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تاریخچه

شرکت وب افزار سام (سهامی خاص) در سال ١٣٩٠ با موضوع اجرای طرح 

اندازی و  راه  های جامع فن آوری اطالعات شامل تحلیل، تولید، استقرار، 

پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار  به ثبت رسید. 

رسالت تدوین شده شرکت، "توسعه سیستمهای اطالعات مدیریت بر بستر 

وب" است. سیستمهای اطالعات مدیریت به مجموعه راهکارهای مکانیزه در 

کنترل  و  راهبری  انسانی،  ریزی، سازماندهی، مدیریت سرمایه  برنامه  امور 

پردازش  و  آوری  جمع  مجموعه  این  وظیفه  مهمترین  گردد.  می  اطالق 

اطالعات به روز، مفید و با قابلیت دسترسی آسان  است. 

این شرکت کار خود را عمال از آبان ١٣٨٨ با بررسی نرم افزارهای موجود در 

بازار و شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک، تحقیق در نیازمندیهای کاربران 

نرم  و  علمی  مستندات  مطالعه  مختلف،  تجاری  فعالیتهای  و  صنایع  از 

افزارهای موفق خارجی آغاز کرده است. 
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خط مشی :

 گروه شركت هاي وب افزار سام با ارائه راهکارهای جامع نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای روز 

برتر داخلی در حوزه فعالیت خود  ، به عنوان شرکت  دنیا، خدمات مشاوره، نظارت و آموزش 

رهبري بازار در ايران را در اختيار داشته و در بازارهای هدف خارجی نیز با برنامه ریزی بر اساس 

شرایط محیطی کشور عزیزمان، حضوري چشمگير و موفق دارد.

در گروه شرکتهای سام الگوی پیش روی ما :

ارائه سریع اطالعات قابل اتکا به مدیران جهت تسهیل تصمیم¬گیری در هر منطقه از جهان با 

استفاده از ابزارها و مدلهای نو، منطبق با استانداردهای روز دنیا.

ارائه خدمات پس از فروش لحظه ای توسط نیروهای کیفی و نخبه که  بارزترین معیار انتخاب 

راهکارهای فناوری اطالعات توسط مدیران بنگاه های اقتصادی می باشد.

حذف فعالیت های تکراری و فاقد ارزش افزوده در بنگاه های اقتصادی با به کارگیری کسب وکار 

مبتنی بر فناوری اطالعات و تسریع در انجام فرایندها.

رویکرد سام در در حوزه محصول :

افزارهای  نرم  تولید  برای  تکنولوژی ها  روزترین  به  با  فریم ورک های تحت وب مطابق  تولید 

منطبق با استانداردهای به روز دنیا.

.ERPتولید نرم افزار های کسب و کار با رویکرد ٢

.BPMS گسترش و به روزرسانی ابزارهای حوزه

نرم افزارهای با پلتفرم موبایل و سیستم عامل های اندروید در حوزه های گزارش گیری.

رویکرد سام  در حوز دانش :

راه اندازی دپارتمانهای آموزشی علوم جدید IT وانتقال آن به سطح عمومی جامعه با رویکرد 

ایجاد دانش سازمانی در سازمانها.

مهندسی  و  مالی  مهندسی  رویکرد  با    ERP مفاهیم  در حوزه  آموزشی  دپارتمانهای  اندازی  راه 

صنایع وانتقال آن به سطح عمومی جامعه با رویکرد ایجاد دانش سازمانی در سازمانها.

 ارزش ها و باورها :

ما معتقدیم که رعایت ارزشهای واال در شرکت وب افزار سام ، رمز موفقیت در کسب و کارمان 

است.

ارزش های محوری و مولفه های راهبردی : 

توجه و تمرکز بر مشتریان.

پایبندی به ارایه خدمات باکیفیت در راستای توسعه  پایدار.

پایبندی به اخالق حرفه ای با تاکید بر مسئولیت پذیری و نظم و انضباط کاری.

توجه به رشد و توسعه  کیفیت زندگی کارِی سرمایه های انسانی.

نوآوری، خالقیت و چابکی در ارایه خدمات.

راستی و درستی- صداقت.

آموزش و یادگیری.

خلق ارزش.

کار تیمی.

دانش محوری.



مجوزها ، عضویت ها و افتخارات : 

کسب گواهینامه اهتمام به کیفیت در سال ١٣٩٨

تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ١٣٩٨

کسب مجوز شرکت دانش بنیان در سال ١٣٩٧

شرکت برتر در صنعت نرم افزار در سال ١٣٩٦ به انتخاب وزارت صمت

کسب گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده در سال ١٣٩٦

دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صمت در سال ١٣٩٦

دریافت گواهی تاييد فنی نرم افزار از شورایعالی انفورماتیک کشور در سال ١٣٩٤

              عضویت در شورایعالی انفورماتیک کشور

                     عضویت در انجمن شرکتهای نرم افزاری تهران

                           عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

تکنولوژی های مورد استفاده :

Database: Sql server

Back-end : Asp.net Core

Front-end: Angular

Feature list سیستم مدیریت تولید

مزایا و برتری های نرم افزار :

Rich Client – Server مدل  معماری

cross platform پشتیبانی از

cross browser  پشتیبانی از

Real Time ثبت اطالعات به صورت

توان تخصصی : 

تحليل،  مشاوره،  (خدمات  مختلف  کاری  های  سازمان  در  سام  افزار  وب  تخصصي شرکت  توان 

طراحي، ساخت، پياده سازي و پشتيباني از طريق گروه راهکار هاي جامع، ...) شکل گرفته است . 

از کارشناسان متخصص، گروه ها و شرکت هاي  اين سازمان دهي با توسعه شبکه تخصصي 

دانش محوري که در زمینه هایی چون خدمات مدیریت، خدمات مشاوره مالی، مهندسی صنایع 

و... به فعالیت مشغولند، توانسته است نسبت به ارائه راهکارهای جامع به واحد های مختلف 

اقتصادی اقدام نماید.

امکانات عمومی نرم افزار سام : 

موتور طراحی و تنظیم فرآیند گردش کار

کارتابل

میزکار

داشبورد

تحلیل اطالعات

آرشیو وقایع

سرمایه انسانی : 

آنچه باعث دانش محور بودن شرکت وب افزار سام شده است و در طیف گسترده شرکت های 

نرم افزاری ، ما را در اوج قرار داده است به دیدگاه مدیریت درباره اهمیت سرمایه های انسانی 

باز میگردد. نیروی انسانی متخصص مهمترین عامل موفقیت های چندین ساله شرکت سام می 

باشد.

عمده سرمایه انسانی شرکت سام از دو گروه سرمایه انسانی مجرب و جوان و در حوزه های مالی 

و فناوری اطالعات تشکیل گردیده است .

لیسانس 17 نفر (55%) فوق لیسانس 11 نفر (35%) دکتری 3 نفر (10%)



سامانه های تحت وب و آنالین

سیستم های یکپارچه با
ERP رویکرد

فرآیند بودن محصوالت بـا
بهره گیری ازموتور قدرتمند

گردش عملیات

هفــــــت
دلیـــــــل
انتخاب سام 

پشتیبانی عملیات شعب
متمرکز و غیر متمرکز

پشتیبانی از ساختار
طراحی هولدینگ

استقرار ، آموزش و پشتیبانی
از استانداردهــــای خدمات

پس از فروش

محیط کامال ساده و زیبا

بهره مندی از آخرین تکنولوژی های روز در  صنعت نرم افزار در حوزه وب.

پوشش گردش فرایندها مطابق با نیاز هر صنعت.

راهکار صورتهای مالی تلفیقی برای اولین بار در ایران.

.ifrs راهکار تهیه صورتهای مالی بر اساس استاندارد

پوشش کاربری های مختلف در سازمانهایی با ساختار هلدینگ.

پیاده سازی الیه های استاندارد و جهانی امنیتی.

ارتباط با سایر نرم افزار ها به دلیل سرویس محور بودن راهکارها.

ارتباط تنگاتنگ با محیط آفیس.

گزارشگیری و مشاهده خروجی ها با استفاده از موبایل و تبلت.

پیاده سازی متد xbrl برای شرکتهای هلدینگ.

کیفیت مطلوب در ارائه خدمات استقرار و آموزش.

مزایای رقابتی 



نرم افزار
صورتهای مالی

نرم افزار
دارایی ثابت

نرم افزار
مدیریت قراردادها

مدیریت سرمایه انسانی

تدارکات و لجستیک

زنجیره فروش مدیریت تولید

مدیریت گزارشات سازمانی

مدیریت بودجه

SAAM
ERP

مدیـریت مالی

راهکار مدیریت سرمایه انسانی :  

مدیریت منابع انسانی و کشف و پرورش توانمندیها و استعدادهای کارکنان 

در طی مسیر رشد یک سازمان از هنرهای مدیران امروز به شمار می رود.

هدف واحد مدیریت منابع انسانی این است تا سازمان، در افق زمانی بلند 

مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای 

مدیریت  افزار  نرم  بین  این  در  و  نماید  سازمان، کسب  استراتژیک  اهداف 

سرمایه انسانی سام ابزاری مناسب و قدرتمند برای کمک به واحد مذکور در 

سازمانها می باشد.

 

منافع و مزایا :

برگذاری دوره های آموزش ضمن خدمت جهت افزایش سطح کارایی کارکنان 

متناسب با رشد و ارتقاء سازمان.

تدوین و اجرای استراتژیهای متناسب با ارتقاء و ترفیع کارکنان در راستای 

افزایش رضایت و توانمندی آنها در سازمان.

تا  استخدام  و  جذب  فرآیند  از  انسانی  منابع  تمامی  کنترل  و  مونیتورینگ 

فرآیند ارزیابی عملکرد شاخص های نیروی انسانی به صورت کامال در لحظه 

و دقیق.

با  متناسب  سازمان  درون  کارکنان  های  درخواست  به  آنالین  پاسخدهی 

گردش عملیات سازمانی.

پاسخگویی مناسب به الزامات قانونی

از اهم وظایف راهکار مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی می باشد.

نرم افزار برنامه ریزی 
آموزش

نرم افزار 
حقوق و دستمزد

نرم افزار
مدیریت

منابع انسانی

راهکـــار
مدیریـت
سرمــایه
انسانــی 



راهکار مدیریت سرمایه انسانی

نرم افزار مدیریت منابع انسانی 

و  افراد  این  به طوری که  افراد،  با  کردن  کار  فرایند   ، انسانی  منابع  مدیریت 

به  نیاز  تغییر،  که  زمانی  حتی  یابند،  دست  کاملی  توانمندی  به  سازمانشان 

کسب مهارت های جدید، تقبل مسئولیت های جدید و شکل جدیدی از روابط 

را ملزم باشد.

عملکرد  که  است  سازمان  در  تابعی  انسانی  منابع  مدیریت  دیگر  عبارتی  به 

می  اعال  حد  به  کارفرما،  استراتژیک  اهداف  به  خدمت رسانی  در  را  کارکنان 

رساند.

در این میان سیستم مدیریت منابع انسانی سام ابزاری را در اختیار کاربران می 

گذارد تا به وسیله آن بتوانند تمامی فعالیت ها ، سیاست ها و الگوهای مورد 

نظر مدیران را در پیاده سازی اهداف و استراتژی های سازمانی پیاده سازند.

امکانات و ابزارها :

امکان تعریف و مدیریت تقویم های کاری.

امکان تعریف و مدیریت جداول مالیاتی.

امکان تعریف ساختار سازمانی شامل رسته شغلی ، شغل ، پست سازمانی ، 

محل خدمت و ... . 

 ، کاری  سوابق   : قبیل  از  کارمند  یک  به  مرتبط  سوابق  تمامی  ثبت  امکان 

سوابق   ، بانکی  های  حساب   ، آموزشها  و  مهارتها   ، تحصیالت   ، بستگان 

صورت  به  اطالعات  سایر  و  بستگان  سوابق   ، تاهل  وضعیت   ، ایثارگری 

داینامیک و پویا.

بهره مندی از نظام جبران خدمت.

بهره مندی از سیستم جامع کارگزینی.

بهره مندی از سیستم جامع پرسنلی.

امکان صدور و مدیریت انواع گواهی ها.

تمامی  اساس  بر  داینامیک  و  پویا  و  متنوع  گزارشات  انواع  از  مندی  بهره 

ساختارهای نرم افزار.



راهکار مدیریت سرمایه انسانی

نرم افزار حقوق و دستمزد

در سازمانهای با تنوع  محاسباتی حقوق و دستمزد ، استفاده  از یک نرم افزار  

که در کنار انجام محاسبات دقیق و سریع امکان انجام محاسبات پیچیده را 

متناسب با نیاز سازمان کارفرما فراهم سازد نیازی مهم و قابل توجه می باشد.

سیستم حقوق و دستمزد سام این امکان را برای کاربران فراهم نموده است که 

با پیاده سازی پیش فرض تمامی آیتم های حقوق و دستمزد مطابق با قوانین 

برای سازمانها سریع و در عین حال  را  فرآیند استقرار  تامین اجتماعی  کار و 

آسان گرداند.

امکانات و ابزارها :

تعریف نامحدود عوامل حقوقی در گروه بندی های مختلف شامل انواع مزایا 

، کسورات ، تعهدات و ... به تفکیک نوع استخدام.

امکان فرمول نویسی پیشرفته برای تمامی عوامل حقوقی.

ثبت احکام معوقه های حکمی و کارکردی و انجام محاسبه معوقه حقوق و 

دستمزد.

ثبت انواع پارامترهای موردی بنا به نیاز کارفرما و به صورت ورود اطالعات 

دستی و یا فرمولی.

انجام محاسبات و پرداخت حقوق ودستمزد آخر هر ماه.

انجام محاسبات و پرداخت حقوق ودستمزد پرداختی بین ماه.

امکان پوشش دهی کامل تسویه حساب پرسنل.

منابع   ، خزانه  افزار  نرم  قبیل  از  ها  سیستم  زیر  سایر  با  ارتباط  امکان  

انسانی و ... .

سامانه فیش حقوقی تحت وب کارمندان.

دیسکت  قبیل  از  سازمانی  برون  گزارشگری  نیازهای  تمامی  به  پاسخگویی 

بیمه ، دیسکت مالیات ، دیسکت بانک و ... .

برون  و  سازمانی  درون  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  متنوع  گزارشات  تهیه 

حقوق  ماهه   ١٢ تحلیل  گزارش   ، تحلیل حسابرس  گزارش  مانند  سازمانی  

جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی.

 ، ساعتی  مانند  دستمزد  و  حقوق  محاسبه  روشهای  انواع  محاسبه   امکان 

ماهانه ، پروژه ای ، قرارداد مشخص ، حق الزحمه ای و ... .

پوشش دهی کامل فرایند وام پرسنل : از درخواست تا محاسبه اقساط.

امکان  تنظیم شابلون سند حقوق و دستمزد بر اساس نیاز کارفرما به صورت 

داینامیک.

تهیه گزارشات متنوع و داینامیک به تفکیک هر کاربر و هر مرکز هزینه و  هر 

پارامتر حقوقی به دلخواه کاربر.

امکان انجام محاسبات گروهی و پیچیده با تعداد کاربران باال در سریعترین 

زمان ممکن و با بهترین راندمان محاسبه.



می  برنامه  این  است.  آموزشی  فعالیت  یک  برای  کلی  آموزشی طرح  برنامه 

تواند یک دوره یک ساعته، یک روزه، یک هفته ای و یا یک ساله یا بیشتر 

باشد.

نرم افزار مدیریت برنامه ریزی آموزشی این امکان را برای سازمانهای مختلف 

فراهم می سازد تا امکان برگزاری انواع آموزشهای ضمن خدمت برای کارکنان 

و یا حتی خارج از سازمان به آسان ترین روش ممکن فراهم آید.

همچنین با ثبت اطالعات دوره های آموزشی فراگرفته شده توسط هر کاربر 

درج سوابق آموزشی مذکور برای کاربر در نرم افزار منابع انسانی امکان پذیر می 

باشد.

نرم افزار مدیریت آموزش سام مناسب برای تمامی سازمانهایی است که دارای 

ساختار آموزش حین کار برای پرسنل می باشند .

آنها  اصلی  فعالیت  که  سازمانهایی  نیازهای  تمامی  افزار  نرم  این  همچنین   

آموزش می باشد را پاسخ داده و با امکان ارتباط با سایر سیستم های مالی از 

قبیل سیستم فروش و خزانه و حقوق و دستمزد و دارایی ثابت تمامی عملیات 

بک آفیس اینگونه مجموعه ها را نیز فراهم می آورد.

امکانات و ابزارها :

تعریف انواع دوره های آموزشی.

تعریف دروس آموزشی.

تعریف اساتید به همراه ثبت سوابق اجرایی ، آموزشی ، تحصیلی و ... مرتبط 

با هر استاد.

تعریف انواع آزمون شامل تستی ، تشریحی و ... .

تعریف برنامه ریزی دوره های آموزشی.

تعریف هزینه های دوره های آموزشی.

تعریف شرایط ثبت نام دوره های آموزشی بنا به نیاز کاربران.

مدیریت کامل فرآیند ثبت نام برای دوره های آموزشی.

مدیریت کامل حضورو غیاب کالسهای دوره های آموزشی.

برگزاری امتحانات و ثبت نتایج دوره های آموزشی.

بررسی محتوایی آزمونهای برگزار شده.

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی با متدهای مختلف مورد نظر سازمان.

مدیریت حسابداری جامع آموزش.

تهیه انواع گزارش های متنوع از وضعیت آموزشی هر دانش آموخته.

و  آموزشی  مفاهیم  با  رابطه  در  تحلیلی  مدیریتی  های  گزارش  انواع  تهیه 

بازخوردهای مرتبط با آنها.

راهکار مدیریت سرمایه انسانی

نرم افزار برنامه ریزی آموزش


