


                                               از معتبرترین و موفق ترین شرکت های نرم افزاری دانش 

بنیان صنعتی می باشد که با هدف ارائه محصوالت و خدمات متنوع در زمینه فناوری اطالعات 

تأسیس شده است.

این شرکت که بیش از ۱۵ سال از تأسیس آن می گذرد، با بهره گیری از دانش روز دنیا اقدام 

بـه تولید و ارائه انواع نـرم افـزارهای یکپـارچه تخصصی تحـت وب و تحت وینـدوز در زمیـنه 

مدیریت کسب و کار با امکان پیاده سازی بر اساس نیازمندی های هر مجموعه نموده است.

 

حضور تیم های متخصص تحلیل، طراحی، تولید، فنی، بازرگانی و پشتیبانی در قالب یک گروه 

منسجم و تجربیات موفق فراوان در زمینه ارائه سیستم ها به سازمان ها و شرکت های دولتی 

و خصوصی داخـلی و کسب و کارهای خارجی در صنـایع مختلفی همچون فنـاوری اطالعات و 

ارتباطات، خودرو، پزشکی، غـذا و دارو، کشاورزی و معدن، پوشاک، انـرژی و ...  نشان از توان 

اجرایی باالی این مجموعه دارد.

شایان ذکر است که شرکت پایا افزار گستر صدرا ( سهامی خاص ) تا اواسط سال ۱۳۹۶ با نام 

پایا افزار ویرا ( مسئولیت محدود) فعالیت می نمود که به دلیل تشخیص قابلیت ورود این 

شرکت به فرابورس کشور از سوی معاونت محترم علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری کشور، 

از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر ماهیت یافت.

شرکت مهندسی پایا افزار گستر صدرا 

WEB BASE

 ERP 
SOFTWARE 
PRODUCER



دستاوردها

مجوز فعاليت و گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتيک کشور

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

کسب عنوان شرکت دانش بنيان صنعتی از معاونت علمی و فناوری نهاد رياست جمهوری

دریافت نشان توانمندی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری (IRMIT 2016)از انجمن مدیریت

 فناوری ایران

حضور مستمر در نمايشگاه های تخصصی IT و صنایع مختلف

عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

(setadiran) عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

عضو فعال اتاق بازرگانی ایران

و ...

ارائه انواع راهکارهای مدیریت کسب و کار در قالب نرم افزارهای تخصصی تحت وب و تحت ویندوز

مشاوره مدیریت جهت شناسایی، تحلیل و پیاده سازی شاخص ها، نیازها و فرآیندها

سفارشی سازی نرم افزارها بر اساس نیاز مشتری

ارائه وب سرویس های نرم افزارها جهت یکپارچگی به سایر نرم افزارهای سازمان

استقرار، پیاده سازی، گارانتی و خدمات پس از فروش

انواع خدمات مربوط به آموزش نرم افزارها

( Cloud به صورت ) ارائه نرم افزارها در فضای ابری

خدمات هاستینگ و نگهداری از نرم افزار مشتری بر روی سرورهای شرکت پایاافزار

(Replication) تجمیع اطالعات پایگاه داده های مختلف

(Convert) انتقال اطالعات از پایگاه داده قدیمی به پایگاه داده جدید

و ...

اصلی ترین فعالیت های پایا افزار



فهرست

اتوماسیون اداری تحت وب پندار

پندار بدون مرز

گوشی مبایل شما، دفتر کار شماست

مشخصات فنی

امنیت:

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

(SOA) معماری مبتنی بر سرویس

قابلیت کاربری چند زبانه
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پندار

۱

نرم افزار جامع مکاتبات اداری مخصوص کلیه کسب و کارها

اتوماسیون اداری تحت وب پندار

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار یکی از به روز ترین راهکارهای ارائه شده در زمینه 

راه اندازی سیستم مکاتبات اداری الکترونیک سازمان به شمار می آید.

این نرم افزار دارای ظاهر گرافیکی مناسب، سهولت کاربری و امکان اتصال به سایر نرم افزارهای 

سازمان با بهینه سازی فرآیندها امکان مکاتبات اداری را در سریع ترین زمان ممکن و از هر 

نقطه ای در بستری امن فراهم می آورد. کلیه فرم های سازمانی قابل طراحی و پیاده سازی بر 

اساس گردش کار مـوجود بوده و در نتیجه، بـا ثبت کلیه مکاتبات امکان گـزارش گیری های 

دقیق در سطوح مختلف مدیریتی موجود خواهد بود.



اتوماسیون اداری تحت وب پندار

۲

مشخصات فنی

عالوه بر این، طراحی الی های و قابلیت ارتباط از طریق VPN با بانک اطالعاتی، محیطی امن را 

 Hash برای انتقال اطالعات فراهم م ینماید. تمامی اطالعات نیز در بانک اطالعاتی به صورت

شده ذخیره م یگردد. همچنین، امکان استفاده از پروتکل LDAP جهت فراخوانی و یکپارچه 

سازی اطالعات کاربری و رمز ورود کاربران با سایر سیست مهای هر سازمان از قابلی تهای ویژه   

نرم افزار اتوماسیون مالی تحت وب پندار م یباشد.

پندار بدون مرز

ُتحت وب بودن نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار ، شـما را از بعد مکان و زمان رها 

م یسازد. هـر جای ایـن کره خاکی که باشید، تنـها کافی است بـه اینتـرنت دسترسی داشته 

باشید تا با رعایت اصول امنیتی سرور مرکزی بتوانید همانند دفتر کارتان، از امکانات سیستم 

بهر همند شوید و به اطالعات مورد نیازتان دسترسی داشته باشید.

گوشی مبایل شما، دفتر کار شماست

پندار، نیازی به دریافت CD و نصب نرم  برای استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب 

رسانی ندارید. با هر دستگاهی که یک مرورگر وب داشته باشد م یتوانید در  افزار و یا ب هروز

شبک ههای محلی و یا در شبکه اینتـرنت وارد سیستم شوید و کارتان را انجام دهید. لپ تاپ و 

تبلت و حتی گوشی موبایل شما دفتر کار شما هستند. همچنین، با توجه به این که نیازی به 

ـران نیست، هزینه  های نصـب و را هانـدازی و پشتیبانی  نصـب و را هاندازی بـر روی دستگاه کارب

کاهش م ییابد.

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار با استفاده از ب هروزترین ابزار برنام هنویسی طراحی 

و پیاد هسازی شده است. نرم افزار فوق با استفاده از زبان برنامه نویسی Net. جهت تولید و 

از بانک اطالعاتی SQL Server 2008 R2 جهت پردازش و نگهداری اطالعات، پیاد هسازی شده 

است.



امنیت:

رعایت اصول امنیتی در هر کاری جزو مقدمات و اقدامات اولیه کار می باشد. زمانی که بحث 

اطالعات مطرح م یشود، اهمیت امنیت صد چندان م یگردد. پایا افزار امنیت را برای شما به 

ارمغان م یآورد.

- امنیت بیرونی: اصول امنیتی عمومی

بهر هگیری از بستر امنSSL ، قابلیت استفاده از TOKEN و رمزسازهای OTP و نیز امکان ارسال 

پیامک هنگام ورود کاربران، ابزارهای مختلفی هستند که سیستم پندار را در امـر شناسایی 

ـران به هنگام ورود بـه یک سیستم خـاص مطلـع می سـازند. بـه عالوه، طـراحی الی های و  کارب

ـرای انتقال اطالعات فراهم  قابلیت ارتبـاط از طریق VPN بـا بـانک اطالعاتی، محیطی امـن را ب

م ینماید.

- امنیت داخلی: اصول کنترل داخلی بر پایه سیست مهای فرآیند محور

نرم افزار پندار این امکان را برای شما فراهم م یآورد تا عالوه بر فرآیندهای پای های که از قبل 

طراحی شده است، بتوانید فرآیندهای جدید را بر اساس ساختار مجموعه خود و اصول کنترل 

داخلی سازمان طراحی نمـوده، فعالی تهای تکراری و مـوازی را حذف کنید و از گردش صحیح 

کار در سازمان خود و استفاده از ابزارهای تأیید و کنترل فرآیندها اطمینان حاصل نمایید و در 

نهایت، با حداکثر بهر هوری به هدایت مجموعه خود بپردازید.

یکپارچه با تکنولوژی احراز هویت واحد (SSO) در سازمان

در نرم افزار اتوماسیونا داری تحت وب پندار برای ارتقاء سطح امنیت و یکپارچ هسازی سیستم 

های نر مافزاری بـه منظور کارآمدتر نمودن آنها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سازمان بـه   

وسیله یکپارچگی با تکنولوژی SSO ، کاربران پس از ورود متناسب با مجوزهای اختصاص داده 

شده فعالیت خواهند نمود. 

۳



BPMS فرآیندمحور مبتنی بر

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار عالوه بر فرآیندهای از پیش تعریف شده قابلیت 

انعطـا فپذیری و بـوم یسـازی شـدن و مکانیـزه کـردن فـرم  ها و فرآینـد های کـسب و کـار در 

ـزار پیـشرفته فـرم ساز و  سـازمان  ها و شـرکت  های مختـلف را دارا م یباشـد. بـا استفاده از اب

فرآیندساز، می توانید اطالعات را به صورت اتوماتیک بین کاربران گردش دهید که این امر 

باعث حذف فرآیندهای تکراری می شود و مدیران م یتوانند با فراغت خاطر نسبت به اتخاذ 

تصمیمات کالن و کنترل و پیگیری فرآیندهای سازمان اقدام نمایند.

(SOA) معماری مبتنی بر سرویس

در نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار  با برخورداری از معماری چند الیه ای و مبتنی 

بر سرویس، مواردی همچون: قابلیت های به روز رسانی و ارتقا، سرعت و دقت و کیفیت در 

عملـکرد، پشتیبانی از تعداد نـامحدود کاربـر و حجم سنگین تراکنش و ... فراهم شده است. 

همچنین، برقـراری ارتباط با سایر سیستم  های سازمـانی از طریق وب سـرویس امـکان پذیر 

می باشد.

قابلیت کاربری چند زبانه

در نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار وجود قابلیت پشتیبانی همزمان از چندین زبان 

(فارسی، انگلیسی) امکان استفاده از آن را در کسب و کارهای بین المللی فراهم نموده است. 

این نرم افزار مبتنی  بر اصطالحات تخصصی مالی و بازرگانی استاندارد می باشد. در نتیجه، 

تعامل با سایر نرم افزارها و کاربران خارج از کشور به راحتی امکان پذیر می باشد. عالوه بر آن، 

کاربران مختلف نرم افزار قادر خواهند بود با زبان مورد نظر خود و متفاوت با زبان دیگر از نرم 

افزار استفاده کنند.

۴
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۵

ویژگی های برتر اتوماسیون اداری تحت وب پندار

- مدیریت کامل مستندات موجود در سازمان با استفاده از زیر سیستم های موجود 

- بدون محدودیت جغرافیایی، با قابلیت اجرا بر روی تمامی مرورگرها و بدون نیاز به نصب 

  نرم افزار و یا سیستم عامل خاص

- قابل استفاده بر روی انواع رایانه، تبلت، مبایل و ...

- محیط کاربری ساده و کاربرپسند با امکانات متنوع به همراه اعمال تغییرات بر اساس سلیقه

  کاربر 

- امکان استفاده از دو زبان فارسی و انگلیسی در نرم افزار به صورت همزمان

- یکپارچگی کامل با نرم افزار BPMS جهت پیاده سازی فـرم ها بر اساس فـرآیندهای موجود 

  هر سازمان

- تعریف انواع فرآیندهای جانشینی، تفویض پست های سازمانی، ادغام و یا تجزیه واحدهای 

  سازمانی 

 Outlook و Google  یکپارچگی کامل با -

- امنیت کامل در انتقال اطالعات، ارتباطات و احراز هویت با تعریف انواع سیاست های امنیتی

  منطبق بر استانداردهای معتبر 

- دریافت و ارسال فکس، ایمیل، پیامک و تلگرام از طریق کارتابل

- قابلیت پشتیبانی از پروتکل ECE و سامانه سپاد

- قابلیت جستجو بر اساس کلیه شاخصه های اسناد (متن، عنوان، برچسب، تاریخ و ....) به 

  صورت کلی و همچنین، در کارتابل، دبیرخانه، بایگانی و .... 

- امکان رهگیری نامه ها از داخل پورتال سازمانی و وب سایت

- امکان استفاده از کارتابل آفالین جهت مشاهده، تایید، امضا، پاراف و ارجای نامه در صورت 

  عدم اتصال به شبکه 

- پاراف و امضای مدیران با استفاده از قلم نوری بر روی متن نامه

Outlook امکان انتقال کلیه نامه های کاربر به داخل -

- مجهز به سیستم وقایع نگار بر روی کلیه مستندات موجود برای ثبت تمامی فعالیت های 

  انجام شده جهت خطایابی 



- تعیین سطوح دسترسی اسناد و پرونده های موجود تا جزئی ترین موارد برای واحدها و 

  کاربران 

- دارای صدها گزارش مدیریتی و آماری متنوع در حوزه نامه ها، ارجاعات، پایگاه داده و ...

۶
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کارتابل الکترونیک 

دریافت، ایجاد و ارسال مستندات

- دریافت و ارسال کلیه مستندات درون و برون سازمانی در داخل یک کارتابل 

- دسته بندی نامه ها و فرم ها بر اساس نوع مستندات 

- پرینت نامه ها به همراه پاراف، رونوشت و ارجاعات 

- مشاهده ارجاعات و گردش مستندات به صورت گرافیکی و لیست و پیگیری روند گردش و 

  اقدامات 

- ایجاد نامه در دو محیط Microsoft Word و محیط Editor بدون وابستگی به مرورگر، سیستم 

  عامل 

- امکان درج رونوشت و الصاق نامه ها به هم در جهت تولید زنجیره عطف، پیرو و بازگشت 

- ذخیره نـامه های پـرکاربـرد به صورت الگوهای شخصی و یا عمومی جهت جلوگیری از ورود 

  مجدد اطالعات 

 Editor جهت استفاده از آن در محیط Excell و Word ،PDF امکان فراخوانی فایل های -

 Editor امکان ذخیره، فکس، چاپ، ایمیل و تلگرام از داخل -

- امکان ارجاع به شخص و یا اشخاص یک واحد سازمانی، گروه های کاری تعریف شده و یـا 

  ارجاع به فرستنده بدون انتخاب شخص 

- تعیین مهلت پاسخگویی بر روی ارجاعات مختلف به همراه دریافت و یا ارسال هشدار دیرکرد 

  زمان پاسخگویی 

- اطالع رسانی ارجاع نامه از طریق ایمیل، پیامک و پنجره یادآوری

- امکان استفاده از قلم نوری جهت پاراف و امضای نامه

۷



۸

کارتابل الکترونیک، دریافت، ایجاد و ارسال مستندات 

اتوماسیون اداری تحت وب پندار



دبیرخانه

- مشاهده تاریخچه نامه

- امکان ایجاد نامحدود دبیرخانه و دفتر ثبت و قالب شماره گذاری

- اسکن خودکار نامه وارده و درج در کارتابل

- تعیین روند گردش کار

- امکان مشاهده کلیه مراحل گردش نامه از طریق پورتال

- قابلیت اتصال انواع اسکنر و تبدیل خودکار فایل های اسکن شده به نامه وارده 

۹



بایگانی

- بایگانی بر اساس موضوع و تاریخ

- امکان تعریف نامحدود پرونده بایگانی برای انواع نامه ها و فرم ها و به اشتراک گذاری آن ها 

  به صورت عمومی و یا بر اساس واحد سازمانی به صورت درختواره

- به اشتراک گذاری پرونده های بایگانی به صورت عمومی و بر اساس واحد سازمانی

- امکان انتخاب چندنامه و Drag & Drop آن ها به پرونده های بایگانی 

۱۰

اتوماسیون اداری تحت وب پندار



فکس، ایمیل، پیامک، تلگرام

- یکپارچگی نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار با سامانه های فکس، ایمیل، پیامک و 

  تلگرام به همراه ارسال مستقیم از داخل اتوماسیون

- قابلیت تعریف ایمیل سازمانی

- تبدیل خودکار فکس و ایمیل های دریافتی به صورت اتوماتیک به نامه های دریافتی جهت 

  گردش در داخل سازمان

- ارسال ضمائم نامه در فکس، ایمیل و تلگرام

( Outlook و Google یکپارچگی کامل با) ها mail Server امکان  اتصال و یکپارچگی با انواع -

- قابلیت پشتیبانی از پروتکل ECE و سامانه سپاد

- ثبت و گـزارش گیری از کلیه فکس ها بـا تخصیص شماره سریال منحصر به فـرد بر اساس 

  زمان، موضوع، کاربر ارسال کننده فکس، کاربر گیرنده، شماره فکس فرستنده، گیرنده، وضعیت 

  فکس بر اساس دریافت شده، خطای دریافت و ارسال و ...
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دفترچه تلفن

- دارا بودن کلیه امکانات نرم افزارهای دفترچه تلفن

- تعریف و ثبت اطالعـات اشخاص بـه صورت حقیقی و حقوقی و درج Logo ، کارت ویزیت 

  مجازی و ... مربوط به آن

- امکان ثبت کلیه تما سهای ارسالی و دریافتی بـر اساس تاریخ، موضوع، مخاطب تماس و 

  شرح جزئیات

 ، sms  ،امکان برقراری ارتباط از طریق انواع راه های ارتباطی با شخص (دورنگار، ایمیل، تلگرام -

  دسترسی به پنل  و ...)

- نگهداری و گزارش گیری از کلیه سوابق تماس همراه با موارد موضوع، پاسخ دهنده، تاریخ، 

  شرح، مدت تماس و ...
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تقویم کاری

Outlook Calendar و Google Calendar یکپارچگی با -

- اشتراک گذاری تقویم کاری سازمانی و تعریف وظیفه برای سایر کاربران سازمان

- تعیین مهلت زمانی انجام کار

- امکان یادآوری از طریق کارتابل، ایمیل و پیامک

- ارسال هشدار در صورت عدم انجام کار

- و ...
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مدیریت جلسات

- درج تعداد جلسات نامحدود به همراه تعیین مناسب ترین زمان از روی تقویم افراد، موضوع 

  جلسه، مکان، مدت و حضار 

- تعیین بهترین زمان برگزاری جلسه بر اساس دسترسی به تقویم کاری افراد

- ارسال دعوتنامه و دریافت تأییدیه حضور

- تهیه فرم صورتجلسه و دستورات الزم با امکان ارسال به کارتابل حضار جهت تأیید و امضا

۱۴
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مدیریت مستندات

- مدیریت و نگهداری مستندات، فرم های سازمانی و ...

- تعریف ساختار بایگانی

- نگهداری کلیه سوابق اسناد

- تعیین سطوح دسترسی واحدهای سازمانی به اسناد

- تعیین انواع دفاتر ثبت و شماره گذاری

- جستجوهای پیشرفته و گزارشات متنوع در خصوص وضعیت مستندات

- و ...
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دانشنامه سازمانی

- امکان اشتراک و سهولت در دسترسی به کلیه تجربیات و مطالب پرکاربرد

- امکان تخصیص سطح دسترسی به کاربران برای درج، ویرایش و حذف مطالب پرکاربرد و 

  تجربیات

- دسترسی سریع و آسان به همراه جستجو در مطالب 
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گزارشات پویا

- وجود انواع گزارشات عملکردی و مدیریتی بر اساس سطوح مختلف سازمان

- امکان ساخت صدها نوع گزارش بر اساس نیاز هر مجموعه

- امکان پیمایش جزء به کل و کل به جزء در گزارشات
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پندار همراه (نسخه تبلت و مبایل) شامل: 

۱.اپلیکیشن پندار (مبایل و تبلت)

در این اپلیکیشن، کارتابلی مشابه کارتابل اصلی نرم افزار پندار در دسترس می باشد و دسترسی 

به ماژول های زیر را  را به صورت آفالین و آنالین فراهم می سازد:

- کارتابل الکترونیک و تقویم کاری

- کلیه عملیات مربوط به ایجاد نامه از طریق قلم نوری، دریافت فایل و قالب متنی 

- امکان امضاء ، درج پاراف و افزودن پیوست 

- درج اولویت نامه جهت رسیدگی، ارجاع و بایگانی

- و ...

۲.کارتابل لمسی مدیران (مبایل و تبلت)

این زیرسیستم امکانی مشابه پندار همراه بوده و با امکان انجام کلیه اقدامات زیر را با کاربری 

آسان به دو صورت آنالین و آفالین در اختیار قرار میدهد:

- کارتابل الکترونیک

- ایجاد، ارجاع و ارسال  بر روی مستندات 

- کلیه عملیات مربوط به ایجاد نامه از طریق قلم نوری، دریافت فایل و قالب متنی 

- امکان امضاء و درج پاراف و افزودن پیوست 

۱۸
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(BPMS) سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار

Form Designer سیستم فرم ساز

Workflow Designer سیستم گردش کار

نرم افزارهای فرم ساز و فرآیندساز مخصوص طراحی، بهینه سازی و پیاده سازی 

فرآیندهای سازمان

ویژگی های سیستم فرم ساز

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار شرکت پایا افزار با یکپارچگی کامل با نرم افزارهای مالی 

پایدار و پیوند، اتوماسیون اداری پندار و مدیریت ارتباط با مشتریان پل، خودکارسازی و مکانیزه 

کردن فرایندها و الکترونیکی نمودن سروی سها و خدمات سازمان را فراهم می سازد.

- دارای زبان گرافیکی ساده برای طراحی کلیه فرم های موجود در یک سازمان

Drag & Drop اضافه کردن عناصر جدید به فرم به صورت -

- پشتیبانی از تمام المان های استاندارد طراحی فرم

- امکان طراحی و پیاده سازی انواع فرم های الکترونیکی با قابلیت اجرای تحت وب

- امنیت کامل فرم ها در برابر حمالت سایبری

- قابلیت اجرا بر روی کلیه مرورگرها
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ویژگی های سیستم گردش کار

- پشتیبانی کامل از ۷ گام ساخت یک فرآیند بـر اساس جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا، 

  شامل:

- طراحی مدل فرآیند، طراحی مدل داده، طراحی فرم ( با استفاده از نرم افزار فرم ساز)، تعیین 

  انواع قوانین و سیاست ها در پیاده سازی فرآیند، قابلیت تعیین مجریان فرآیند، یکپارچه 

  سازی فرآیند با سایر زیر سیستم ها و در نهایت، اجرای فرآیند 

- دارای زبان گرافیکی ساده برای طراحی انواع فرآیندها

Drag & Drop اضافه کردن عناصر جدید به صورت -

- سرعت باال در ساخت یک فرآیند به وسیله  اعمال تغییرات با داشتن حداقل اطالعات 

  برنامه نویسی

- امکان تعیین سطوح دسترسی مجریان فرآیند به هر کدام از مراحل اجرای فرآیند
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نرم افزار دبیرخانه و بایگانی پندار

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی تحت وب مخصوص کلیه کسب و کارها

دبیرخانه به عنوان یکی از قسمت های مهم یک سازمان به دلیل داشتن مراجعین زیاد خارج از 

سازمان، نیاز به سیستمی منسجم و کارا جهت مدیریت پیگیری ها و ارجاعات دارد. نرم افزار 

دبیرخانه و بایگانی پندار با داشتن کلیه ویژگی های زیرسیستم دبیرخانه نرم افزار اتوماسیون 

اداری پندار، امکانات ذیل را در اختیار قرار می دهد:

- ثبت، شماره گذاری و بایگانی نـامه ها ، فـایل ها و پیوست های دریـافتی از طریق فـکس، 

  ایمیل و اسکن

- ارائه فیش ثبت جهت پیگیری نامه

- امـکان جستجوی نـامه بـر اساس شـاخص های مختلف و مشـاهده تمامی نـامـ ههای قـابـل 

  دسترسی توسط دبیرخانه

- گروه بندی نامه های بایگانی

- ارجاع نامه از طریق درگاه سازمانی و مشاهده گردش نامه بدون نیاز به فکس یا ایمیل 

- دریافت خودکار فک سهای وارده و تبدیل به نامه وارده

- قابلیت اتصال انواع اسکنر و تبدیل خودکار فای لهای اسکن شده به نامه وارده

- تعریف نامحدود دبیرخانه با فرم تهای مختلف شماره گذاری جهت نام ههای صادره، داخلی، 

  وارده و غیره

- مشاهده تاریخچه نامه

- پشتیبانی از  پروتکل ECE و سامانه سپاد جهت تبادل نام هها با سایر سیست مها 

- و ...
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T H I N K T O T H E P E A K

به اوج فکر کن



WWW.PAYASOFT.NET
I N F O @ P A Y A S O F T . N E T

021-1836

W W W . P S S . I R

_ تهران، خیابان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری، 

کوچه ولدی، پالک ۳۰، واحد ۸، شرکت پایا افزار

_ کیلومتر ۲۶ اتوبان تهران-کرج، جنب انستیتو 

پاستور ایران، پارک تخصصی ارتباطات و فناوری 

اطالعات، ساختمان شماره یک، شرکت پایاافزار
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