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ارتقای کارایی سازمانی

 افزایش رضایت شغلی، بهبود کارایی سازمانی
مدیریـت کار و زمـان و هوشـمندی در اجـرای 
فرایندهای سـازمانی خواسـته هایی اسـت که 
انیگمـا بـه آن هـا پاسـخی مناسـب می دهـد.
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انیگما در یک نگاه

  فرایندها و پیگیری های جذب نیرو
  مدیریت رزومه های کارجویان و ثبت سوابق مصاحبه

  فرایند استخدام و تشکیل پرونده
  حکم سازمانی و فرمول های احکام

  امور قرارداد پرسنلی
  ثبت پروتکل های مورد توافق با پرسنل

  تور معرفی آنالین سازمان و فرم ها و دستورالعمل ها
  کارتابل و میز کار

  جدول و تقویم وظایف
  سوابق آموزشی و برنامه های آموزش

  ثبــت ورود و خــروج در دفتــر بــا امــکان اتصــال بــه 
     دستگاه های ساعت زنی

  ثبت زمان شروع و پایان کار در لوکیشن خارج از دفتر
  ثبت ماموریت و حضور و غیاب در لوکیشن

  آماده سازی اطالعات لیست بیمه و ارسال مستقیم 
      برای سامانه تامین اجتماعی

  ارزیابی عملکرد
  تشویق ها و تنبیه ها

  رزرو امکانات رفاهی، اتاق جلسات، رستوران و ...
  دسترسی به بانک اطالعاتی فرم ها و اسناد سازمانی

  درخواست، دریافت موافقت و سوابق انواع مرخصی
  محاسبه دقیق حقوق و دستمزد، کارانه و موارد مشابه

  محاسبه اضافات و کسورات
  چاپ فیش حقوقی

  مدیریت درخواست های مالی و سوابق مساعده
  مکانیزم کنترل وام

  مکانیزم ابالغیه ها و اطالعیه های سازمانی
  چارت و سلسله مراتب سازمانی و دپارتمانی

  تفویض و جانشینی و ابالغ دستورات
  مدیریت جلسات و صورتجلسه ها )آنالین و آفالین(

  رصد مسیر و ارتقای شغلی
  سفارشی سازی محیط کار، منوها و دسترسی ها

  و سایر امکاناتی که سازمان شما نیاز دارد ...



انیگما چیست
انسان خود انیگماست! معمایی، رازآلود و پیچیده. 

پیچیده ترین موجودیت در مدیریت انسان است و مدیریت 
منابع انسانی این پیچیدگی را دوچندان می کند. انیگما 
ابزاری است برای سازگاری ساختارهای کاری و اداری با 
انتظار کاربران، نظم دهی بخش های مختلف، آسان سازی 
فرایندهای تکراری و بعضا ناخوشایند و جلوگیری از انجام 

دوباره کاری ها.
افزایش رضایت شغلی، بهبود کارایی سازمانی، مدیریت کار و 
زمان و هوشمندی در اجرای فرایندهای سازمانی خواسته هایی 

است که انیگما به آن ها پاسخی مناسب می دهد.
انیگما خود را اولین پلتفرم ارتقای کارایی سازمانی می داند 
که در بازار ایران عرضه شده است. این پلتفرم را به طور 
آزمایشی در اختیار شما قرار می دهیم تا لذت خودکار سازی 
فرایندهای پردردسر و گاهی دشوار مدیریت منابع انسانی، 
صدور لیست های بیمه، لیست مالیات بر حقوق، صدور 
خودکار قراردادهای پرسنلی و محاسبه خودکار و آنالین 
مانده مرخصی، ماموریت، پاداش، شیفت های کاری و همه 

و همه را ببینید و لمس کنید.
ما و شما از اتالف وقت، انجام کارهایی که دردسر دارند و از 
کندی کارها بیزاریم. پس ابزاری خلق کرده ایم تا با آن همه 
این ها را پشت سر بگذاریم و به کارهای مهم ترمان برسیم. 
اجازه دهید کارهای تکراری و خسته کننده را ماشین انجام 

دهد که هم دقیق تر است و هم سریع تر.
انیگما دشمن پیچیدگی و معما است. انیگما خود انسان 

است.

بدون مرز
انیگما بدون محدودیت اســت. جغرافیای و زمانی 
ندارد. هر کاربری که دسترسی برایش تعریف شده 
باشد، از هرجای دنیا و در هر زمان به کارتابل کاری 

خود دسترسی دارد.

بدون محدودیت
انیگما به نوع ســازمان یا صنف یــا صنعت خاصی 
محدود نیســت. با هر نــوع تعریف شــیفت، با هر 
نوع تقسیم سطوح کارگری و کارمندی، با هر رویه 

و مقررات داخلی و با هر تعداد پرسنل کار می کند.

قابل سفارشی سازی
اگر فراینــد خاصــی در ســازمان دارید یــا در مورد 
چگونگی انجام فرایندها و وظایف، نظر متفاوتی 
داریــد و یــا بــرای ارتبــاط بــا نرم افزارهــای دیگــر 
ســازمان نیاز به سفارشی ســازی دارید، انیگما از 

آن استقبال می کند.

آسان و ارزان
نصب انیگما ساده ترین و سریع ترین کاریست که 
در زمــان اجرا خواهیم داشــت. بســتر و بانک های 
اطالعاـتـی متمرکز و یکپارچه هســتند و کاربر برای 
شــروع، هیــچ نیــازی بــه ســخت افزار گران قیمت 

نخواهد داشت.

امنیت
از متخصصین امنیت اطالعات کمک گرفته ایم تا 
با تست کامل امنیتی سامانه در الیه های مختلف، 
انیگمــا را از هر گونــه تهدید اطالعاـتـی محافظت 
کنیم. با توجــه به اینکه انیگما ســامانه ای مبتنی 
بــر وب اســت، امنیــت در اتصــال، امنیــت در زیر 
ســاخت، شــبکه و در الیــه نرم افــزار بارهــا و بارها 

آزمایش شده و می شود.

اولین پلتفرم ارتقای کارایی سازمانی

 روی میز یا روی ابر
انیگمــا را روی ســرور داخل ســازمان و یــا روی ابر 
به شــما تحویل می دهیم. اگر بســتری آماده برای 
نصــب نرم افزار دارید و یــا اگر راهکارهــای پردازش 
ابری انیگما را ترجیح می دهید، در هرحال انتخاب 

با شماست.

آموزش و پشتیبانی
هر چند بســیار تالش شــده تا کار با انیگما بسیار 
ســاده باشــد، امــا برنامه ریــزی آموزش بــه صورت 
حضــوری، آنالیــن و نیــز بــا اســتفاده از فایل ها و 
راهنمای آموزشــی آفالین در بســتر خــود نرم افزار 
مهیا اســت. درکنار آن، تیم پشتیبانی انیگما نیز 
به شیوه های مختلف در دســترس کاربران است. 
از خط تلفن ویژه، ایمیل و ارســال تیکت گرفته تا 

حضور در پیام رسان های مختلف.

بهبود مستمر
ما بــا انیگمــا زندـگـی می کنیــم. انیگما مثــل خود 
زندـگـی برای مــا پویاســت و بــا تجربه هاـیـی که با 
هم خواهیم داشــت،  همواره در پی بهینه ســازی 
مســتمر نرم افزار، تجربه کاربری بهتــر، رابط کاربری 
ســاده تر، ســرعت و ســهولت به کارگیــری و تولید 

 گزارش های هوشمندتر هستیم.
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