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شماره ثبت 081051 :
به نام آفریدگار

شرکت بام پردازش تهران (سهامی خاص)  ،داراي مجوز شوراي عالی انفورماتيك کشور بوده و در مدت
زمانی که از سال  87تا کنون در جامعه انفورماتيكی کشور حضور داشته است ،توانمندي خود را بخوبی اثبات
نموده و منشأ ارائه خدمات شايان توجهی به کشور بوده است.
الف) ويژگی هاي سيستم هاي بام :
)1لحاظ کليه ي مناسبات محيط هاي دانشگاهی و پژوهشی  ،بواسطه طراحی اختصاصی براي اين مراکز
)2يكپارچگی سيستم ها براي توليد  MISدانشگاهی
)3پارامتريك و قابل تنظيم بودن سيستم ها براي انطباق يا نيازهاي کاربران
 )4بهره گيري ازسايت اينترنتی شرکت به عنوان محمل بروز رسانی سيستم ها
()www.BPTsoft.com
 )5پشتيبانی قوي از سيستم ها با استفاده از فناوري هاي نوين اطالع رسانی و ارتباطی
 )6و از همه مهمتر  ،سابقه و تجربه ي عملياتی کردن سيستم ها در اکثر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
کشور ،از دانشگاه تهران تا دانشگاه چابهار
 )8سرعت ارتقاي سيستم ها و روزآمد شدن آنها با توجه به تغييرات مورد نياز
 )7ارائه سرويس هاي وب مورد نياز از خروجی سيستم ها  ،مثل فيش حقوقی تحت وب  ،احكام کارگزينی
تحت وب  ،مرور اموال تحت وب و ....
 )9استفاده از فناوري هاي روز دنيا در توليد سيستم ها
 )11مشتري مداري
و ساير علل و عوامل که موجب شده است تا بام پردازش تهران از تبليغات بی نياز باشد .
ب) محورهاي فعاليت هاي شركت
فعاليت هاي اصلی شرکت بامِ پردازش تهران ،در قالب محورهاي ذيل خالصه می شود :
-1مطالعات شناخت ،آناليز و تجزيه و تحليل سيستم ها ،بر اساس روش مندي ها  SSADMو RUP
-2طراحی و پياده سازي سيستم هاي جامع اداري و مالی
-3طراحی و پياده سازي سيستم هاي گزارش گيري مديريت و گزارش گيري مديران اجرايی ارشد
-4طراحی و پياده سازي سايت هاي اينترنتی و اينترانتی ()Web Site
-5طراحی و پياده سازي سيستم هاي اطالعاتی وبی ()Web Based
-6اجراي شبكه هاي محلی

شركت بام پردازش تهران
( سهامي خاص)
شماره ثبت 081051 :
-8پشتيبانی سيستم هاي اطالعاتی ارائه شده از سوي شرکت
-7پشتيبانی فنی سخت افزاري تجهيزات رايانه اي و شبكه ها

ج) اصلي ترین محور فعاليت هاي شركت
مهمترين پروژه شرکت ،طراحی و پياده سازي سيستم هاي يكپارچة اتوماسيون اداري و مالی دانشگاه ها و مراکز
پژوهشی کشور می باشد .اين پروژه ،از سال  ،1389با اهتمام و پشتيبانی معاونت طرح و توسعه و دفتر امور رايانهاي
وزارت علوم آغاز گرديد .تكوين اين پروژه ،با عنايت به تجارب و سوابق کارشناسان شرکت و با مطالعه و امكان سنجی
تعدادي از دانشگاه هاي کشور صورت پذيرفت و طراحی و پياده سازي آن بر وفق کامل با نيازهاي دانشگاهی و
واحدهاي تابعة وزارت علوم مبتنی گشت.
اين سيستم ها تا کنون در بيش از دهها مرکز دانشگاهی عملياتی شده اند .در اين مدت ضمن تالش براي بهينه
سازي و بروزآوري فناوري هاي مورد استفاده در طراحی و پياده سازي سيستم ها ،نظرات کارشناسی مديران اجرائی و
کاربران صاحب نظر به صورت بازخوردهاي سازنده ،به سيستم ها اعمال شده است .در انتخاب محل براي نصب و راه
اندازي سيستم ها ،مستعد بودن مرکز دانشگاهی و پيگيري مسؤولين ذي ربط ،کامال مؤثر بوده است .

د) فهرست محصوالت نرم افزاري شركت
محصوالت نرم افزاري شرکت -که آمادة ارائه به مشتريان می باشد -عبارتند از :
-1سيستم حسابداري بام
 زير سيستم کنترل اعتبارات -2سيستم کارگزينی وصدور احكام بام
 زيرسيستم آرشيو پرونده پرسنلی زير سيستم مانده مرخصی زير سيستم گردش احكام زير سيستم مشاهده احكام تحت وب زير سيستم صدور حكم بارنشستگان -3سيستم حقوق ودستمزد بام
 زيرسيستم حق التدريس زيرسيستم ارسال اس ام اس)(Sms زير سيستم مشاهده فيش حقوقی تحت وب زير سيستم پرداخت بازنشستگان - 4سيستم انبار واموال و تدارکات بام
 -زير سيستم اتوماسيون گردش انبار و اموال

شركت بام پردازش تهران
( سهامي خاص)
شماره ثبت 081051 :

ه) محيط پياده سازي سيستم ها
 مشخصات محيط پياده سازي کلية سيستم هاي کاربردي ،به شرح زير می باشد :
 سيستم عامل کارگزار شبكه Windows 2113 Advanced Server : سيستم عامل ايستگاه شبكه Windows XP/7 :Microsoft SQL Server 2117
 مدير پايگاه داده : محيط توليد گزارش ها  Seagate Crystal Report 8 / 7.5 :و Active Report مشخصات محيط پياده سازي سيستم هاي کاربردي وبی و سايت هاي اطالع رسانی ،به شرح زير می باشد :
ASP / ASP .NET
 زبان برنامه سازي :Microsoft SQL Server 2117
 -مدير پايگاه داده :

«

سيستم حسابداري و كنترل اعتبارات بام »

 محيط پياده سازي سيستم
مشخصات محيط پياده سازي سيستم به شرح زير است :
 سيستم عامل کارگزار شبكه Windows 2111 /2113 Advanced Server : سيستم عامل ايستگاه شبكه Windows XP : مدير پايگاه داده Microsoft SQL Server 2111 /2115/2117 : ابزار گزارش گيري Crystal Report 8.1 /7.5/11 : مشخصات كلّي
سيستم حسابداري بام بر اساس مطالعات و بررسی هاي انجام شده در مراکز دولتی و مبتنی بر آخرين فناوري
اطالعات طراحی و پياده سازي شده است و هم اکنون در تعداد زيادي از مراکز دانشگاهی و پژوهشی و چند مرکز
دولتی ديگر عملياتی گرديده است  .امكانات و قابليت هاي ويژه اين سيستم به شرح ذيل میباشد :
در اين سيستم اسناد حسابداري ابتدا به صورت موقت ثبت شده و پس از طی کردن مراحل حسابرسی داخلی و کنترل
اعتبار ،می تواند قطعی گردند.
مشخصات کاربر ايجاد کننده سند ثبت می شود و پيش بينی هاي امنيتی در عدم دسترسی به اسناد ديگران نيز انجام
شده است.
سلسله مراتب حسابها به صورت حساب مستقل -کل -معين -مرکز -جزء  -1جزء  2و جزء  3قابل تعريف میباشند.

شركت بام پردازش تهران
( سهامي خاص)
شماره ثبت 081051 :
حسابهاي کل میتوانند دائمی يا موقّت باشند و از اين طريق مشخص می شود که مانده چه حسابهايی در انتهاي دوره
مالی به دوره مالی جديد منتقل می شوند .همچنين خصيصة ماهيت حساب نيز براي هر حساب ،قابل تعريف می باشد.
( بدهكار /بستانكار )
کلية عمليات مربوط به افتتاحيه و اختتامية دوره مالی در اين سيستم به طور خودکار انجام میشود .براي اين کار
سيستم با توجه به دائم و يا موقت بودن حسابها  ،به طور خودکار دو سند اختتاميه و افتتاحيه صادر مینمايد ،که از اين
طريق حسابهاي موقت بسته شده و مانده حسابهاي دائم به دوره مالی بعد منتقل میشوند.
قابليتها و امكانات سيستم

 در هنگام ثبت سند ،قابليتهاي ذيل وجود دارد :
 کنترل مانده حسابها در هنگام ثبت سند ،بصورت خودکار مشاهده گردش عمليات و مانده حسابها در هريك از سطوح تعريف شده مشاهده گردش و مانده حسابها به تفكيك ماه مشاهده ريز عملكرد هر حساب به تفكيك ماه امكان تعريف حسابهاي سطوح پايين ،تا هفت سطح مشاهده ليست اسناد هر ماه ،شامل :شماره سند ،تاريخ سند ،باالنس بودن يا نبودن سند و غيرهامكان ثبت شرح هاي اسناد بصورت دلخواه و استفاده در سند هاي آتی مشاهده گردش و مانده زير مجموعه هاي هر حساب به تفكيك سطوح آن صدور سند اختتاميه
 انتقال مانده حسابها به سال بعد به صورت خودکار
 تبديل کدينگ جاري به سنواتی در پايان دوره مالی
 صدور سند افتتاحيه
 عمليات ماهانه ،شامل کنترل اعتبارات و باالنس بودن اسناد
 امكان نگهداري 99حساب مستقل با کد هاي مجزا
 امكان ثبت ترکيبی حساب هاي مستقل
 تهيه عملكرد درختی حسابها
 امكان تهيه گزارشهاي تفريغ بودجه ،در پايان دوره مالی ( فرمهاي  13گانه وزارت دارايی جهت شرکتها و
مؤسسات دولتی )
 امكان تهيه ترازهاي مالی در تمامی سطوح
 امكان تهيه عملكرد هاي حساب ها ،بدون توجه به سطوح حسابها .اين يكی از قابليتهاي ويژه سيستم
میباشد که عالوه بر حفظ ساختار سلسله مراتبی حسابها ،امكان تهيه گزارشهاي حسابداري فارغ از
وابستگی هاي سلسله مراتبی را نيز فراهم می آورد.
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امكان خواندن صورتحساب بانك هاي مختلف و تهيه گزارشهاي مغايرت بانكی ،شامل مغايرت دريافتیها،
مغايرت پرداختی ها و تراز بانك به صورت مكانيزه
امكان تهيه دفاتر حسابداري در تمامی سطوح تعريف شده بصورت جمعی و يا تفكيك حسابها
رسيدگی  :اين امكان کاربران را قادر میسازد تا اشكاالت تراز ماهانه خود را سريعتر پيدا کنند.
امكان تعريف کاربران با سطوح دسترسی هاي متفاوت
امكان تهيه فايل پشتيبان ( )Backupاز داده هاي سيستم
امكان بررسی خطاهاي کاربر در زمان ثبت اسناد حسابداري بصورت هوشمند.
امكان ايجاد سال مالی جديد ،بصورت موقت ،با  :انتقال موقت مانده حسابها و انتقال کدينگ موقت
حسابها
امكان تهيه گزار ش تجزيه سنواتی حسابها
امكان تعريف امضا کنندگان اسناد در بازه هاي زمانی
امكان تعريف زير نويس گزارشها  ،توسط کاربران سيستم
امكان ثبت اسناد مالی به صورت همزمان در دو سال مالی جاري و سال قبل

