سامانه مدیریت و تحلیل استراتژیک درآمد شهرداری
ها

سامانه زرآمد ،با بهره گیری از تجربه  25ساله شرکت زراوند ،از کار در حوزه شهرداریها طراحی و تولید شده و توانایی مدیریت یکپارچه کلیه درآمدهای
شهرداری را دارا می باشد و به صورت کامال ً ماژوله ،حوزه های مختلف عوارض ،اعم از خودرو و کسب و پیشه و نوسازی و  ...را پوشش می دهد.
همچنین این سامانه امکان پرداخت و وصول درآمدها به صورت غیرحضوری ،کاهش هزینه های زیرساخت و نیروی انسانی برای وصول درآمد و در
نهایت انجام تحلیل های استراتژیک بر روی داده های جمع آوری شده توسط راهکارهای حوزه هوش تجاری ( )Business Intelligenceرا به مشتریان
ارائه می دهد.

شرکت کامپیوتری

– شرکت کامپیوتری زراوند

پیوست فنی سامانه زرآمد



عوارض خودرو

 -قابلیت محاسبه عوارض ماهیانه برای خودرو ها

 -امکان محاسبه تمامی عوارض معوقه و جریمه دیرکرد آنها

 امکان چاپ نامه تاییده پرداخت عوارض یا پرداخت نقل و انتقاالت چاپ مفاصا حساب در صورت درخواست مراجعه کننده -بروز رسانی جدول تعرفه عوارض به صورت آنالین

 قابلیت استعالم پرداختی عوارض در سایر شهرهایی که به زرآمد متصل هستند (بدون نیاز به ارائه فیشکاغذی)

 -امکان صدور قبض نقل و انتقاالت به صورت تجمیعی روی عوارض یا جداگانه

 قابلیت نگهداری اطالعات مالک قبلی خودرو و پالک آن در صورت خرید و فروش -قابلیت بارگذاری اسناد مربوط به خودرو ،واردات آن و غیره

 -قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه  POSبرای پرداخت عوارض خودرو

عوارض کسب و پیشه
 امکان محاسبه خودکار عوارض سالیانه طبق جدول تعرفه بر اساس آخرین پرداختی ها امکان محاسبه عوارض صدوریه و خدمات آن بر اساس سال صدور جواز امکان چاپ نامه تاییده پرداخت عوارض کسب و پیشه -امکان ثبت کامل اطالعات کاسب

 امکان ثبت کامل اطالعات کسب و مجوزهای آن امکان ثبت اطالعات کامل محل کسب و نوع مالکیت آن و ثبت و نمایش روی نقشه قابلیت تعریف مبلغ عوارضی که در شورای محلی تصویت میگردد قابلیت تعریف اصناف و اتحادیه ها امکان بارگذاری اسناد مربوط به کاسب  ،کسب و مجوزهای آن امکان بارگذاری عکس کاسب امکان ثبت چک برای پرداخت عوارض امکان اتصال مستقیم به دستگاه  POSجهت پرداخت عوارض کسب و پیشه -قابلیت تعریف درصد معافیت برای کسبه
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عوارض متوفیات
 محاسبه عوارض مربوط به آمبوالنس،هزینه های مصرفی و عوارض مربوط به کفن و دفن و صدور فیش امکان ثبت اطالعات کامل متوفی امکان ثبت دقیق محل دفن و ثبت آن روی نقشه امکان ثبت دقیق علت مرگ و اطالعات پزشک امکان ثبت اطالعات متقاضی دفن امکان بارگذاری مستندات متوفی و دفن امکان بارگذاری تصویر سنگ قبر امکان بارگذاری تصویر متوفی -امکان اتصال به دستگاه  POSجهت پرداخت عوارض متوفیات

 -صدور فیش برای تمامی عوارض

عوارض متفرقه
 امکان ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت اطالعات متقاضی عوارض امکان تشکیل پرونده اشخاص جهت بررسی تمامی عوارض پرداختی امکان درج چندین کد درآمدی روی یک قبض امکان چاپ نامه تاییده برای عواض پرداختی -امکان اتصال مستقیم به دستگاه  POSجهت پرداخت عوارض

درآمدهای واریزی
 ثبت تمامی مبالغ وصولی درآمد شهرداری که قبضی بابت آنها صادر نشده تفکیک بر اساس کد درآمدی ثبت اطالعات کامل شخص واریز کننده امکان صدور نامه تاییدیه -امکان صدور مفاصا حساب
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گزارشات
 قابلیت گزارش گیری تمامی کدهای درآمدی با انواع فیلترها گزارش لیست چک ها گزارش لیست کسبه با بدهی یا بدون بدهی گزارش لیست خودروها و صاحبان آنها گزارش لیست خالصه کدهای درآمدی با قابلیت اعمال انواع فیلترها گزارش لیست تفصیلی کدهای درآمدی با قابلیت اعمال انواع فیلترها لیست تفصیلی قبوض پرداخت شده لیست مقایسه کدهای درآمدی قابلیت صدور سند حسابداری درآمد گزارش کلی صورت حساب گزارشات آماری به صورت نمودار و عدد گزارش تحقق بودجه مصوب گزارش عملیات الکترونیکی بانک جهت مغایرت قبوض پرداخت شده قابلیت اعمال انواع تنظیمات برای گزارشات اعم فونت  ،اندازه نوشته ها،اندازه صفحه،پانویس،امضاکنندگان و ...

بودجه
 قابلیت ثبت بودجه پیش بینی شده -قابلیت گزارش گیری در هر بازه زمانی جهت پیگری محقق شدن بودجه و مشاهده درصد تحقق
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پیوست فنی سامانه زرآمد



مغایرت گیری
 قابلیت دریافت فایل تراکنش های مالی از بانک و مقایسه آن با قبوض صادر شده در شهرداری جهتمغایرت گیری بانکی
 -ثبت خودکار تاریخ پرداخت و تایید پرداخت برای تمامی قبوضی که در فایل بانک موجود هستند

مدیریت کاربران
 تعریف کاربران مشخص نمودن دسترسی هر کاربر بر هر منو به طور مجزا مشخص نمودن قابلیت حذف ،افزودن و ویرایش هر کاربر برای هرکدام از بخش ها قابلیت فیلتر کردن محتوای جستجوی و نمایش اطالعات برای هر کاربر بر اساس منطقه یا کاربرانی کهاطالعات را ثبت نموده اند
 قابلیت محدود نمودن ساعات دسترسی به نرم افزار -قابلیت بار گذاری تصویر کاربران

عملکرد کاربران
 -قابلیت مشاهده عمکلرد تک تک کاربران به طور ریزکارکرد در سامانه

دیگر امکانات
 امکان استقرار و نگه داری نرم افزار بر روی سرورهای قدرتمند شرکت ،واقع در سایت پارس آنالین تهران وعدم نیاز به نگهداری و پشتیبانی سرور محلی و کاهش هزینه ها
 قابلیت دریافت و بروزرسانی کدهای درآمد ،به صورت آنالین صدور قبض به صورت بارکدی یا غیر بارکدی صدور قبض به صورت دوتایی یا سه تایی -محاسبه و صدور قبض کلی
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 قابلیت اتصال به وب سرویس جهت پرداخت آنالین و محاسبه آنالین برخی عوارض قابلیت خروجی گزارشات مدیریتی به نرم افزار اندروید برای مدیران -مناسب بودن زیرساخت طراحی شده برای تولید انباره داده و اعمال هوش تجاری ( )BIبر روی آن
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