شركت بام پردازش تهران
( سهامي خاص)
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
-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
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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 جامع پرسنلي-کارگزینی 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 : ابزار گزارش گيري Crystal Report 8.1 /7.5 : مشخصات كلي

سيستم پرسنلی-کارگزينی بام با لحاظ قوانين کارگري ،نظام هماهنگ ومديريت خدمات کشوري به صورت پارامتريك
طراحی شده استومناسبات مربوط به محيط هاي دولتی و غير دولتی را به نحو احسن پوشش می دهد .
سيستتتم پرستتنلی-کتتارگزينی بتتام ،بتتا شتتناخت کامتتل قتتوانين و مقتتررات استتتخدامی ،ستتاختار تشتتكيالتی
مراکتتتز دولتتتتی و غيتتتر دولتتتتی و قتتتوانين استتتتخدامی اعضتتتاي هيتتتأت علمتتتی دانشتتتگاههتتتا و مؤسستتتات
آمتتوزش عتتالی و مبتنتتی بتتر آختترين فنتتاوري اطالعتتات طراحتتی و پيتتاده ستتازي شتتده استتت و هتتم اکنتتون
در بتتيش از دههتتا دانشتتگاه و مراکتتز دولتتتی ديگتتر عمليتتاتی گرديتتده استتت .قابليتتت هتتا و امكانتتات ايتتن
سيستم ،به شرح ذيل میباشد :
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تعريف کليه اطالعات پايه اعم از مدرک تحصيلی ،رشته هاي تحصيلی ،زبانهاي خارجی ،کشورها ،استانها،
شهرها ،رسته و رشته هاي شغلی
معرفی امضاء کنندگان احكام
تعريف رونوشت احكام براي هر يك از انواع استخدام
تعريف وضيعت تاهل جهت تخصيص امتياز عائله مندي و اوالد
تعريف و ثبت انواع گواهی نامه هاي متعدد
تعريف انواع وضيعت ايثارگري
تعريف وضعيت نسبت با ايثارگر
تعريف انواع پايه هاي هئيت علمی
ثبت اطالعات انواع دوره آموزشی
ثبت اطالعات موسسات اموزشی
تعريف انواع حاالت استخدامی و تعيين امكان/عدم امكان صدور حكم بعدي ،بازنشستگی  ،تعلق  /عدم تعلق
حق جذب و فوق العاده محروميت به اعضاي هيأت علمی
تعريف نوع استخدامی جديد
تعيين شرايط احراز گروه
تعيين رشته هاي شغلی معادل
تعريف واحدهاي سازمانی بصورتی درختی
ثبت اطالعات محل استقرار واحدهاي سازمانی
تعريف تشكيالت سازمانی در سيستم به صورت ساختار درختی
تعريف اطالعات مشخصات پست ها
تنظيمات چاپ احكام اعم از نوع جديد يا اصالحی
تعريف کليه ضرايب مورد نياز جهت صدور حكم از قبيل:
ضرايب هيئت علمی بصورت ساالنه به تفكيك شهر جهت فوق العاده جذب
ضرايب ثابت ساالنه اعم از  :حداقل حقوق ساالنه مجرد – متأهل  ،کمك هزينه عائله مندي ،اوالد و حق
مديريت رياست دانشگاه
ضرايب مشمولين قانون کار بصورت ساالنه
تعيين ضرايب مقامات
ضرايب وابسته به شهر و کشور محل خدمت
ضرايب پرسنل قراردادي به صورت ساالنه شامل:حق تاهل،اياب و ذهاب،حق خواربار ،حداقل حقوق ،حق
اوالد ،حق غذا  ،حق مسكن و.....
تعريف پارامتر يك انواع حكم و شرايط آن و شرح حكم به طور کامال پويا تعريف کليه اطالعات پرونده
پرسنل به صورت جزئی
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تعريف مشخصات و اطالعات فردي و شغلی پرسنل
تعريف مشخصات و اطالعات فردي بازنشستگان و موظفين
تعريف مشخصات و اطالعات داوطلبين استخدام و صدور کارت ورود به جلسه و گزارشهاي مربوطه
تعريف مشخصات فرزندان پرسنل و محاسبه خودکار تعداد اوالد مشمول
تعريف اطالعات سوابق تحصيلی کارکنان و صدور گزارشات مربوطه
تعريف و ثبت اطالعات سوابق خدمتی و انتصابات کارکنان و محاسبه خودکار سنوات بازنشستگی و سنوات
احتساب گروه
تعريف سوابق تخصصی و آموزشی کارکنان
تعريف سوابق گواهی نامه ها – تشويقات و تنبيهات
تعريف سوابق ارتقاء گروه کارکنان
تعريف و ثبت اطالعات سوابق گروههاي تشويقی
تعريف سوابق ارتقاء مرتبه  ،ترفيعات  ،امتيازات و فعاليتهاي پژوهشی هيات علمی
تعريف سوابق بورسيه ،فرصتهاي مطالعاتی ،مرخصی بدون حقوق
صدور حكم به صورت خودکار در انواع استخدامی :رسمی ،پيمانی  ،قرارداد خدمت طرح تمام وقت  ،قرارداد
خدمت کار محدود – نامحدود  ،هيأت علمی رسمی  ،هيأت علمی پيمانی  ،حق التدريس  ،قراردادي ،
بازنشسته  ،قرارداد خريد خدمت
بايگانی احكام و قرادادهاي شاغلين وغير شاغلين بصورت خودکار و دستی
صدور احكام بازنشستگان و موظفين
صدور قرارداد حق التدريس
صدور احكام همگانی براي پرسنل
صدور و چاپ احكام اصالحی
امكان تنظيم چاپ احكام به دو شكل A4, A5
امكان طراحی انواع شماي حكم با فرمت دلخواه
دريافت گزارشات از سيستم با استفاده از گزارش ساز پويا
طراحی گزارشات به صورت شناور
گزارشات تشكيالت سازمانی – درختی
گزارشات تشكيالت سازمانی – سلسله مراتبی مصوب
گزارشات تشكيالت سازمانی – سلسله مراتبی
گزارشات وضيعت تشكيالت تفصيلی مصوب
گزارش سه ماهه سازمان امور اداري و استخدامی
گزارش احكام و قراردادها
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گزارش تغيرات پارامترهاي احكام
گزارش آماري واحدهاي سازمانی
خالصه پرونده پرسنل
امكان ايجاد پرونده الكترونيكی پرسنل
انواع گزارشات آماري از مشخصات فردي و حكمی و سوابق شاغلين و غير شاغلين
تعريف کاربران مختلف در سيستم و تعيين سطوح دسترسی شامل  :ايجاد  ،اصالح  ،حذف و گزارش بر روي
کليه فرمهاي سيستم
تعيين دسترسی براي کاربران از نظر نوع استخدام و واحد سازمانی
امكان فعال و غير فعال نمودن موقت کاربران
ثبت کليه وقايع حذف ،اصالح ،اضافه بر روي کليه رکوردهاي اطالعاتی و مشاهده و گزارش آنها
تنظيم انواع اخطار هاي الزم جهت هشدار به کاربران سيستم
وجود زير سيستم گزارشگيري شناور امكان گزارش از کليه اطالعات شخصی ،شغلی ،احكام و ضرايب را به
شكل مورد دلخواه امكان پذير می سازد .

زیر سيستم آرشيو پرونده پرسنلی
در ايتتن زيتتر سيستتتم ،کارشتتناس کتتارگزينی متتی توانتتد بتتدون مراجعتته بتته پرونتتده فيزيكتتی هتتر فتترد ،از
طريت تق سيستتتتم کتتتارگزينی پرونتتتده الكترونيكتتتی ذخيت تره شتتتده را مشتتتاهده نمايتتتد و همچنتتتين امكتتتان
دسترسی به بخشنامه ها و قوانين و مقررات ذخيره شده نيز داشته باشد .

 -1امكان تعريف طبقه بندي موضوعی و فيزيكی
 -2امكان اسكن پرونده در داخل برنامه و يا اضافه نمودن فايل تصوير موجود
 -3امكان ورود اطالعاتی شامل شماره ،تاريخ و توضيحات همراه هر اسكن
 -4امكان جستجو بر اساس شماره ،تاريخ و يا توضيحات وارد شده
 -5امكان دسترسی به آرشيو از داخل سيستم کارگزينی و در داخل بخش احكام و قرادادها
 -6امكانات بزرگنمايی ،چاپ ،انتخاب بخشی از تصوير و...........
 -8امكان انتقال به کابل تصاوير موجد در سيستم آرشيو
 -7امكان دسترسی ويرايشگر ،اضافه و حذف به کاربران در بخش آرشيو
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زیرسيستم مشاهده احکام تحت وب
در ايتتن زيتتر سيستتتم هتتر مستتتخدم متتی توانتتد تمتتامی احكتتام صتتادره و امضتتاء شتتده را بتته صتتورت
الكترونيكی در وب سايت مشاهده و در صورت نياز نسبت به چاپ و ذخيره آن اقدام نمايد .

 -1مشاهده احكام صادره در سيستم کارگزينی در وب توسط هر مستخدم
 -2امكان ذخيره حكم به صورت Pdf
 -3امكان چاپ احكام
 -4امكان تغيير کلمه عبور توسط هر مستخدم

زیر سيستم گردش و امضاء الکترونيکی احکام پرسنلی
در فراينتتتد امضتتتاء احكتتتام بتتته صتتتورت دستتتتی ،کارشتتتناس کتتتارگزينی پتتتس از صتتتدور حكتتتم در ستتتامانه
پرستتنلی ،حكتتم مربوطتته را چتتاپ و فراينتتد امضتتاء بتته صتتورت دستتتی بتتا گتتردش حكتتم بتتين واحتتدهاي
متتتی پتتتذيرد .در زيتتتر سيستتتتم گتتتردش احكتتتام ،حكتتتم پتتتس از صتتتدور توستتتط
مختلتتتف انجتتتام
کارشتتناس بتته کارتابتتل کتتاربران مختلتتف ارستتال و هتتر يتتك از کتتاربران بتتا توجتته بتته دسترستتی امكتتان
مشتتاهده/تاييتتد و يتتا عتتدم تاييتتد حكتتم را دارنتتد کتته ستترانجام پتتس از ارستتال بتته کارتابتتل امضتتاء کننتتده
حكتتم ،حكتتم امضتتاء شتتده و امضتتاء استتكن شتتده فتترد در حكتتم در متتی گتتردد کتته امكتتان مشتتاهده ايتتن
حكتتتم در پرتتتتال حكتتتم تحتتتت وب توستتتط کارکنتتتان وجتتتود دارد .در کليتتتد فراينتتتد گتتتردش امكتتتان
مشاهده فرايند گردش توسط هر يك از کارشناسان مرتبط وجود دارد .
 -1امكان تعريف گروه کاربري و محدود نمودن هر کار بر به گروه کاربري جهت ارسال
 -2امكان چاپ و يا مشاهده جزئيات حكم صادر شده در فرايند گردش
 -3امكان محدود نمودن دسترسی هر کاربر جهت ويرايش حكم در فرايند گردش
 -4امكان بايگانی احكام امضاء شده در کارتابل

شركت بام پردازش تهران
( سهامي خاص)
شماره ثبت 081051 :
 -5مشاهده کارتابل در وضعيت وارده  /صادره و بايگانی
 -6امكتتان تعريتتف کتتاربران مختلتتف بتتراي هتتر رونوشتتت و ارستتال رونوشتتت بتته هتتر کتتاربر پتتس از
امضاء حكم
 -8امكان تعريف اسكن امضاء و در آن در حكم پس از امضاء شخص امضاء کننده
 -7امكان ارسال خودکار تصوير حكم امضاء شده به پورتال مشاهده احكام تحت وب

