
 ايران كاشانه نرم افزاري جهت اتوماسيون دفاتر امالك است كه مي تواند به عنوان  ابزاري كارآمد 
مورد استفاده مديران امالك قرار گيرد. اين نرم افزار به گونه اي طراحي شده كه بتواند تمام نيازهاي 

 نرم افزاري يك دفتر امالك را برآورده سازد.

بخش هاي مختلف  نرم افزار شامل  مديريت فايل ها ، مديريت مالي قراردادها ، مديريت آگهي ها ، 
مديريت ورود و خروج ، مديريت امور اداري ، مديريت مشاركت در ساخت ، واژگان حقوقي ، پوشه 

 كار ، دفتر تلفن ، راهنما و تنظيمات است

 
 فرم صفحه اصلي

  كاربر بطور همزمان در شبكه داخلي100امكان استفاده  

هر كاربر هنگام ورود به سيستم بسته به سطح دسترسي كه مدير امالك براي او تعريف نموده  مي 
 تواند به بخش هاي مختلف نرم افزار دسترسي داشته باشد.

 فرم ورود به سيستم 

 

 فايلينگ اختصاصي 

فايلينگ آفالين ايران كاشانه  محيطي امن براي ثبت و جستجوي فايل هاي اختصاصي دفاتر امالك و 
 اطالعات متقاضيان ملك است  و امكان دسترسي افراد غير مجاز  به اطالعات اين فايل ها وجود ندارد

با امكانات پيش بيني شده در سيستم فايلينگ و تعريف كاربران با سطوح مختلف  •
دسترسي ، مدير امالك مي تواند تسلط كاملي روي مشاورين و فايل ها  و 

 متقاضيان دفتر خود داشته باشد



 فرم منوي فايلينگ •

  
 فرم ثبت اطالعات ملك 

 

  
 فرم جستجوي ملك 

 

 
 فرم نمايش ملك



 
 امكان ذخيره و  نمايش عكس و فيلم  به متقاضيان  •

 اين ويژگي باعث جذب بيشتر مشتري و جلوگيري از اتالف وقت او و مشاورين 
 خواهد شد.

 امكان ارسال پيام به كاربران و مشاورين توسط مدير امالك  و منشي •

                       هنگام ورود مشاور به سيستم ، پيام هاي ارسال شده براي او نمايش داده خواهد شد. 

 فرم ثبت پيام 

 

 (حسابداري ويژه دفتر امالك) مديريت مالي 

همان طور كه مي دانيد سيستم هاي حسابداري موجود در بازار داراي كاربرد مناسبي براي 
دفاتر امالك نيستند ، اين بخش از نرم افزار يك سيستم جهت بايگاني قرارداد ها و 

حسابداري جامع  ويژه دفتر امالك است كه كاركردن با آن بسيار آسان بوده و هر مدير 
 امالك با حداقل اطالعات كامپيوتري       مي تواند به راحتي با آن كار كند.

 امكان ثبت سريع مشخصات مشاورين و قرارداد ها ( حدود دو دقيقه ) •
 محاسبه كميسيون ( برابر تعرفه اتحاديه) و ماليات بر ارزش  افزوده  •

 همزمان با ورود قرارداد  ، كميسيون طبق تعرفه اتحاديه امالك همان شهر محاسبه  •
خواهد شد و در فرم هاي ورود اطالعات ملك  نيز اصطالحات ملكي آن شهر به كار 

 گرفته مي شود
 محاسبه و اخذ گزارش از بستانكاري  و دريافتي هاي مشاورين و كاركنان •
 محاسبه و اخذ گزارش از ماليات بر ارزش افزوده •



 ثبت و گزارش گيري و آناليز هزينه هاي دفتر •
 محاسبه و اخذ گزارش از حساب مدير امالك و شركا •
 تهيه صورت حساب  براي مشاورين •
 ثبت و گزارش گيري از چك ها ( دريافتني ، پرداختني ، اماني) •

 ثبت و گزارش گيري از دربافتي هاي متفرقه و صندوق ذخيره •

 تهيه گزارش از عملكرد مشاورين •

 اخذ آمار تفكيكي از انواع قراردادهاي ثبت شده ( رهن و اجاره ، فروش ، مشاركت) •

 گزارش وضعيت كلي حساب و نمودار آن •
تعريف پروژه هاي ساخت و ثبت و گزارش گيري و آناليز هزينه هاي هر پروژه  شامل  •

كليه مصالح ساختماني و عوامل اجرايي ( براي دفاتري كه كار ساخت و ساز انجام 
 مي دهند)

تهيه انواع رسيد  ( رسيد كميسيون موجر ، مستاجر ، فروشنده ، خريدار ) رسيد  •
 بيعانه ، رسيد چك ، رسيد كليد ، رسيد سند مالكيت 

 
 فرم ثبت اطالعات مشاور 

 
 فرم  منوي ثبت اطالعات حسابداري 

 
 

 
 

 
 



 فرم منو ي گزارش هاي حسابداري 

 

 
 

 امكان ضميمه نمودن تصوير قرارداد ، كپي شناسنامه ، كارت ملي ، چكهاي اماني و ...  •

 با جستجوي هر قرارداد  مي توان به كليه ضمايم آن به صورت تصويري دسترسي داشت 

 امكان محاسبه  ميزان واريزي هر مشاور در قرارداد هاي منعقده •

گزارش قرارداد هاي رهن و اجاره اي كه موعد آن ها نزديك است ( جهت پيگيري تمديد  •
 قرارداد)

امكان اخذ خروجي از گزارشها به فرمت فايل اكسل جهت تهيه نمودارهاي مقايسه اي و  •
 همچنين  استفاده در  پنل هاي اس ام اسي

با استفاده از سيستم مديريت مالي ، مدير امالك مي تواند به سرعت به قراردادهاي منعقده دسترسي 
داشته و پاسخگوي سريع ارباب رجوع بوده و هر لحظه از وضعيت حساب مشاورين ، درآمدها  ، 

 هزينه ها و بدهي هاي مالياتي دفتر خود آگاه شود.

 مديريت مشاركت در ساخت 

اين بخش از نرم افزار براي آناليز پروژه هاي مشاركت در ساخت مي باشد ، با ورود اطالعات 
اوليه ملك كلنگي بالفاصله آناليز انجام مي شود و متراژ مفيد ساخت در هر طبقه ، ميزان 
كنسول ،  هزينه ساخت ، سود و زيان سازنده و مالكين ، قدرالسهم ها ، درصد مالكيت از  

واحدها ، سهم بالعوض و قرض الحسنه هر مالك ، بهره بانكي سرمايه سازنده در مدت زمان 
ساخت و توجيه اقتصادي آن ، درصد سود سازنده و مالكين همراه با نمودارمربوطه داده 

خواهد شد ، دسترسي به پهنه هاي طرح تفصيلي و لينك سايت شهرداري تهران هم در 
برنامه پيش بيني شده است. آناليز مربوطه را مي توان چاپ و در اختيار مالكين قرارداد تا 

ضمن شفاف سازي ، اعتماد طرفين را جلب و به نتيجه مطلوب كه انعقاد قرارداد است 
 رسيد.

 صفحه اي مشاركت در ساخت شامل كليه مواد قرارداد و تبصره ها و 24يك نمونه قرارداد 
سر فصل هاي متريال با قابليت  ويرايش و حذف و اضافه مواد ضميمه نرم افزار است كه مي 

 تواند مورد استفاده مديران قرار گيرد
 فرم خروجي آناليز ملك 

 



 
 فرم خروجي فدرالسهم ها 

 
 مديريت آگهي ها 

 اين بخش از نرم افزار جهت ثبت آگهي هاي مشاورين است
هر مشاور پس از ورود به سيستم آگهي خود  را  با تعيين نوع آگهي ، تعداد كادر ، روز و 
تاريخ چاپ وارد و ذخيره مي نمايد ، مدير امالك آگهي هاي ارسالي را كنترل و تاييد مي 

كند ، منشي نيز از سيستم خود آگهي هاي تاييد شده را در فرمهاي مخصوص كه در 
سيستم تعبيه شده  به صورت هشت تايي تنظيم و چاپ و به روزنامه مورد نظر فكس و يا 
ايميل مي نمايد. چون آگهي هاي وارده در سيستم بايگاني مي شود لذا مي توان هر نوع 

 گزارش از آگهي هاي مشاورين اخذ و از مصرف بي رويه كاغذ هم جلوگيري كرد.
 فرم ثبت آگهي 



 
 

 فرم نمابش آگهي 

 

 مديريت ورود و خروج 

ورود و خروج مشاورين در اكثريت دفاتر امالك به صورت دستي در دفاتر ورود و خروج 
ثبت مي گردد كه كاري وقت گير  با درصد خطاي باال و استفاده بي رويه كاغذ و قلم مي 

 باشد.
بخش مديريت ورود و خروج جهت كنترل تردد مشاورين و كاركنان است ، هنگام ورود 

مشاورين و كاركنان ، منشي با يك كليك ورود و خروج  آنان را ثبت و گزينه علت خروج را 
انتخاب و ثبت مي نمايد و با توجه به اولويت زماني كه سيستم تعيين مي نمايد مشتري را 
به مشاورين ارجاع خواهد داد .امكان ثبت مشخصات و تلفن مشتري هم در سيستم پيش 

 بيني شده است.
با اين امكان مدير امالك مي تواند ورود و خروج مشاورين و كاركنان ، هماهنگ و يا 

ناهماهنگ بودن خروج ها ، غيبت ها و مرخصي هاي ساعتي و روزانه و تعداد مشترياني كه 
به هر مشاور اختصاص داده شده را كنترل نمايد. با بكارگيري اين سيستم ،  مصرف كاغذ و 

 قلم و استفاده از دستگاه كارت ساعت  منتفي خواهد شد.
 فرم  هاي ثبت ورود وخروج و گزارش 



 

 
 پوشه كار 

هر كاربر يا مشاور كه به سيستم وارد مي شود يك پوشه كار مخصوص خود را دارد كه مي 
تواند يادداشت هاي روزانه ، قرارهاي مالقات ، تلفن مشتريان و غيره را در آن ثبت و 

پيگيري نمايد و از رها كردن و چسباندن  يادداشت ها روي ميز كار يا مانيتور خود كه در 
 بسياري از دفاتر امالك معمول است و منظره زشتي ايجاد مي كند جلوگيري خواهد شد.

 فرم پوشه كار 

 
 واژگان حقوقي و دانستني ها ي دفتر امالك 



در اين بخش واژه هاي حقوقي ملكي و ثبتي كه در دفاتر امالك كاربرد زياد دارد  جمع 
آوري شده  كه مديران و مشاورين مي توانند سريعا به معني و مفهوم  واژه مورد نظر خود 

دست يابند . ضمنا نكات مشاوره و بايد و نبايد هايي كه مشاور در برخورد با مشتري 
بايستي رعايت نمايد و همچنين نكاتي كه هنگام انعقاد قرارداد بايستي توسط  مدير 

 قرارداد و يا مدير دفتر مد نظر قرار گيرد ياد آوري گرديده. 
 فرم واژگان حقوقي 

 

 
 دفتر تلفن 

يك دفتر تلفن در سيستم تعبيه شده كه با ثبت هر ملك و يا متقاضي در قسمت مديريت 
فايل ها  و يا ثبت هر قرارداد در سيستم مديريت مالي ، مشخصات و تلفن مالكين ، 

متقاضيان ملك و طرفين قراردادهاي منعقده  به طور خودكار در اين دفتر تلفن ثبت مي 
گردد و امكانات بسيار خوبي جهت جستجوي تلفن مشتريان ايجاد خواهد كرد. عالوه بر آن 

مي توان شماره تلفن هاي مورد نظر شامل نام ، شماره تلفن ، عنوان و تاريخ تولد را در آن 
ثبت و جستجو نمود . آمار تعداد تلفن هاي دفتر و تعداد  شماره تلفن هاي تكراري هنگام 

ثبت ، حذف و اضافه كردن  عناوين  ، اخذ خروجي دفتر تلفن با فرمت فايل اكسل جهت 
استفاده در پنل هاي اس ام اسي هم از ويژگي هاي ديگر اين دفتر تلفن است . دسترسي به 

 اين دفتر تلفن فقط توسط مدير امالك و منشي ارشد امكان پذير مي باشد. 



 

 فرم جستجوي تلفن 

 
 
 راهنما 

در قسمت هاي مختلف سيستم راهنماي كلي وجود دارد ، عالوه بر آن روي آيتم ها و گزينه 
هايي كه الزم به نظر مي رسيده راهنما تعبيه شده است.اين راهنما ها به صورت يك مثلث 

 سبز رنگ است كه با كليك كردن روي آنها  مي توان از نكات راهنما كمك گرفت.
 تنظيمات 

در بخش تنظيمات ،  مشخصات دفتر امالك ، پوشه هاي تصاوير و نسخ پشتيبان ، تعريف كاربر ، 
 تعريف و تغيير شركا ،  تعرفه كميسيون و نرخ ماليات بر ارزش افزوده تنظيم خواهد شد.



 فرم تنظيمات 

 
نرم افزار  طوري طراحي شده كه مدير امالك مي تواند مشخصات و لوگوي دفتر  خود را در آن قرار 

 داده و سيستم را كامال اختصاصي كند


