
نرم افزار مدیریت اسناد رسمی فراد



ــات اســناد  ــداری یکپارچــه اطالع ــره و نگه ــکان ذخی ــراد، ام ــت اســناد رســمی ف ــزار مدیری نرم اف

رســمی موجــود در بایگانی هــای فیزیکــی، نرم افزارهــای قدیمــی و ســامانه ثبــت آنــی را فراهــم 

می کنــد. پراکندگــی اطالعــات اســناد در ایــن ســه محــل عــالوه بــر بــروز چالش هــای مربــوط بــه 

نگهــداری اســناد، باعــث مشــکل در دسترســی ســریع و آســان بــه اطالعــات آن هــا شــده اســت. 

در نرم افــزار فــراد امــکان اســکن و ثبــت اســناد قدیمــی، تبدیــل اطالعــات نرم افزارهــای پیشــین 

ــال اطالعــات  ــزار و...( و انتق ــدوزی-DOS، مهراف ــراژه وین ــارس تی دفترخانه هــا )شــامل طلیعــه، پ

اســناد ثبــت شــده در ثبــت آنــی فراهــم شــده اســت. ایــن مجموعــه محصــول تجربــه و دانــش تیم 

ــی و فعالیت هــای دفترخانه هاســت. ــت آن متخصــص در حــوزه ثب

معرفی نرم افزار مدیریت اسناد رسمی فراد
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 تجمیع و یکپارچه سازی تمامی اطالعات اسناد دفترخانه

 تسریع و تسهیل در دسترسی به اطالعات تمامی اسناد رسمی

 کاهش حجم پرونده های فیزیکی و هزینه های ناشی از بایگانی

 ارتقاء سطح امنیت در حفظ و نگهداری اطالعات اسناد رسمی

 تسهیل در اجرای تکلیف قانونی در خصوص نگهداری نسخه الکترونیک سند

اهداف نرم افزار مدیریت اسناد رسمی فراد
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چالش های مرتبط با بایگانی پرونده ها، دفاتر  و اسناد رسمی
 فضای زیاد اشغال شده توسط پرونده ها و دفاتر دست نویس

 دشواری جستجوی اطالعات اسناد قدیمی

چالش های مرتبط با نرم افزارهای سابق
 عدم پشتیبانی از نرم افزارهای پیشین توسط شرکت های مربوط

 عدم امکان استفاده از نرم افزارهای پیشین در سیستم عامل های به روز

 از بین رفتن اطالعات نرم افزارهای پیشین

چالش های مرتبط با اسناد بعد از اجرای ثبت آنی
 عدم دسترسی آسان و تضمین شده به اطالعات )به علت برخط بودن سامانه ثبت آنی(

 دشواری در نگهداری نسخه PDF اسناد

 عدم امکان نگهداری بانک اطالعات سوابق اسناد در محل دفترخانه

عدم تمرکز و یکپارچگی در خصوص نگهداری اطالعات مربوط به اسناد در محل دفترخانه

چالش های کنونی دفاتر اسناد رسمی
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 تبدیل اطالعات اسناد ثبت شده در نرم افزارهای قدیمی دفترخانه

   )طلیعه، پارس تیراژه Windows-DOS، مهرافزار و ...(

 انتقال اطالعات اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آنی

 اسکن پرونده ها و اسناد مرتبط و ثبت اطالعات اسناد قدیمی

 آرشیو الکترونیک مدارک و مستندات

 ایجاد امکان ذخیره سازی و نگهداری خودکار PDF سند

 جستجوی پیشرفته و مشاهده اطالعات تمامی اسناد رسمی

 محاسبه هزینه اسناد

 دفتر تلفن

 دفتر رپرتوار

 گزارش ساز پیشرفته

امکانات و کارکردهای اصلی نرم افزار فراد
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 عدم رمزنگاری اطالعات اسناد دفترخانه

 امکان استفاده از نرم افزار در شبکه داخلی دفترخانه 

 طراحی کاربر پسند و سهولت در استفاده از نرم افزار

 راهنمای برخط

 اسکن مستقیم و سریع

 سازگاری با آخرین نسخ ویندوز

 توسعه قابلیت ها و امکانات نرم افزار مطابق با نیازمندی های کاربران

 مدیریت دسترسی کاربران به امکانات و اطالعات نرم افزار فراد در سطوح مختلف

 پشتیبان گیری دستی و خودکار از اطالعات

 ارائه خدمات گسترده پس از فروش

ویژگی های کلی

ویژگی های نرم افزار فراد
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 امکان ثبت )داده آمایی( تمامی اقالم اطالعاتی اسناد پیشین

 اقدامات کنترلی برای جلوگیری از اشتباه در ورود اطالعات )شامل کنترل تکراری بودن شماره ترتیب سند و ...(

 تکمیل خودکار اطالعات اصحاب سند )با ورود شماره ملی یا نام و نام خانوادگی(

 امکان ثبت اطالعات و آرشیو الکترونیک هم زمان توسط چند کاربر )در نسخه های تحت شبکه(

 اسکن و بارگذاری تصاویر پرونده ها و اسناد به صورت تکی و دسته ای

 اسکن مستقیم پرونده ها و اسناد از طریق اسکنر

 امکان ویرایش تصاویر بعد از بارگذاری

ویژگی های فراد در بخش اسکن پرونده ها و اسناد مرتبط و ثبت 
اطالعات اسناد قدیمی
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 بازیابی اطالعات اسناد رسمی در فرآیند تبدیل اطالعات از نرم افزارهای قدیمی

 انتقال اطالعات اسناد از نرم افزارهای قدیمی به تفکیک اقالم اطالعاتی موجود

 امکان ویرایش و تکمیل اطالعات اسناد بعد از انتقال به نرم افزار فراد

 امکان اسکن پرونده ها و اسناد مربوط به اطالعات تبدیل شده

ویژگی های فراد در بخش تبدیل اطالعات اسناد ثبت شده در 
نرم افزارهای قدیمی

)طلیعه، پارس تیراژه  Windows ،DOS، مهرافزار و ...(
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 فراخوانی خودکار اطالعات اسناد ثبت شده در ثبت آنی

 امکان ذخیره سازی و نگهداری PDF سند به صورت خودکار)تکی و دسته ای(

 ممانعت از ویرایش اطالعات اسناد بارگذاری شده از سامانه ثبت آنی

 امکان اسکن پرونده های مربوط به ثبت آنی و بارگذاری فایل PDF سند مربوطه

ویژگی های فراد در بخش انتقال اطالعات اسناد ثبت شده 
در سامانه ثبت آنی
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 امکان گروه بندی اسناد رسمی بر اساس اقالم اطالعاتی دلخواه )نوع سند، سال، ماه و...(

 امکان فیلتر پیشرفته اسناد رسمی بر اساس اقالم اطالعاتی مورد نیاز

 گروه بندی پیش فرض اسناد رسمی بر اساس نوع و تاریخ به منظور راحتی کاربران

 امکان جستجوی پیشرفته اسناد رسمی براساس تمامی اقالم اطالعاتی

 امکان اخذ خروجی از اطالعات کلی اسناد رسمی در قالب فایل اکسل

اســناد  اطالعــات  جســتجوی  بخــش  در  فــراد  ویژگی هــای 
رســمی
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 بهره برداری از گزارش های ثابت و پویا

 امکان نمایش خروجی گزارش ها در قالب نمودار و فرم های متنوع

 امکان گروه بندی و چند سطحی کردن گزارش بر اساس اقالم اطالعاتی موردنیاز

 امکان طراحی گزارش دلخواه با استفاده از گزارش ساز حرفه ای

 امکان اخذ خروجی گزارش ها در قالب فایل Word ،PDF،Excel و ...

 امکان ذخیره نوع گزارش های تعریف شده برای استفاده های بعدی

ویژگی های فراد در بخش اخذ انواع گزارش
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 محاسبه هزینه قانونی تنظیم انواع اسناد رسمی )خودرو، ملک، اسناد غیرمالی و...(

 بروزرسانی ارزش مالیاتی خودروها )اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی(

 امکان محاسبه هزینه قطعی، وکالت فروش و وکالت تعویض پالک به صورت همزمان

 محاسبه انواع هزینه های سند به تفکیک حق الثبت، حق التحریر، مالیات ارزش افزوده و...

ویژگی های فراد در بخش محاسبه هزینه انواع اسناد
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ــتی، ــهید بهش ــان ش ــران، خیاب  تهـــ

ــد،  ــان کاووســی فر،  کوچــه بارب خیاب

پــالک 30، واحــد 3
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