تیم مهندسی بهسامان سیستم البرز

نرم افزار مدیریت آموزشگاه بهسامان
امکان مدیریت تمام شعبه ها بصورت یکپارچه و همزمان با سیستم تحت وب
سیستم مدیریت آموزشی
قابلیت های این سیستم اعم از انجام کلیه امور آموزشی یک مجموعه آموزشی که مهمترین آنها از جمله :
.1

مدیریت اساتید ( اجاره کالس به اساتید  ،ثبت قرارداد اساتید)

 .2مدیریت دانشجو
 .3مدیریت ثبت نام با  4وضعیت (پیش ثبت نام  -ثبت نام موقت – ثبت نام با تعیین دوره – ثبت نام قطعی)
 .4مدیریت واحد
 .5مدیریت شهرها
 .6مدیریت نیمسال آموزشی برای ثبت نام دوره
 .7مدیریت گرو های آموزشی بصورت درختی بدون محدودیت
 .8مدیریت درس ( تعیین هزینه هر درس براساس نیمسال آموزشی )
 .9مدیریت دوره ( تعداد مجاز غیبت ،نرم ثبت نام  ،تعیین حد نصاب ،ظرفیت  ،تعداد آزمون  ،روزهای برگزاری ،
ساعت شروع و پایان دوره)
 .11تعریف کالس
 .11تعریف طرح های آموزشی یا بسته آموزشی
 .12تعریف خدمات ویژه ( مانند فروش جزوات  ،سی دی و کتاب های آموزشی)
 .13تعریف پورسانت برای مسئول ثبت نام
 .14تعریف انواع انصراف از دوره ( براساس تعداد جلسات غیبت)
 .15تخصیص دوره به دانشجو
 .16ثبت نام کالس خصوصی و خصوصی کتابی
 .17تعریف جلسات فوق العاده و تعطیل کردن کالس
 .18اجاره کالس براساس اجاره بهائ مشخص شده.
 .19و امکان ( چاپ کارت دانشجویی – لیست کالسی – گزارش های پو یا) و غیره . ...
 .21ثبت اساتید برای همکاری با آموزشگاه
 .21مدیریت دفتر اندکاتور و دبیرخانه آموزشگاه
 .22تعیین نحوه آشنایی دانش آموزان با آموزشگاه
 .23تعریف سطح دسترسی و تعریف نقش برای اختصاص دادن به کاربران
 .24گزارشات متنوع اعم از لیست ثبت نام شدگان در روز و تاریخ مشخص  ،لیست انصرافی هاا  ،لیسات داناش
آموزانی که در دوره ها ثبت نام کرده اند ،لیست دانش آموزانی که در دوره ها ثبت نام نکرده اند  ،لیست دانش
آموزانی که پیش ثبت نام کرده اند ،لیست دانش آموزانی که پیش ثبت نام نکرده اند.
 .25امکان معرفی کتاب و سی دی های مربوط به هر دوره ،جهت فروش به دانشجویانی (هنرجویاانی) کاه در آن
دوره ثبت نام می کنند.
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قابلیت مشخص کردن تخفیف پلکانی براساس زمان های مشخص در هنگام ثبت نام

.26

 .27قابلیت تعریف بسته های خدماتی تخفیفی مانند آزمون های هماهنگ براساس تعداد ثبت نام
 .28قابلیت تعریف بسته های تشویقی به ازای اختصاص هر خدمت مانند آزمون
 .29تعریف کاال مانند کتاب و سی دی و غیره جهت فروش در آموزشگاه
 .31ثبت نام ترمیک ( ثبت نام خودکار دوره پس از پایان دوره قبلی بصورت پیش نیاز)
 .31امکان تعریف نمایندگی و سطح دسترسی برای هر نماینده
 .32پرینت کانامه آزمون و مشاهده لیست آزمون ها
 .33سیستم مدیریت تعیین سطح زبان آموز
 .34سیستم پیام رسان داخلی به کاربر  ،استاد و دانشجو
 .35سیستم مدیریت استاد  Observeایجاد فرم نظرسنجی و تکمیل و تحلیل
 .36بخش فنی و حرفه ای



آمار های ماهیانه



دفتر آمار ماهیانه



قرارداد کار آموزی



دفتر ثبت نتایج



آمار آزمون
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سیستم پرتال
این زیر سیستم توانایی الزم را برای تمام نیازهای یک مجموع آموزشی را دارا می باشد که مهمترین امکانات آن به
شرح ذیل می باشد.
.1

مدیریت خبر های

 .2مدیریت مقاله
 .3مدیریت رویدادها و ثبت رویدادها بصورت خودکار ( اطالع رسانی کالس های فوق العاده و لغو کالس ها)
 .4گالری
 .5دانلود
 .6پیوندها
 .7فروم
 .8چت روم
 .9مدیریت صفحات پویا
 .11مدیریت صفحات ایستا
 .11نظرسنجی
 .12بالگ
 .13ارتباط با ما
 .14مجله خبر
 .15صندوق پیشنهادات و انتقادات
 .16ثبت نام در همایش ها
 .17کتابخانه
 .18پیش بینی آب و هوا
 .19اشتراک خبرنامه
 .21عضو گیری
 .21درخواست تدریس
 .22ثبت نام در همایش ها
 .32اطالع رسانی برگزاری دوره های جدید به صورت خودکار در سایت در زمان تعریف دوره در نرم
افزارآموزشی و . ...
 .24اعالم نمرات هر دوره دانشجویان ) هنرجویان ( بر روی سایت به صورت خودکار از طریق نرم افزار
 .25امکان پیش ثبت نام و ثبت نام آنالین در سایت
 .26پورتال اختصاصی دانشجویان) هنرجویان (با امکان ورود به سایت و مشاهده امکانات ویژه
 .27پورتال اختصاصی اساتید با امکان ورود به سایت و مشاهده امکانات ویژه
 .28ثبت نام آنالین و پرداخت آنالین
 .32امکان پرداخت شهریه و اقساط در سایت به صورت آنالین از طریق کارت های عضو شتاب
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سیستم مالی
انجام تمام پروسه های مالی و گزارشات مالی مورد نیاز در هر زمان که شامل :
.1

مدیریت پرداخت ها

 .2صندوق
 .3وضعیت مالی هر دانشجو
 .4گزارشهای پرداختی به تفکیک هر دانشچو با دوره.
 .5مدیریت چک ها
 .6مدیریت اقساط ( اقساط هوشمند براساس مبلغ و تعداد اقساط) محاسبه خودکار قسط پس از کم و اضافه
شدن شهریه.
 .7مدیریت حقوق و دستمزد اساتید و کارکنان



ساعتی

 .8تعریف انواع پورسانت
 .9ایجاد قالب قرارداد برای اساتید ( تعریف بندهای قرارداد  ،تبصره های قرارداد  ،متمم های قرارداد  ،نحوه
پرداخت ،مدت اعتبار  ،تعیین مالیت و تعیین شرایط و ضوابط خواص در قرارداد)
 .11ایجاد قالب قرارداد برای کارمندان ( تعریف بندهای قرارداد  ،تبصره های قرارداد  ،متمم های قرارداد  ،نحوه
پرداخت ،مدت اعتبار  ،تعیین مالیت و تعیین شرایط و ضوابط خواص در قرارداد)
 .11محاسبه پورسانت مسئول ثبت نام
 .12تخصیص قرارداد به اساتید و کارکنان
 .13تعریف انواع تخفیف ( درصدی  ،مبلغی  ،گروهی) محاسبه خودکار تخفیف پس از کم و اضافه شدن شهریه
 .14تعریف اجاره بها کالس
 .15محاسبه درآمد و مقایسه آن با سال ها و شعبه های دیگر
 .16انواع گزارش های مالی ( گزارش پرداختی های هر دانشجو  ،گزارش وضعیت چک ها  ،گزارش وضعیت اقساط ،
گزارش بدهکاران  ،گزارش کامل از وضعیت مالی هر دانشجو)
 .17گزارش صندوق فروش روزانه کاال در آموزشگاه
 .18صفر کردن صندوق ( مبلغ داخل صندوق  ،تعداد چک های دریافتی  ،تعداد ضمانتنامه های دریافتی ،تعداد
اقساط پرداخت شده)
 .19تاریخچه صندوق ( تاریخ های که صندوق صفر شده و مبلغ و تمامی مبالغی که هر دانش آموز در آن زمام
پرداخت نموده)
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سیستم مدیریت پیام کوتاه
این زیر سیستم دارای پنل جداگانه بود و بصورت یکپارچه با تمامی زیر سیستم ها در ارتباط می باشد و از امکانات آن
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
.1

دفترچه تلفن و ارسال پیام کوتاه به آنها.

 .2امکان ارسال پیام های مناسبتی به دانشجویان و اساتید
 .3ارسال پیام کوتاه به دانشجو بر اساس فیلتر های خاص
 .4ارسال پیام کوتاه به دانشجو بر اساس ثبت نام در دوره و پیش ثبت نام
 .5ارسال پیام کوتاه به دانشجو بر اساس فیلتر های خاص
 .6ارسال پیام کوتاه به اساتید بر اساس فیلتر های خاص
 .7ارسال خودکار پیام کوتاه تبریک روز تولد به دانشجویان
 .8ارسال خودکار پیام کوتاه جهت یاد آوری سررسید اقساط و چک به دانشجویان
 .9ارسال خودکار پیام کوتاه نمرات دانشجویان بعد از اتمام آزمون ها
 .11ارسال پیام کوتاه به صورت گروهی.
 .11مشاهده وضعیت پیام ارسال شده .
 .12مرکز مدیریت ( ارسال پیام کوتاه با تنظیمات خاص برای مثال در صورت عدم تشکیل کالس بصورت اتوماتیک
به دانشجویان آن کالس پیام ارسال می نماید).
 .13صندوق خروجی(مشاهده وضعیت پیام های ارسالی)
 .14ارسال پیام به یک لیست خاص (یک فایل .)Excel
 .15نظرسنجی
 .16ایجاد مسابقه
 .17اس ام اس جهت تکمیل مشخصات دانش آموز
 .18وضعیت پیام های ارسالی (پیام موفق  ،پیام نا موفق  ،در صف مخابرات)
 .19و غیره . ...
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سیستم حضور و غیاب
این زیر سیستم براساس تکنولوژی  RFIDو اثر انگشت و این امکان را فراهم می آورد که وضعیت ورود و خروج های
دانشجو به چه صورت انجام گرفته است که دیگر نیاز به لیست کالسی هم نمی باشد و از مهمترین امکانات آن می توان
به موارد ذیل اشاره نمود :
.1

مدیریت ورود و خروج ها

 .2گزارشات حضور و غیاب
 .3توانایی کار هم با دستگاه و هم بصورت دستی
 .4تنظیمات خاص برای غیبت های بیش از حد مجاز ( برای مثال ارسال پیام کوتاه یا حذف دوره برای دانشجو)
 .5گزارش حضور و غیاب پایان دوره.
 .6حضور و غیاب اساتید
 .7تایید ورود و خروج
 .8حضور و غیاب دستی
 .9درصد حضور هر کالس
 .11امکان اتصال دستگاه به نرم افزار به صورت برخط (آنالین)
 .11ارسال پیامک به والدین غایبین
 .12لیست کالسی
 .13و غیره . ...
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سیستم آزمون
این سیستم هم بصورت مستقل و هم بصورت یکپارچه می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و دارای امکانات خاصی برای
جلو گیری از تقلب برخوردار است که از مهمترین امکانات آن به موارد زیر می توان اشاره نمود :
.1

ایجاد بانک سوال

 .2مدیریت آزمون
 .3مدیریت سوال
 .4اعالم نتیجه بصورت هوشمند
 .5تعیین ضریب سختی سوال بصورت هوشمند
 .6داده کاوی ( تعیین ضریب سختی سوال براساس نتایج آزمون در دوره های مختلف)
 .7تعیین نمرات آزمون های کتبی
 .8پردازش اطالعات دستگاه (یکپارچگی کامل با سیستم های) ORM
 .9تعیین آزمون در حوضه های مشخص( برای مثال سیستم های با  ipمشخص)
 .11تعیین سطوح امنیتی
 .11کارنامه داخلی برای دانش آموز در هر ترم
 .12کارنامه علمی در یک درس
 .13کارنامه های تحلیلی  ،ارزشیابی و مقایسه ای
 .14خود آزمون برای دانش آموزان
 .15ورود نمره ها براساس سیستم آزمون یار
 .16قابلیت چاپ پاسخ برگ
 .17قابلیت چاپ صندلی
 .18مشخص نمودن ضریب هر درس در گرایش های مختلف جهت تصحیح نتایج آزمون
 .19مشخص شدن شماره شروع هر درس جهت استفاده تصحیح نتایج آزمون
 .21قابلیت بار گذاری کلید آزمون و یا ورود آن بصورت دستی
 .21چاب کارنامه آزمون به همراه تراز و تصویر پاسخ برگ
 .22قابلیت چاپ لیست شماره صندلی ها
 .23امکان ادغام نتایج آزمون با آزمون آنالین
 .24بارگذاری نتایج آزمون و تصحیح سریع آن
 .25و غیره . ...
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مشاوره


تعریف انواع فعالیت های روزانه



تعریف قالب برنامه مشاوره



ارسال درخواست مشاوره و برنامه ریزی براساس برنامه های از پیش طراحی شده



گفتگو با مشاور بصورت Offline

سیستم حقوق و دستمزد
ویژه اساتید که تمامی مراحل بیمه و سایر هزینه های مربوط به قراداد کاری  ،درون سیستم ثبت و محاسبه می شود و
گزارش های متنوعی را تولید می نماید.
ایجاد فیش حقوقی متناسب با مزایا و کسورات تنظیم شده در قرارداد  ،منطبق با فرمت سازمان تامین اجتماعی و همچنین
قابلیت ویرایش و ایجاد قرارداد با شرایط سایر شرکت های بیمه را در اختیار کاربر قرار می دهد.

تجریش ،ابتدای ولیعصر ،جنب بانک ملی ،بن بست سرشار ،ساختمان تجریش ،طبقه دوم ،واحد 6

تلفن 021 – 22726467 :

www.Basa-Tech.Com

کرج -چهارراه طالقانی  -برج آذرخش  -طبقه  5واحد 19

تلفن 026 – 32241325 :

Info@Basa-Tech.Com

