط گرافيکی رنگی جهت شناسايی اقساط دريافت شده ،موعد گذشته ،ديردريافت شده و موعد فرارسيده



امکان تعيين هديه برای وامهای بدون سود و کارمزد و دريافت آن در هنگام دريافت اقساط



انتقال اقساط مانده وام به مطالبات معوقه در هنگام نااميدی از دريافت اقساط



ادغام اقساط يا شکستن اقساط وام و ايجاد قسط جديد يا ادغام با اقساط موجود



دريافت قسط و جريمه بصورت نقد ،فيش /حواله يا بصورت چک بانکی و يا از حساب پسانداز(وام گيرنده يا ساير افراد)



دريافت کارمزد اقساط در هنگام دريافت قسط



محاسبه خودکار جريمه ديرکرد اقساط و امکان تخفيف در هنگام تسويه حساب وام



اعمال تنظيمات خاص مؤسسه همانند طول کد حساب و اشخاص ،ترتيب نام و نام خانوادگی و...



امکان ارسال گزارشها به  JPG ،PDF ،Word ،Excelو غيره



انواع گزارشات تراز بصورت  9 ،4 ،3و 8ستونی در سطح گروه ،کل و معين ،گزارش ترازنامه با فيلتر کردن محدوده مورد نياز



گزارش صورت سود و زيان در سطح کل و معين



دفترکل بصورت ريز و تجمعی (روزانه) و قابل نوشتن در دفاتر قانونی و سفارشی کردن توسط خود کاربر ،دفتر معين
بصورت ريز و تجمعی (روزانه)  ،دفتر صندوق و دفتر صدوربرگه



کارت حساب پس انداز ،وام ،حساب بانکی ،مرکز هزينه و کارت حساب پسانداز و وام اعضاء



انواع گزارش سند بصورت ريز سند ،روکش سند و خالصه اسناد



گزارش حسابهای بانکی ،اشخاص ،شرکتها و حسابهای پس انداز



گزارش مغايرتهای حساب بانکی



گزارش ميانگين حسابهای معين و کل



گزارش برداشتها ،واريزها و گزارش دفترچه های مربوط به حسابهای پس انداز



گزارش مانده و ميانگين موجودی حسابها و گزارش مانده حسابها و وامهای اعضاء



گزارش چکهای دريافتنی و پرداختنی و گزارش حوالههای دريافتی



گزارش خالصه چکهای دريافتنی و پرداختنی



گزارش ليست وامها برای کنترل وامها و گزارش اقساط وامها جهت کنترل اقساط وام



گزارش ليست اقساط دريافت شده يا اقساطی که در آينده سررسيد آنها فرا خواهد رسيد



گزارش دفترچه اقساط وام و ليست اقساط معوقه
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 -3نرمافزار صندوق قرض الحسنه سدنا نسخه "خانوادگی پیشرفته"
اين نسخه کليه امکانات نسخه "خانوادگی ساده" را دارد و عالوه برآن امکانات زير را نيز دارد.
 تنخواه گردانها و عمليات مربوط به آنها
 مديريت سرفصل های حسابداری بصورت دستی(ايجاد ،ويرايش و حذف حسابها در سه سطح گروه ،کل و معين)
 امکان مشاهده درختی حسابها ،جستجو ،ايجاد ،حذف و ويرايش حسابها ،مشاهده گردش و مانده آنها
 مرور سرفصل حسابها در سطح نوع گروه ،گروه حساب ،حساب کل ،معين ،اسناد و ريز سند
 تعيين حسابهای سود و زيانی و استفاده از آنها در گزارشات
 ايجاد دستی اسناد مختلف ،ويرايش و حذف اسناد
 طبقهبندی اسناد به وسيله تعريف نوع سند ،همچون :سند افتتاحيه ،اختتاميه ،اصالحی و . .
 ثبت سند در چهار وضعيت پيش نويس ،موقت ،تأييد شده و دائمی جهت کنترل اسناد
 اختصاص دو شماره به سند به نامهای شماره سند و کد سند ،شماره سند جهت مرتب سازی اسناد براساس تاريخ و کد سند
جهت بايگانی اسناد بکار میروند
 مرتب سازی اسناد برحسب تاريخ و اختصاص شماره سند جديد
 ادغام اسناد مختلف با توجه به نياز (امکان حذف يا کپی اسناد ادغام شده)
 موقت سازی ،تأييد و دائمی کردن اسناد بصورت گروهی
اسنادی که در وضعيت پيش نويس هستند لزوماً تراز نيستند ،اسن ادی که در وضعيت موقت هستند بايد تراز باشند و کاربرانی که
مجوز دارند قادر به ويرايش و حذف سند خواهند بود ،سند تائيد شده قابل ويرايش نيست و جهت ويرايش می بايستی آن را از حالت
تائيد شده به وضعيت موقت برگرداند ،وقتی که سند قطعی(دائمی) باشد به هيج عنوان قابل ويرايش و حذف نخواهد بود .

 ثبت و نگهداری شرح های پيش فرض برای شرح سند و اختصاص اختصار به شرح ها
 امکان افتتاح يا اختتام سال مالی بصورت دستی
 امکان پرداخت وام از حساب شخص خيّر و مسدود کردن حساب شخص خيّر به مبلغ وام و برداشت مسدودی به اندازه قسط در
هنگام دريافت قسط يا بصورت يکجا هنگام تسويه وام
 امکان ثبت وام دارای سود با فرمول بانکهای دولتی و بصورت مضاربهای و قابليت تغيير مقسمها و ضريبها در اين فرمولها
 درهنگام ايجاد وام میتوان درصدها و مبالغ مربوط به سودها را تغيير داد
 سرفصلهای مربوط به سود را هم میتوان دستی تعيين کرد و هم اينکه بصورت خودکار ايجاد نمود
 امکان تسويه پيش از موعد وامهای سوددار با تخفيف
 رتبهبندی درخواستهای وام
 گزارش کدينگ حسابها در سطح گروه ،کل ،معين

 -2نرمافزار صندوق قرض الحسنه سدنا نسخه " سازمانی ساده"
اين نسخه کليه امکانات نسخه "خانوادگی ساده" را دارد وعالوه برآن امکانات زير را نيز شامل می شود:
 تعريف دورههای دريافت گروهی اقساط و دريافت آن بصورت نقد ،فيش /حواله ويا چک
 پرداخت گروهی وامها بصورت دورهای با چک يا مستقيم از حساب بانکی و گزارش وامهای پرداختی دوره
 تعيين مبلغ شارژ متغير برای حسابها
 شارژ دورهای انواع حسابها با مبلغ ثابت و متغير بصورت نقد ،فيش /حواله و چک
 عمليات واگذاری يا خواباندن چک بانکهای مختلف به حسابها نزد صندوق و کنترل عمليات اين چکها
 امکان ثبت اطالعات سازمانی و استفاده در اطالعات پرسنلی اعضاء که عبارتند از واحدهای سازمانی ،نوع استخدام ،وضعيت و
مرتبه استخدام
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 گزارش مبالغ شارژی که برای هر حساب ثبت شده ،دورههای شارژ و ليست حسابهای شارژ شده در هر دوره

 -4نرمافزار صندوق قرض الحسنه سدنا نسخه " سازمانی پیشرفته"
اين نسخه کليه امکانات نسخه " سازمانی ساده" و "خانوادگی پيشرفته" را دارا میباشد.

 -8نرمافزار صندوق قرض الحسنه سدنا نسخه "مستقل"
اين نسخه کليه امکانات نسخه " سازمانی پيشرفته" را دارد و عالوه برآن امکانات زير را نيز شامل می شود:
 دو سطح تفصيل در سرفصلهای حسابداری ،ترازنامه  9 ،4 ،3و  8ستونی تفصيل ،دفتر تفصيل بصورت ريز و تجمعی (روزانه) و
گزارش کدينگ اين سرفصل
 نگهداری نرخ تسعير ارزهای مختلف
 انواع حسابهای جاری ،کنترل دسته حواله حسابهای جاری
 ثبت حوالههای برگشتی حسابهای جاری ،گزارش عدم پرداخت حواله صادره مشتريان
 عمليات واريز نقدی يا بصورت فيش/حواله به حساب جاری بوسيله فرم داخلی
 عمليات برداشت از حساب جاری بصورت نقدی يا چک با استفاده از دسته حواله يا سند داخلی
 امکان تعريف انواع حسابهای سپرده سرمايهگذاری به همراه مدت دوره و سود پيشبينی شده ،کنترل دفترچه اين حسابها
 پرداخت سود حسابهای سپرده سرمايهگذاری بصورت گروهی و تکی
 ثبت مبالغ شارژ متغير برای انواع حساب پسانداز ،جاری و سپرده سرمايهگذاری
 مسدودکردن کامل حساب يا بخشی از موجودی حساب  ،برداشت مسدودی با تعيين مبلغ آزاد شده و ذکر علت برداشتن مسدودی،
نگهداری تاريخچه مسدودی و آزاد شدن حساب ،امکان مشاهده وامهايی که حساب را مسدود کردهاند و گزارش حسابهای مسدودی

 تعريف باجه برای تحويلداران ،اختصاص باجه به کاربران و گزارش کارت باجه
 نقل و انتقال از صندوق به باجه ،از باجه به صندوق و از باجه به باجه
 تقسيم سود صندوق بين حسابها بصورت دورهای براساس ميانگين موجودی حساب يا آخرين موجودی حساب
 تعريف انواع نقدينگی در صندوق جهت استفاده در سيتواسيون (معرفی انواع اسکناسها و چک پولها  ،معرفی واحدهای
مختلف شمارش و دسته بندی واحدهای نقدينگی)
 ثبت سيتواسيون روزانه و گزارش سيتواسيونها
 پرفراژ پشت فيش داخلی يا پشت دفترچه حساب در هنگام واريز ،برداشت ،خواباندن چک بانکی به حساب و دريافت قسط به دو
صورت کامل و کارت و در دو حالت با مانده و بیمانده ،اين گزارش قابل طراحی و سفارشی کردن توسط کاربر میباشد
 پرفراژ دفترچه حساب که به دو قسمت پرفراژ اطالعات دارنده حساب و پرفراژ سطر عمليات حساب تقسيم میشود ،هر کدام از
پرفراژها قابل طراحی و سفارشی کردن توسط کاربر میباشند
 پرفراژ کارت وام که به دو قسمت پرفراژ اطالعات وام و وام گيرنده و پرفراژ سطر عمليات دريافت قسط تقسيم میشود ،هر کدام
از پرفراژها قابل طراحی و سفارشی کردن توسط کاربر میباشند
 گزارش دفترروزنامه در سطح کل ،معين و معين و تفصيل ،قابل نوشتن در دفاتر قانونی و سفارشی کردن توسط خود کاربر
 گزارش مانده حسابها و عمليات تفصيل که به ترتيب مانده حساب تفصيل و گردش حسب تفصيل را در معينهای مختلف نشان میدهد

 شيفر روزانه صندوق(نمايش تبادالت مالی روزانه صندوق در سطح حساب کل)
 گزارش کارت اشخاص و شرکتها و کارت حساب باجهها
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