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امکان تعریف اعضا به همراه مشخصات

 .2افتتاح حساب برای اعضا صندوق
 .3امکان داشتن چندین حساب برای یک عضو
 .4تعریف کاربران با سطح دسترسی های مدیر  -اپراتور و مشتری
 .5امکان ورود کاربران به کارتابل شخصی به صورت آنالین
 .6امکان عضو گیری از طریق کد معرف و تایید توسط معرف
 .7ارسال مدارک از کارتابل شخصی اعضا
 .8افتتاح حساب در گروه های مشتری متفاوت و تعریف جزئیات مرتبط با حسابچ
 .9صورت حساب دقیق و جامع از وضعیت حساب ( حق عضویت  -وام  -بدهی  -مانده کل و)...
 .10سیستم تسویه حساب و بستن حساب
 .11ویرایش حساب و تغییر گروه مشتری و اعمال خودکار وضعیت گروه جدید روی حساب
 .12عملیات پرداخت گروهی و هوشمند
 .13پرداخت به چندین وام به صورت همزمان
 .14پرداخت وام قبل از موعد سررسید
 .15پرداخت حق عضویت به صورت ماهیانه و پیش پرداخت ماه های آینده
 .16اعالم بدهکاری در سررسید اقساط یا حق عضویت و نمایش در کارتابل شخصی و منتظر جهت پرداخت مشتری
 .17نمایش شماره رسید پرداخت به مشتری
 .18ارسال پیامک پرداخت وجه به مشتری و مدیر در صورت تایید نهایی پرداخت توسط سیستم
 .19نمایش و گروه بندی عملیات های مالی به صورت در انتظار بررسی  ،بررسی شده و لغو شده
 .20امکان انتخاب روش های پرداخت مختلف توسط مشتری و درج توضیحات مرتبط با پرداخت
 .21امکان اتصال به سامانه های پرداخت آنالین و آفالین
 .22تایید نهایی پرداخت های ثبت شده از درگاه های پرداخت آنالین بدون نیاز به تایید مدیر صندوق به صورت نامحدود و
بسیار دقیق
 .23جستجو در حساب ها  -اشخاص  -اسناد و  ...با امکان انتخاب پارامترهای مختلف
 .24ثبت اسناد حسابداری و هزینه یا درآمد
 .25اسناد حسابداری مختلف مرتبط با عملیات مالی به صورت خودکار
 .26امکان ویرایش عملیات اجرا شده مشتری توسط مدیر
 .27سیستم الگوی پرداخت و اجرای عملیات مالی مطابق الگو
 .28سیستم عقب گرد و اصالح سند  ،معکوس سند
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 .29برداشت از حساب و هماهنگ با صورت حساب مانده بانک و گزارش
 .30ثبت درخواست وام توسط مشتری از کارتابل شخص به همراه تعیین مبلغ درخواستی و تعداد اقساط و ضامن
 .31نمایش فهرست وام ها به تفکیک تسویه شده و تسویه نشده به همراه جزئیات اقساط و بدهی مانده و تسویه نشده
 .32گروه بندی مشریان و تفکیک اعضا بر اساس مبلغ حق عضویت  ،یا پس انداز
 .33محدود کردن سقف درخواست وام بر اساس گروه مشتری و اقساط
 .34تعریف نرخ بهره وام
 .35تعریف حق عضویت ماهیانه یا پس انداز
 .36تعریف سرمایه اولیه بعد از عضویت
 .37کارمزد عضویت  ،قابل استفاده برای صندوق هایی که تصمیم دارند هزینه ای بابت عضویت از مشتری دریافت کنند
 .38تعیین حداقل ماهیانه پرداخت شده توسط مشتری در شرایط درخواست وام
 .39تعیین سود سپرده و سرماه گذاری در صندوق
 .40درصد مسدود سازی مبلغی از وام در حساب انداز مشتری
 .41امکان غیرفعال سازی درخواست وام از طرف مدیر
 .42امکان اعطا وام همزمان به مشتری
 .43امکان محدود کردن مشتری به پرداخت کل بدهکاری یا اجازه به پرداخت بدهی به صورت چند مرحله در فواصل زمانی
دلخواه
 .44امکان بررسی نداشتن بدهکاری در ثبت درخواست وام
 .45امکان پرداخت سود سپرده به حساب های دارای پس انداز بر اساس نرخ بهره مشخص شده
 .46فعال و غیرفعال سازی درگاه پرداخت اینترنتی.
 .47محدود سازی مشتری در سقف سرمایه گذاری
 .48امکان تعریف سرفصل های هزینه و درآمد صندوق
 .49مدیریت سودهای واریز شده به حساب اعضا  ،نمایش فهرست اخیر و اجرای سود در فواصل زمانی دلخواه ( ماهیانه -
هفتگی  -و)...
 .50مدیریت و تعریف بانک ها با صورت نامحدود
 .51تعیین امکان صدور دسته چک از بانک مورد نظر
 .52مدیریت درگاه های پرداخت واسط ( کارت به کارت  -واریز به حساب  -پرداخت آنالین زرین پال  -اتصال به درگاه
الکترونیکی بانک ملت  -سامان و ایران کیش
 .53گزارشات مالی گردش حساب و گردش صندوق با امکان تعیین بازه زمانی
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 .54گزارش بدهکاران صندوق ( حق عضویت  -اقساط معوقه و )...نمایش به صورت فهرستی و نمایش مجموع کل بدهی ها
در پایان هر جدول
 .55بستانکاران صندوق  ،شامل فهرست دقیقی از مانده اشخاص در صندوق
 .56نمایش بستانکاران مبلغ مسدود شده وام در حساب
 .57سیستم مانده کل تفاضلی از مجموع وام پرداخت نشده و حق عضویت (پس انداز)
 .58نمایش حساب های با مانده کل مثبت
 .59نمایش حساب های با مانده کل منفی
 .60گزارش درآمد های صندوق
 .61امکان استفاده از صندوق در همه مرورگرهای اینترنتی
 .62داشتن نسخه اندروید و هماهنگ با نسخه وب
 .63نمایش فهرست درآمد ها و هزینه ها
 .64ثبت خودکار کارمزد وام در فهرست درآمد ها
 .65کسر خودکار کارمزد وام از اصل وام
 .66روش های مختلف سود دهی
 .67روش های مختلف دریافت سود به صورت سرشکن روی اقساط و یا دریافت قبل از واریز به حساب
 .68امکان صدور چک بابت وام و یا دریافت وجه
 .69نمایش خالصه وضعیت صندوق  ،وضعیت وام ها  -وضعیت اعضا  -وضعیت پرداخت  -سود و زیان صندوق
 .70گزارش ورود کاربران به سامانه و نمایش تعداد ورود و آخرین زمان و تاریخ مراجعه به سامانه
 .71سیستم ارتباط با مشتریان و ثبت تیکت های پشتیبانی از دفتر کار به واحد های مختلف (امور حساب ها  -تسهیالت
و)...
 .72ارتباط با سیستم پیامکی و ارسال به لیست سیاه ( شماره هایی که پیامک های تبلیغاتی را مسدود کرد اند)
 .73ارسال پیامک های گروهی به دسته خاصی از مشتریان مانند بدهکاران حق عضویت  -بدهکاران وام  -بستانکاران و...
 .74سیستم مدیریت محتوا ساده جهت مدیریت صفحات وب سایت و دسته بندی مطالب
 .75امکان مدیریت مازاد پرداخت حق عضویت در سررسیدهای آتی
 .76امکان غیرفعال سازی دریافت حق عضویت ثابت مطابق گروه مشتریان به صورت ماهیانه از اشخاص و پرداخت مبلغ
دلخواه
 .77فعال و غیرفعال سازی ارسال مدارک قبل از درخواست وام
 .78ایجاد متن سفارشی بر اساس کد های از پیش تعریف شده در متن پیامک
 .79تعیین حداقل مبلغ پرداختی توسط مشتری
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 .80تعیین روز سررسید ماهیانه
 .81دانلود بکاپ پایگاه داده از آخرین تغییرات وارد شده در سیستم
 .82بکاپ گیری خودکار روزانه و نگهداری اطالعات تا  7روز بعد
 .83امکان محدود سازی سقف قابل پس انداز هر حساب
 .84ثبت یاداشت برای هر مشتری
 .85اتصال به درگاه زرین پال جهت پرداخت های آنالین و اینترنتی
.86
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