اهداف و مشخصات سامانه سحر جدید
اهداف
 استفاده از فناوری اطالعات در فرآیند های عملیاتی موسسات حسابرسی و فرآیندهای نظارتی وکنترلی جامعه حسابداران رسمی ایران  ،مرتبط با فرآیندهای مذکور و ایجاد پایگاه داده جامع
بمنظورنگهداری اطالعات فرآیندهای عملیاتی  ،کنترلی و نظارتی فوق
 ایجاد پایگاه داده جامع از اطالعات حسابداران رسمی  ،کارکنان حرفه ای و اداری موسساتحسابرسی  ،موسسات حسابرسی عضو  ،اشخاص حقیقی و حقوقی مورد رسیدگی و طرف قرارداد
با موسسات حسابرسی جهت استفاده موسسات حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی
 استفاده کامل از فناوری اطالعات در فرآیندهای جابجائی حسابداران رسمی و کارکنان حرفه ایحسابرسی
 بازنگری و بهینه سازی فرآیندها بمنظور رفع مشکالت فعلی در جهت ارائه مناسب و بموقعگزارشات حسابرسی به ذینفعان از طریق سامانه پردیس شامل بانک مرکزی  ،بانکها و موسسات
اعتباری و دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری
مشخصات
 ا ستفاده از آخرین فناوریها در سامانه بنحویکه امکان ارتباط با آن از طریق کامپیوتر شخ صی ،تبلت و موبایل ( حسب مورد ) امکانپذیر باشد .
 ایجاد پروفایل شخخخصخخی برای هریک از حسخخابداران رسخخمی  ،کارکنان حرفه ای حسخخابرسخخی وبروزآوری آن توسط خودشان از طریق ایجاد حساب کاربری برای هر یک
 امکان انجام جابجائی و نقل و انتقال و تغییر وضعیت حسابداران رسمی و کارکنان حرفه ای ازطریق سامانه و توسط خودشان
 امکان دسترسی به اطالعات و گزارشات حسابرسی هر یک از موسسات حسابرسی توسط شرکاءو مدیران حسابرسی بر اساس مجوزهای دسترسی صادره توسط مدیر عامل موسسه از طریق
کامپیوتر شخصی  ،تبلت و موبایل در هر نقطه از کشور
 امکان انجام تکالیف مقرر در اساسنامه و مصوبات اجرائی توسط موسسات از طریق سامانه امکان انجام مراودات و تکالیف مالی فیمابین جامعه  ،حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ازطریق سامانه و بصورت الکترونیک
 امکان توسعه بازارکار از طریق ارتباط الکترونیک و تعریف فعالیتها و خدمات جدید فیمابینموسسات حسابرسی و اشخاص ثالث مانند بانکها و ..از طریق بستر الکترونیک سامانه

