
 

 

  

  ھرمیس

   شئون العاملینإلدارةل النظام المتكام

  
 جمیع بیانات إدخال بسھولة االستخدام حیث یتم و المرتبات والحضور واالنصراف شئون العاملین لھرمیسیمتاز برنامج 

المؤسسة یساعد  وعة متنوعة من التقاریر مماى شاشة ملف العاملین للحصول على مجمھالعاملین من خالل شاشة واحدة و
  . وقتوأسرع صورة أفضل في واإلداریة المالیة القراراتعلى اتخاذ 

 یتعامل مع مجموعة آنیستطیع ھرمیس  كما لترجمةل كما یستخدم قاموس واإلنجلیزیةویجمع ھرمیس بین اللغتین العربیة 
  .مھا وحقوقھا فروع لكل منھا مستخدأوشركات 

  

  األساسيالبرنامج 

  ملف العاملین

 بیانات العامل مثل ملف باقي ترتبط بدورھا مع والتي الواحد لعامللبیان  100  منألكثركاملة ویتضمن مجموعة مت
  ...أخره إلى واألجازاتالتغیرات 

  
  ملف العاملین سمات 

  .لألجانبوالحالة االجتماعیة والبطاقة وجواز السفر  اتنمیأالت العقد ومدعم بصورة وبیانات •
   .االستخداممج میكروسوفت مما یحقق سھولة تقارب الشكل العام للبرنامج مع برا •
 والقیمة بیانات العاملین بملف یتضمن اسم المستخدم وتاریخ تغیر البیان تتم على التيظ بجمیع التغیرات احتفاال •

  .وبعدهقبل التغیر 
  .واإلنجلیزیة العربیة لغتینل البیانات باإدخال •



 

 

  
  

  سمات المرتبات

  . من بنود المرتبالنھائيعدد  •
  .تغیرات بقانون الضرائب اى  تعدیل معادلة الضرائب لتواكبنیةإمكا •
  .منیاتأ تعدیل طریقة حساب التإمكانیة •
  . الصرف الخاص بھاإیصال من مرحلة لصرف المرتب خالل الشھر الواحد ولكل أكثر التعامل مع إمكانیة •
  . بنسبة المرتبأو أو أدنى أقصى لمجموعة من الموظفین بحد والمكافآت األرباح توزیع إمكانیة •
  . خصومات من المرتبإلى أیامتحویل غیابات وجزاءات الموظف من  •
  .سیاسة الشركة حسب العام نھایة في تسویةال ا أوشھری لضرائباسویة ت •
  .األصلیة تھ الثابت والمتغیر بصوراألجرمنیات على أ ت2 الستمارة تلقائيحساب  •
  . شھور3 لتقدیمھ للضرائب كل األصلیة ضرائب بصورتھ 4 نموذج إعداد •
  

  مرتب الشھور السابقةسمات 

  .بجمیع بیانات القبض السابقة لموظف بالتفصیل على مستوى بند المرتباالحتفاظ  •
  .ھرصید الموظف من العام حتى تاریخاالستعالم عن  •
  

  ملف التغیراتسمات 

  .ة الوظیفو اإلدارةجتماعیة وتغیر  المرتب والعالوات االوزیادةیرات الموظف من ترقیات یبكل تغاالحتفاظ  •
  . تغیر ملف العامل باستخدام جداول زمنیة إمكانیة •
  

  الجزاءات سمات

  .الالئحة الداخلیة للشركةطبقا تحدیثھا أو  العملالئحة الجزاءات لمكتب استخدام  •
  .تسجیل الجزاءات الواقعة على الموظف بتاریخ التحقیق ونتیجتھ •



 

 

  األجازات سمات

   .األجازات أنواعد من عدد ال محدو •
  . نھایة السنة أو الحالیة األجازاتحساب رصید  •
   .األجازة العامل بالتاریخ ونوع أجازاتتسجیل  •
  .المرضى بالمرتبوربط الغیاب  •
  

  التقاریر  سمات 

  .مدعمة بشاشة بحث لمعظم بیانات العاملین •
  .قبل الطباعة على الشاشة إظھاره أوالتقریر مباشرة طباعة  •
  . اكسیل او وورد او بى دى اف ملفء فىاقاریر سوحفظ الت •
  .دون حفظھبالبرید االلكتروني  التقاریر مباشرة إرسال •
  . اإلنجلیزیةوأطباعة التقریر باللغة العربیة  •
  . تغیر عنوان التقریرإمكانیة •
  . تقریر جدیدإضافةسھولة  •
  

  ھرمیس وبرنامج الحسابات

  .لحساباتابرنامج من ى أالربط مع  •
  . لكل مركز تكلفة تفصیلیةوأ إجمالیةالربط ببیانات  إمكانیة •
  

  المستندات واالرشیف

  .عدد ال نھائى من صور المستندات لكل موظف •
  ...أخره لم تسلم او مفقودة الى أوتحدید مصوغات التعین وحالتھا من حیث سلمت  •
  .الكتروني او من ملف الضوئي الصور عن طریق الماسح إدخالیمكن  •
  .المستندات من تحسین وطباعةالتعامل مع صور  •
  . انتھاء أوصدارإتسجیل تفاصیل المستندات من تاریخ  •
  

  الحضور واالنصرافسمات 

  . الكامیراتأو البار كود أو  الممغنطالكارتأو البصمة بماكینة الحضور واالنصراف سواء بربط البرنامج  •


