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پرگار، جديدترين محصول شركت بريد سامانه نوين با پشتوانه 20 ساله اين شركت در زمينه توليد محصوالت 
و  به سازمان ها  را  امكان  اين  و  توليد شده است  از آخرين فناورى روز،  بهره گيرى  و  و راهكارهاى سازمانى 
كاربران خود مى دهد كه بتوانند بدون محدوديت، از جديدترين فناورى ها در كنار اين سيستم استفاده نمايند.
پوشش تمامى فرآيندهاى عمومى سازمانى (مالى، منابع انسانى و اتوماسيون ادارى) و حتى فرآيندهاى خاص 
هر سازمان، ارتباط و يكپارچگى ميان آن ها و به واسطه آن رفع مشكالت و محدوديت هاى سيستم هاى جزيره اى، 

وجه تمايز و مزيت رقابتى اين محصول است.
اين سيستم به مانند ميز كار الكترونيكى در فضاى مجازى، درگاه واحدى را ايجاد مى نمايد تا كاربران از طريق 

آن بتوانند به كليه خدمات سازمانى دسترسى پيدا نمايند.
راهكار يكپارچه و جامع پرگار با تمامى قابليت ها و ويژگى هاى خود به دنبال آن است تا سازمان ها را در مسير 

رشد و تحقق اهدافشان همراهى نمايد.

راهكارهاى 
يكـپارچه
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سيستم جامع
منابع انسانى

سرمايه هاى انساني روح سازمان هاي امروزي هستند. افزايش بهره ورى و كارايى آن ها در همه ابعاد سازمان 
تأثير مستقيم و قابل توجهي دارد. اطالعات را نيز بايد به منزله كليد استراتژيك در مديريت نيروى انسانى 
دانست. با توجه به حجم عظيم اطالعات منابع انساني در سازمان ها و مشكالت عمده اي كه در طبقه بندي 
و يكپارچگي اين اطالعات  وجود دارد، استفاده از سيستم هاي يكپارچه در اين حوزه اجتناب ناپذير است.

بريد سامانه نوين با شناخت كامل از نيازهاى مجموعه هاى بزرگ و كوچك در اين حوزه و تجربه بيست ساله خود در 
زمينه طراحى، توليد و پياده سازى راهكارهاى نرم افزارى سازمانى توانسته است سيستم جامع منابع انسانى پرگار را 
توليد و عرضه نمايد. سيستم منابع انسانى پرگار با پوشش تمامى نيازها در بخش هاى مختلف مديريت منابع انسانى 
و با رويكرد يكپارچه و فرآيندمحور اعمال شده در آن، اطالعات دقيق، به هنگام و مرتبط را به كار گرفته، محاسبات 
پيچيده و حساس سازمانى را انجام داده و گزارشات مورد نياز مديريتى را با باالترين سطح اطمينان فراهم مى آورد.
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وظايف و مسئوليت هاى واحد منابع انسانى و ادارى در سازمان ها از گستردگى بسيار باالترى نسبت 
به ساير واحدهاى سازمانى برخوردار است. از لحظه ورود يك فرد به سازمان،  تا فعاليت هاى حين 
استخدام، ثبت و ضبط احكام پرسنلي و تردد پرسنل، محاسبه حقوق و دستمزد و خروج يك فرد 
و  انسانى  منابع  واحد  مسئوليت هاى  بتوانند  كه  است  نياز  اطالعاتى  سيستم هاى  به  سازمان  از 
ادارى را تسهيل نمايند. پرگار با پوشش تمامى فعاليت هاى مرتبط با منابع انسانى و ادارى سازمان 

اين مهم را محقق مى سازد.

تشكيالت

حقوق و دستمزد
امور رفاهى

كارگزينى

اطالعات پرسنلى (كاركنان)
حضور و غياب

جامعيت

سيستم تشكيالت پرگار به عنوان زيربناى اطالعاتى ساير زيرسيستم هاى منابع انسانى،  
امكان ثبت انواع اطالعات مشاغل، ساختار و پست هاى سازمانى و نگهدارى سوابق آنها 
را مهيا نموده و از انباشت داده هاى تكرارى و غيرقابل اعتماد و ناسازگاري آن ها با 

يكديگر در سيستم جلوگيرى مى نمايد.

تعريف سطوح مختلف تشكيالت و ترتيب قرار گرفتن آنها تا سطح پست هاي قابل تصدي
تعريف مشخصات عمومي دستگاه و سازمان هاي وابسته به آن 

ارائه نمودار سازماني دستگاه و اصالح قوانين مربوط به تشكيالت دستگاه (ساختار 
سازماني) به همراه ثبت تاريخ اصالح

نگهداري و مشاهده تاريخچه نمودارهاي سازماني
تعريف پست هاي سازماني حوزه مركزي و پست هاي سازماني واحدهاي خارج از مركز بر 

اساس تقسيمات كشوري (استان، شهرستان، شهر، بخش و ...)  
ثبت و اصالح تاريخچه و سير تحول پست هاي سازماني

ثبت و اصالح شرايط احراز پست هاي سازماني
امكان درج مشخصات كارمندي متصدي هر پست

امكان تعريف شرح وظايف واحدهاي سازماني.
مديريت چرخه عمر پست هاي سازماني

پشتيباني از فرآيند اخذ مجوز براي انتصاب و انتقال افراد در پست هاي سازماني
گزارش گيري پويا از كليه اطالعات موجود و ارائه نمودارهاي مختلف آماري و مقايسه اي

تشكيالت
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حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد كاركنان چه در سازمان هاى بزرگ و چه در سازمان هاى كوچك از پيچيدگي و حساسيت ويژه اي 
برخوردار است. اين پيچيدگى به داليلى مانند تنوع و تاريخچه قوانين موجود در اين حوزه، پارامترهاى متعدد، ارتباط وسيع 
با ساير سيستم هاى  منابع انساني و  مالي، لزوم ارائه گزارشات مختلف به سازمان هاي متعدد، محاسبه معوقات گذشته و 

تعداد زياد كاربران اين سيستم در سازمان (كاركنان) است.
پرگار با داشتن ويژگى هايى چون آزادى عمل در تعريف شاخص ها و ايجاد تغييرات، پوشش انواع قوانين و مقررات سازمان هاى 
دولتي،  رويكرد يكپارچگي و ارتباط مناسب با ساير سيستم ها، جمع آورى و نگهدارى اطالعات تاريخي،  پشتيباني از انواع 

محاسبات و گزارش گيرى هاى دقيق،  نياز سازمان ها را در حوزه حقوق و مزاياى پرسنل مرتفع مى نمايد.

پشتيباني از محاسبات انواع مختلف مدل حكمي شامل نظام هماهنگ پرداخت، خدمات كشوري، مقامات، هيئت علمي، قرارداد 
مشاغل كارگري، قرارداد معين

پشتيباني از انواع مختلف مزايا و كسورات ماهانه و يا ساالنه كاركنان
محاسبات معوقات حقوق و ديون سنوات قبل و نگهداري سوابق آن ها

پشتيباني از انواع مختلف فيش هاي حقوقي و ارسال آن ها از طريق اتوماسيون اداري براي كاركنان
پشتيباني از انواع بانك ها و بيمه هاي مختلف

ارائه خروجي هاي مورد نياز براي ساير سازمان هاي ذيربط از قبيل خزانه، بانك، ماليات و بيمه
طبقه بندي كاركنان در گروه هاي مختلف حقوق و دستمزد به منظور مديريت فرآيند محاسبات حقوق

پشتيباني از وام ها و يا ساير كسورات اقساطي و مزاياي دوره اي و مستمر
پشتيباني از يك محيط گزارش ساز پيشرفته با امكان ساخت انواع مختلف گزارش (از قبيل چاپي، آماري، مقايسه اي و ...)

سرعت باال در محاسبه حقوق و دستمزد به صورت دسته اي
پشتيباني از تغييرات قوانين و روش هاي محاسبه حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن تاريخ اعتبار آن ها

سازمان هاي مختلف بخش عمومي جهت ايجاد انگيزه براي كاركنان و بهبود زندگي كاري آن ها، از تسهيالت 
و ابزارهاي مختلفي از قبيل وام ها، بيمه هاي تكميلي و عمر، كمك هزينه هاي مختلف و ... استفاده  مي نمايند. 
ارائه اين خدمات به كاركنان نيازمند يك بانك اطالعاتي مناسب از وضعيت آن ها بوده و بر روي پرداخت 

حقوق و دستمزد آن ها اثر دارد.
پرگار با استفاده از اطالعات موجود در ساير سيستم هاي اداري و توسعه قابليت هاي سيستم حقوق و دستمزد 
در جهت پشتيباني از انواع محاسبات مختلف مورد نياز و ارائه زيرسيستم امور رفاهي كاركنان، سازمان ها 

را در حوزه سياستگذارى هاى خدمات رفاهى يارى مى نمايد.

پشتيباني از انواع مختلف بيمه ها
تعريف تبعه 2 و تبعه 3 كارمندان و كارمندان ايثارگر

تعريف و استفاده از بيمه هاى تكميلى مختلف براى كارمندان و افراد تحت تكفل
امكان برقرارى كسورات از حقوق كاركنان بابت استفاده از تسهيالت مختلف و نمايش آن در فيش حقوقى

پشتيباني از فرآيند وام و كسر اقساطي آن از حقوق كاركنان و نمايش آن در فيش حقوقى و نگهداري سوابق مربوطه
پشتيباني از يك محيط گزارش ساز پيشرفته با امكان ساخت انواع مختلف گزارش (از قبيل چاپي، آماري، مقايسه اي و ...)

امور رفاهى
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محاسبه و صدور خودکار احکام براساس قوانین خدمات کشورى، مقامات، نظام هماهنگ، 
قانون قرارداد مشاغل کارگرى، انجام کار معین، بازنشستگان و ...

تعریف انواع جداول محاسبه حقوق و مزایا مانند جداول حقوق مبنا، افزایش سنواتی، 
فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده سختی شرایط محیط کار، حق عائله مندي 

و سایر پرداختی ها به پرسنل براي سال هاي مختلف
پشتیبانی از احکام مختلف سازمانی از قبیل: احکام افزایش سنواتی، امور استعفا، 
بازنشستگی، فوت، اخراج، از کارافتادگی، بازخریدي، آماده به خدمت، ماموریت به خارج 
از سازمان، ماموریت به داخل سازمان، انتقال دائم به خارج از سازمان، انفصال دائم 

و موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت و ...
صدور احکام کارگزینی به صورت انفرادي و گروهی

امکان طبقه بندى کارکنان در گروه هاي مختلف و مدیریت امور کارگزینی به صورت 
جداگانه براي هر یک از آن ها

صدور خودکار احکام ناشی از تغییر در قوانین و مقررات
صدور احکام کارگزینی انتصاب،  انتقال، ترفیع، ارتقاء رتبه، افزایش حقوق سالیانه، 

تشویق و نظایر آن
امکان صدور احکام اصالحی 

پشتیبانی از فرآیند تهیه و صدور احکام پرسنلی و ارسال آن ها به امور مالی

کارگزینی در سازمان هاي بخش عمومی شامل مجموعه اي از عملیات مربوط به استخدام، 
بکارگمارى، ارتقاء شغلى و تعیین میزان دستمزد کارکنان است. این سیستم در 
تعیین میزان حقوق و دستمزد به دلیل ارتباط با احکام کارکنان نقش اساسى دارد. 
همچنین تغییرات مستمر در قوانین و بخشنامه هاى مربوط به نظام هماهنگ حقوق 
و تفاوت هایى که سازمان ها در نحوه عمل به این قوانین و بخشنامه ها با یکدیگر 
دارند، انعطاف پذیري سیستم کارگزینی و نحوه تطبیق آن با سیاست هاي سازمان را 

ضرورى مى سازد.
کارگزینى پرگار ضمن هماهنگى و ارتباط کامل با سیستم هاي تشکیالت و حقوق و 
دستمزد، قابلیت هاي متنوعی را براي تطبیق نیاز سازمان ها در زمینه تعریف انواع 

قوانین پرسنلى و صدور احکام سازمانى فراهم آورده است. 

کارگزینى



مديريت اطالعات پرسنلى شامل جمع آورى، نگهدارى، به روز رسانى و ايجاد پرونده پرسنلي منسجم 
از اين اطالعات، يكي از اهداف اصلي كارگزينى در سازمان هاست.

سيستم اطالعات پرسنلى پرگار تمامى اطالعات مرتبط با نيروى انسانى سازمان شامل اطالعات و 
سوابق شخصى  و شغلى، انواع تشويق ها و توبيخ ها و وضعيت استخدامى كاركنان را به صورت 
يكپارچه  ثبت و  نگهداري نموده و امكان دسترسي سريع و ساده به اين اطالعات را براى مديران 

منابع انسانى و ادارى فراهم مى آورد.

پشتيباني از طيف وسيعي از اطالعات مرتبط با كارمند از قبيل: اطالعات شخصي و شناسنامه اي، اطالعات تماس، حساب هاي 
بانكي، مشخصات فردي وابستگان و نوع ارتباط آن ها و ...

ثبت و نگهداري اسناد و مدارك مرتبط با كارمند
ثبت و نگهداري سوابق تحصيلي و مهارت ها 

ثبت و نگهداري سوابق كاري پرسنل اعم از خدمت سربازي و وضعيت نظام وظيفه پرسنل، سوابق برون سازماني و درون
 سازماني، سوابق بيمه و سوابق ماموريت خارج از سازمان و ...

ثبت و نگهداري اطالعات مربوط به سوابق ايثارگرى و خدمت در جبهه و ...
ثبت و نگهداري نمرات ارزشيابي كاركنان

مشاهده خالصه پرونده پرسنلي مديران و كاركنان

اطالعات پرسنلى



حضور و غياب
سيستم حضور و غياب پرگار وظيفه جمع آورى اطالعات كاركرد پرسنل (به صورت دستى و يا خودكار)، محاسبات 
كاركرد ماهانه پرسنل و كنترل آن را بر عهده دارد. اين سيستم به دليل ارتباط يكپارچه اطالعاتى با سيستم پرسنلى 
و تشكيالت مى تواند با توجه به دسته شغلى هر فرد و ويژگى ها و قوانين ادارى هر سازمان،  عالوه بر تسريع در 
فرآيند محاسبه حقوق و دستمزد، امكان تهيه گزارشات مطلوب از وضعيت تردد هر يك از كاركنان را فراهم آورد. 
قوانين و مقررات در سازمان ها از يك سو و وجود سياست هاي مديريتي مختلف در بخش هاي يك سازمان از سوي 
ديگر باعث شده است تا در سيستم حضور و غياب پرگار قابليت هاي متعددي جهت انعطاف پذيري سيستم و افزايش 

قدرت تطبيق آن با شرايط هر سازمان، فراهم شود.

تعريف آئين نامه هاي مختلف و طبقه بندي پرسنل بر اساس آن ها، جهت سياست گذاري نحوه تردد كاركنان با استفاده 
از پارامترهاي الزم در بخش هاي درخواست اصالح تردد، درخواست مرخصي، مأموريت، اضافه كار و كسر كار

تعريف روش هاي مختلف محاسبه تردد و طبقه بندي پرسنل بر اساس آن ها، جهت سياست گذاري نحوه محاسبه كاركرد 
ماهانه پرسنل 

محاسبه كاركرد روزانه مانند تأخير و تعجيل غير مجاز و انواع اضافه كار 
محاسبه كاركرد ماهانه مانند مجموع تأخيرها و تعجيل ها در ماه و مجموع اضافه كارها

قابليت ارتباط با دستگاه كارت ساعت و امكان ثبت ورود و خروج از دستگاه
تعريف انواع تقويم كاري در سازمان به جهت مشخص نمودن روزهاي تعطيل رسمي و سازماني

تعريف انواع شيفت هاي مختلف كاري به جهت تعيين ساعات كاري كاركنان با قابليت هاي متنوع جهت پوشش انواع 
شيفت هاي رايج

پشتيباني از فرآيندهاي درخواست اصالح تردد، درخواست مرخصي، احكام ماموريت و تعيين ميزان اضافه كاري 
پرسنل واحدهاي مختلف، به صورت پويا و با قابليت اختصاصي سازي براي هر يك از واحدهاي سازماني

محاسبه خودكار مانده مرخصي
گزارش گيرى از وضعيت تردد، مرخصى، مأموريت و اضافه كار بر اساس دوره محاسبه تردد و ماه

پشتيباني از مأموريت هاي گروهي به منظور تسريع در عمليات ثبت و تأئيد مأموريت 
سرعت باال در محاسبه تردد افراد به صورت دسته اي

وجود اطالعات شخصي كاركنان و پرداخت هاي صورت گرفته و حساسيت آن در سازمان، امنيت را به يكي از چالش 
هاي اصلي در سيستم هاي حوزه منابع انساني تبديل كرده است و برخالف سيستم هاي قديمي در سيستم هاي 
جديد منابع انساني دامنه كاربري محدود به بخش اداري نيست و همه كاربران سازماني را شامل مي شود. وجود 

اليه هاى امنيتى متعدد در پرگار، دغدغه هاى امنيتى مديران را پوشش مى دهد.

امنيت



وجود اطالعات شخصي كاركنان و پرداخت هاي صورت گرفته و حساسيت آن در سازمان، امنيت را به يكي از چالش 
هاي اصلي در سيستم هاي حوزه منابع انساني تبديل كرده است و برخالف سيستم هاي قديمي در سيستم هاي 
جديد منابع انساني دامنه كاربري محدود به بخش اداري نيست و همه كاربران سازماني را شامل مي شود. وجود 

اليه هاى امنيتى متعدد در پرگار، دغدغه هاى امنيتى مديران را پوشش مى دهد.

امنيت



سطوح دسترسى

پرگار با تعيين دسترسى هاى مجاز مطابق قواعد و قوانين سازمانى و اهداف و رويه هاى 
مديريتى ، صحت و سقم رويدادهاى رخ داده در سيستم را تضمين مى نمايد. مديران 
سازمانى با استفاده از اين قابليت پرگار مى توانند مشخص نمايند كه هر يك از افراد 

سازمانى چه دسترسى به كدام يك از اطالعات سيستم داشته باشند.

جلوگيرى از افشاى اطالعات توسط افراد غيرمرتبط
جلوگيرى از دسترسى هاى غيرمجاز در تغيير اطالعات پرسنلى

تعيين دسترسى مجاز براى افراد مختلف بر اساس جايگاه سازمانى



قابليت اتكا به اطالعات ثبت شده سيستم 
منابع انسانى زمانى مهم تر مى شود كه اهميت 
گزارشات مديريتى و محاسبات دقيق مطرح 
مى گردد. پرگار با ثبت و ضبط تمامى رويدادها 
سيستم،  در  كاركنان  تمامى  فعاليت هاى  و 
عالوه بر افزايش قابليت اطمينان اطالعات 
سيستم، امكان رديابى تمامى فعاليت ها جهت 
نظارت و كنترل مديران را نيز مهيا مى سازد.

رويدادنگارى



اعتبار اطالعات در سیستم هاى منابع انسانى یکی از مهم ترین نیازها و خواسته هاى مدیران 
در سازمان ها است. مدیران به دنبال سیستمى هستند که بتوانند به گزارشات و محاسبات 
آن در تصمیم گیرى ها و دستورات اتکا نمایند. ارتباط منسجم، کامل و پیوسته میان اطالعات 
سیستم هاى منابع انسانى پرگار باعث می شود تا عالوه بر حذف دوباره کاري ها و عملیات تکراري، 
صحت اطالعات در سیستم هاي مختلف تضمین شده و از بروز ناسازگاري در اطالعات سازمان 
جلوگیري شود. از طرف دیگر یکپارچگی بین سیستم حقوق و دستمزد و سیستم حسابداري 
پرگار باعث می شود تا فرآیند صدور اسناد حسابداري حقوق و دستمزد و نحوه تشخیص مراکز 
هزینه و اعتبارات مورد نیاز در این حوزه تسهیل شده و به صورت خودکار انجام شود. این 

امر باعث افزایش صحت و اطمینان به اطالعات سیستم حقوق و دستمزد خواهد شد.

گردش خودکار اطالعات بین سیستم هاى مختلف حوزه منابع انسانى
ارسال خودکار پست هاي تأیید شده از سیستم تشکیالت به سیستم کارگزینی

ارسال خودکار احکام کارگزینی پس از صدور به سیستم حقوق و دستمزد
ارسال خودکار کارکرد ماهانه کارکنان از سیستم حضور و غیاب به سیستم حقوق و دستمزد

ارسال خودکار سند حقوق و دستمزد به سیستم حسابداري
فراخوان کلیه نیازهاى اطالعاتى قابل استخراج از سیستم هاى مختلف منابع انسانى

پشتیبانی از واحدهاي مستقل زیرمجموعه سازمان به صورت متمرکز در یک سیستم اطالعاتی
گزارش گیرى تجمیعى با واحدهاى زیرمجموعه در ستاد

یکپارچگى



محاسبه حقوق
و دستمزد 

حقوق و
دستمزد 

ثبت و به روزرسانى
پست هاى سازمانى

تشکیالت

تکمیل و
به روزرسانى 

پرونده پرسنلى

اطالعات
پرسنلى 

ارائه خدمات رفاهى
 اعطاى تسهیالت و

کمک هزینه به کارکنان

امور رفاهى

صدور
اسناد حسابدارى 

حسابدارى

 صدور احکام
کارگزینى

کارگزینى

 محاسبه
کارکرد ماهانه

تردد روزانه
کارکنان

مأموریت

مرخصى

اضافه کارى

 حضور و غیاب
و تردد کارکنان



سازمان ها به لحاظ  قوانين و مقررات حاكم بر آن ها، ساختار سازمانى و انواع پست هاى سازمانى 
با يكديگر متفاوت هستند. اين تفاوت ها موجب مى شود كه سيستم منابع انسانى هر سازمان 
نيازمند ويژگى ها و امكانات خاصى باشد. پرگار به دليل ماهيت معمارى و زيرساختى خود، مى تواند 

در سازمان هاى مختلف با توجه به سليقه ها، رويه ها و قوانين ويژه هر كدام متناسب گردد. 

سفارشي سازي كليه فرآيندهاي مرتبط با حوزه منابع انسانى
سفارشي سازي كليه گزارشات و خروجي مورد نياز سازمان ها

سفارشى سازى

تحقق اثربخشى در مجموعه فعاليت هاى منابع انسانى منوط 
به وجود زيرساخت هايى به منظور تطبيق جريان هاى كارى 
كاركنان و امكان برقرارى ارتباط ارگانيك بين آن ها است.
 رويكرد فرآيندمحورى پرگار با تأكيد بر فرآيندهاى اصلى 
منابع انسانى و ادارى، فعاليت هاى فاقد ارزش افزوده را 
در سيستم حذف كرده و درنتيجه ثبت اطالعات تكرارى را 
كاهش مى دهد و ضمن افزايش بهره ورى نيروى انسانى، 
تصميم گيرى مديران را دقيق تر مى سازد.

توليد خودكار اسناد منابع انسانى
جلوگيرى از تكرار ثبت و ذخيره اطالعات
حذف عمليات اضافى و افزايش بهره ورى
افزايش سرعت توليد اطالعات و گزارشات
تسريع فرآيند محاسبه عملكرد و حقوق و دستمزد

فرآيندمحورى



تحقق اثربخشى در مجموعه فعاليت هاى منابع انسانى منوط 
به وجود زيرساخت هايى به منظور تطبيق جريان هاى كارى 
كاركنان و امكان برقرارى ارتباط ارگانيك بين آن ها است.
 رويكرد فرآيندمحورى پرگار با تأكيد بر فرآيندهاى اصلى 
منابع انسانى و ادارى، فعاليت هاى فاقد ارزش افزوده را 
در سيستم حذف كرده و درنتيجه ثبت اطالعات تكرارى را 
كاهش مى دهد و ضمن افزايش بهره ورى نيروى انسانى، 
تصميم گيرى مديران را دقيق تر مى سازد.

توليد خودكار اسناد منابع انسانى
جلوگيرى از تكرار ثبت و ذخيره اطالعات
حذف عمليات اضافى و افزايش بهره ورى
افزايش سرعت توليد اطالعات و گزارشات
تسريع فرآيند محاسبه عملكرد و حقوق و دستمزد

فرآيندمحورى



سيستم هاى نرم افزارى مدرن امروزى به دنبال پياده سازى 
طراحى با استفاده از استاندارد تجربه كاربرى (UX)  هستند. 
تجربه كاربرى شامل جنبه هاى عملى، تجربى، مؤثر، معنى دار 
و جنبه هاى با ارزش اثر متقابل انسان و نرم افزار است. 
رابط  و  طراحى شده   UX استانداردهاى  اساس  بر  پرگار 
كاربرى زيبا و مدرنى را ايجاد نموده است. همچنين در رابط 
كاربرى پرگار سعى بر آن شده است تا به گونه اى طراحى 
شود كه كاربران بتوانند به راحتى با سيستم ارتباط برقرار 

نموده و به سرعت آن را فراگيرند.

گزارش ها و خروجي هاي كارآمد
ايجاد مكانيزم هاي خودكنترلي

تسهيل در  ورود اطالعات به سيستم
سهولت در يادگيرى سيستم

تجربه كاربرى
لذتبخش، 
ارزشمند
و معنادار



سيستم هاي منابع انساني در سازمان ها به داليل مختلفي نيازمند تغييرات و 
توسعه هاي فراواني هستند. برخي از اين داليل، تغييرات قوانين و مقررات 
سازمان ها،  داخلي  دستورالعمل هاي  و  آيين نامه ها  تغييرات  دولت،  اداري 
گسترش سيستم ها در سازمان ها و توسعه كاربري آن ها، تغييرات مديران و 
يا روش هاي مديريتي و نيازهاي خاص منظوره سازمان ها است. پوشش سريع 
اين تغييرات و اعمال آن ها در سيستم نيازمند يك راهبرد مناسب در حوزه 

توليد و عرضه نگارش هاي جديد است.
پوشش  تحوالت،  و  تغيير  اين  از  پشتيباني  براي  نوين  سامانه  بريد  شركت 
توليد  براي  خود  اصلي  راهبردهاي  از  يكي  را  مشتري  نيازمندي هاي  سريع 

مجموعه سيستم هاي منابع انساني پرگار قرار داده است.

پوشش سريع
نيازمندي هاى

 مشترى
ارتقاء مستمر سيستم هاي منابع انساني در بازه هاي زماني كوتاه تر

نصب و راه اندازي نگارش هاي جديد با كمترين هزينه و در زمان كوتاه
ارائه  جهت  انساني  منابع  حوزه  در  متخصص  و  مجرب  تيم  از  بهره گيري 

راهكارهاي مناسب براي نيازمندي هاي جديد
رصد دستورالعمل ها و استانداردهاي دولت و دستگاه هاي نظارتي و اعمال 

سريع آن ها در سيستم 
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