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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
-8پشتيبانی سيستم هاي اطالعاتی ارائه شده از سوي شرکت
-7پشتيبانی فنی سخت افزاري تجهيزات رايانه اي و شبكه ها
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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

ه) محيط پياده سازي سيستم ها
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 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 جامع حقوق و دستمزد بام»
 مشخصات کلی
سيستم حقوق و دستمزد بام ،با لحاظ کليه قوانين پرداختهاي کارکنان دولتی و غير دولتی اعم از قانون نظام هماهنگ
پرداخت ،قانون مديريت خدمات کشوري ،آيين نامه دانشگاهها و مراکز پژوهشی و قانون کار و امور اجتماعی بصورت
کامال" پارامتريك طراحی شده است و مناسبات مربوط به محيط هاي دانشگاهی و پژوهشی را بطور اخص به نحو
احسن پوشش می دهد .در اين سيستم هر نوع پرداخت اعم از حقوق و مزاياي ماهانه ،حق التدريس ،اضافه کار ،حق
مأموريت و پرداخت موردي قابل تعريف می باشد .قابليت ها و امكانات سيستم به شرح ذيل می باشد:









معرفی انواع استخدام و پارامترهاي مربوط
امكان معرفی پارامترهاي استخدامی از نوع پرداخت از محل خزانه و يا درآمد اختصاصی
ثبت اطالعاات مرباوط باه مشخصاات پرسانل شاامل :اطالعاات فردي،اطالعاات جاانبی ،اطالعاات
بازنشستگی
ثبت اطالعات مربوط به احكام پرسنل ،شامل  :اطالعات آيتم هاي حكمی و مشخصات حكم
بروز رسانی مشخصات پرسنل و اطالعات احكام آنها از سيستم کارگزينی و تشكيالت
تعريف انواع پرداخت موردي و مستمر و تعيين شرايط تخصيص هر يك از پرداختها ،محاسبه هر يك از
پرداختها بر مبناي :آيتم هاي حقوقی ،مبالغ ثابت و روزهاي کارکرد و کارکرد سااالنه و سااير ضارايب
موثر ،تعداد ساعات اضافه کار ،سنوات و يا بر اساس فرمولی قابل تعريف
تعريف انواع کسورات موردي و مستمر و تعيين شرايط تخصيص هر يك .محاسبه هر يك از کسورات بر
مبناي :مبالغ ثابت و يا روز کارکرد
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 امكان تخصيص کسور و پرداختها به صورت گروهی و کلی با فيلترهاي پيشرفته
 تعريف انواع اضافه کارهاي وابسته به ليست حقوقی و مستقل از آن
 تعريف فرمول محاسبه ي انواع اضافه کار محاسبه اضافه کارها بر مبنااي ساقف سااعات اضاافه کاارو
سقف مبلغ ريالی
 تعريف کليه فرمول هاي محاسبه حقوق ،اعم از :مشمول بيمه ،مشمول اضافه کار ،مشمول بازنشستگی،
مشمول ماليات ،مشمول مقرري و غيره
 محاسبه ي حقوق و مزاياي پرسنل ،به تفكيك :مرکز هزينه ،برنامه پرداخت ،انواع استخدام و غيره
 محاسبه ي معوقات حقوق(  ) BackPayبه صورت دستی ،خودکار و نيمه خودکار و امكان محاسبه
معوقات حقوق همراه با حقوق يا به صورت جداگانه
 امكان انتقال معوقه سال جاري به ديسكت دارايی
 محاسبه معوقه بيمه هاي درمانی
 محاسبه ي مقرري ماه اول ،بازنشستگی سهم کارمند و سازمان
 محاسبه ي ماليات با توجه به جدول مالياتی
 تعريف انواع بيمه ها ،شامل :خدمات درمانی ،تامين اجتماعی ،عمر ،بيمه هاي تكميلی و غيره.
 تعريف انواع وام و تخصيص نامحدود آنها به پرسنل
 پرداخت حق مأموريت ،با توجه به پارامترهاي مختلف مربوط.
 تعريف انواع سهام و پس انداز و تخصيص نامحدود آنها به پرسنل
 تهيه ي نسخه ي پشتيبان از اطالعات پايگاه داده ،در داخل سيستم
 معرفی و مديريت کاربران با تعيين سطح دسترسی به هر يك
 امكان تهيه ي ديسك خزانه و ماليات
 امكان تهيه ي گزارش درخواست وجه خزانه (به صورت کلی و ريز) با امكان تفكيك انواع استخدام
 امكان تهيه ي درخواست وجه حقوق و معوقه حقوق ،به صورت مجزا
 صدور ليست هاي حقوق ،شامل :ليست کلی ،ليست خزانه و ليست ساير (جاري) در رابطه با حقوق و
مزاياي کارکنان و مابه التفاوت هاي حقوق
 تهيه ي گزارش هاي متنوع با هر قالب ،شامل:
 ليست بانك (چاپی و فالپی) ليست پرداختی ها (چاپی و فالپی) ليست کسور (چاپی و فالپی) ليست عيدي و پاداش ليست وام (چاپی و فالپی) ليست پس انداز (چاپی و فالپی) -ليست سهام (چاپی و فالپی)
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 ليست بازنشستگی (فرم)5\1 ليست بيمه ها(چاپی و فالپی) انواع ليست هاي مغايرت و موازنه
 ليست خالصه دريافتی ها و پرداختی ها
 امكان طراحی گزارش هاي شناور دلخواه
 تهيااه ي گاازارش هاااي کااارتكس ،اعاام از :کااارتكس حقااوق ،کااارتكس اضااافه کااار ،کااارتكس
پرداخت موردي ،کارتكس کسور موردي ،کارتكس وام و کارتكس بيمه
 امكان مرور و ويرايش محتويات ديسكت هاي مختلف تهيه شده در برنامه و ذخيره مجدد آنها
 کنترل و مشاهده رويدادها و تغييرات فرم به صورت پيشرفته
 خواندن اطالعات حضور و غياب ،پرداختی ها،کسورات به صورت فايل و ارسال آن به اطالعات سيستم
 ارسال و دريافت پيام بين کاربران سيستم
زيرسيستم ارسال اس ام اس()Sms
امكان ارسال اطالعات ماموريت  ،پرداخت هاي موردي بين ماه،فيش حقوقی،کليه معوقات و مابه التفاوت
ها وحق التدريس
امكان فرستادن انواع پيغام ها به صورت پيام کوتاه
استفاده مجدد از پيغام هاي ذخيره شده
امكان مشاهده ليست پيامك هاي ارسال شده وارسال نشده
امكان فيلترينگ مختلف براي ارسال هاي گروه بندي شده
امكان ارسال پيامك به صورت فردي و گروهی
مشاهده زمان دريافت پيام ها
زيرسيستم حق التدريس
 معرفی اطالعات فردي و شغلی پرسنل حق التدريس مدعو
 خواندن خودکار اطالعات فردي و شغلی پرسنل حق التدريس غير مدعو
 معرفی انواع پرداخت حق التدريس
 امكان ثبت حق الندريس بر اساس واحد و يا ساعت
 امكان انتخاب حكم جهت پرداخت حق التدريس
 امكان انتقال حق التدريس به حقوق و يا پرداخت مجزا از حقوق
 امكان گزارش گيري  ،گزارش بانك  ،فيش حق التدريس و ...
زيرسيستم مشاهده فيش حقوقی تحت وب
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 در اين زير سيستم هر مستخدم می تواند تمامی پرداختهاي خود را به صورت الكترونيكی در وب سايت
مشاهده و در صورت نياز نسبت به چاپ و ذخيره آن اقدام نمايد .

 مشاهده فيش حقوقی و يا تمامی پرداختها در وب توسط هر مستخدم
 امكان ذخيره حكم به صورت Pdf
 امكان چاپ احكام
 امكان تغيير کلمه عبور توسط هر مستخدم

