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نرم افزار آرامستان اخوان

ســازمان آرامســتانها (بهشــت آبــاد  ،بهشــت رضــا و  ) ...بــه عنــوان یکــی از ســازمانهای مهــم شــهرداری هــا ،اداره تمامــی
امــور مربــوط بــه متوفیــان ،از زمــان حمــل جســد تــا زمــان بــه خاکســپاری و حتــی مدیریــت مراســمات و امــور پــس از دفــن
را بــر عهــده دارد.بــا توجــه بــه تنــوع خدمــات و بخــش هــای مرتبــط بــا ایــن ســازمان  ،اداره امــور مربــوط بــه آن بــه صــورت
ســنتی ،دشــوار و در برخــی مــوارد پیچیــده اســت .لــذا جهــت رفــاه حــال مراجعــه کننــدگان و همچنیــن مدیریــت متمرکــز و
یکپارچــه بــر تمامــی اطالعــات ،نــرم افــزار آرامســتان اخــوان ،طراحــی و پیــاده ســازی گردیــد .نــرم افــزار آرامســتان اخــوان
جهــت انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه دفــن متوفیــان طراحــی شــده کــه شــامل عملیــات مربــوط بــه حمــل و انتقــال متوفــی
(آمبوالنــس)  ،اســتقرار در ســردخانه  ،غســل  ،تخصیــص قبــر یــا آرامــگاه  ،رزرو مســجد و  ...مــی باشــد.
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امکانات و ویژگی ها
نرم افزار آرامستان دارای امکانات متنوعی می باشد که برخی از این امکانات به شرح زیر می باشد
امکان ثبت کدینگ حسابداری (کل  ،معین  ،گروه تفصیلی  ،تفصیلی ) جهت صدور سند حسابداری عملیات
امکان معرفی انواع علل فوت  /امکان معرفی بیمارستانها
امکان معرفی آمبوالنس و راننده آمبوالنس  /امکان معرفی شهر و ملیت
امکان معرفی حسابهای بانکی سازمان (شامل بانک  ،شعب بانک  ،حسابهای بانکی)
امکان معرفی انواع درآمد و تخصیص سرفصل حسابداری به آنها (شامل گروه درآمد و درآمد)
امکان معرفی کسورات و تخصیص سرفصل به آنها (شامل گروه کسورات و کسورات)
امکان معرفی محل های وقوع فوت
امکان معرفی محل های دفن(قطعه  ،آرامگاه عمومی  ،آرامگاه خانوادگی)
امکان معرفی گروه سنی متوفیات
امکان ثبت عملیات فیش (شامل معرفی سریال دسته فیش  ،ابطال فیش  ،برگشت از ابطال فیش)
امکان ثبت متقاضیان دفن  /امکان رزرو مسجد
امکان ثبت عملیات سردخانه.
امکان ثبت صورتحساب در نرم افزار آرامستان اخوان.
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امکانات و ویژگی ها
امکان ثبت عملیات خرید آرامگاه خانوادگی  /امکان ثبت عملیات خرید مزار امانتی و برگشت از خرید مزار امانتی
امکان ثبت (متوفی  ،کرایه آمبوالنس  ،رزرو مسجد  ،تعمیر مزار)
امکان دریافت چک مدت دار و ثبت عملیات تسویه چک های دریافتی
امکان دریافت وجه از طریق پوز  /امکان صدور اسناد حسابداری کلیه عملیات به صورت اتوماتیک
امکان مشاهده  ،چاپ و حذف اسناد حسابداری در نرم افزار آرامستان
گزارش از فیش های صادره و کلیه عملیات مالی متقاضی  /صدور گواهی فوت  ،سند دفن  ،مجوز نصب سنگ مزار و ...
امکان تهیه پشتیبان از بانک اطالعاتی  /امکان طراحی فرم سند حسابداری به شکل دلخواه به تعداد نامحدود
امکان طراحی گواهی های صادره به شکل دلخواه به تعداد نامحدود
امکان به روز رسانی نرم افزار جامع مالی اخوان از طریق اینترنت بصورت آنالین و آفالین
امکان معرفی پانویس گزارشات و پانویس سند حسابداری به صورت پیش فرض
امکان تعین فونت و رنگ پس زمینه کلیه لیستها به صورت دلخواه
امکان تهیه پشتیبانی از اطالعات و بازیابی اطالعات در نرم افزار آرامستان
امکان تعیین محدوده دسترسی کاربران تا جزئی ترین عملیات
امکان انتقال اطالعات ثبت شده به پرتال جامع آرامستان تحت وب اخوان
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وب سایت آرامستان
بــا توجــه بــه ماهیــت ســازمان آرامســتانها (بهشــت آبــاد  ،بهشــت رضــا و …)  ،آســان ســازی خدمــات رســانی بــه
شــهروندان ،از دغدغــه هــای اساســی مدیــران آن مــی باشــد .لــذا بــا توجــه بــه قابلیــت هــای موجــود در محیــط هــای
تحــت وب جهــت پاســخگویی بــه ایــن نیــاز ،وب ســایت آرامســتان اخــوان طراحــی و تولیــد شــده اســت .ایــن وب ســایت
دارای قابلیــت جســتجوی متوفیــان و نمایــش اطالعــات متنــوع در مــورد متوفــی مــی باشــد .نمونــه ای از ایــن پرتــال در
آدرس  www.orujian-ahwaz.comدر دســترس مــی باشــد.
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گزارشات
نرم افزار آرامستان دارای گزارشات و نمودارهای متنوعی می باشد که برخی از آنان به شرح زیر است
گزارش از فیش های صادره و کلیه عملیات مالی متقاضی
صدور گواهی فوت  ،سند دفن  ،مجوز نصب سنگ مزار و ...
گزارش آمار متوفیات با قابلیت انواع فیلتر و جستجو
گزارش لیست متوفی /گزارش وضعیت دفن به صورت کلی و جزئی
گزارش آمار متوفیات بدون تفکیک بازه سنی
گزارش آمار متوفیات به تفکیک بازه سنی
گزارش آمار متوفیات به تفکیک علل فوت
گزارش کرایه آمبوالنس  /گزارش رزرو مسجد
گزارش تعمیر مزار
گزارش اسناد دریافتنی (چک ها)
گزارش مزارهای امانتی

فهرست مطالب

تماس با ما
شرکت اخوان محاسب جنوب

(061-)33330631-33332439-33332690-33332691-33332692
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