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 2صفحه 

 سامانه نقل و انتقال سهام پدیده )سناپ(

ی که در این سامانه اطالعات سهام رمرتبط با سهام داران طراحی گردیده است به طواین سامانه با هدف مکانیزه کردن فرآیندهای 

سهام داران می توانند سهام خود را با  این سامانه،وب سایت همچنین در داران و سوابق خرید و فروش سهام آنها ثبت و نگهداری می گردد. 

بصورت آنالین یا سهام جدیدی را از میان سهام به فروش گذاشته شده  دادهرار برای فروش قبصورت آنالین قیمتهایی که سامانه اجازه می دهد 

 قرار داده شده است.در این سامانه تهیه و در دسترس سهام داران جهت خرید و فروش آنالین سهام خریداری نمایند. اپلیکیشن موبایل نیز 

 تشکیل می گردد:این سامانه از سه نرم افزار به شرح ذیل همان طور که اشاره شد، 

 نرم افزار نقل و انتقال سهام: -1

 

 

این نرم افزار ترکیبی از دو نرم افزار کارگزاری و مالی سهام می باشد که تحت ویندوز بوده و توسط پرسنل کارگزاری سهام مورد 

 استفاده قرار می گیرد.



 

 

 3صفحه 

 بخش کارگزاری سهام: -1-1

 

 هستند به شرح ذیل انجام می گردد:در این بخش عملیات هایی که در رابطه با سهامداران 

 تعریف اطالعات پایه شامل شعب کارگزاری، سهامداران، انسداد سهامداران، تعیین نرخ مصوب، استانها و شهرها -

تعریف ثوابت و پارامترهای مربوط به وب سایت سناپ مانند ساعت شروع و پایان خرید و فروش، تعیین حداقل ها و  -

 فعال یا غیر فعال کردن خرید و فروش و ... حداکثرها در خرید و فروش،

 ثبت و نگهداری سفارشهای خرید و فروش سهام -

 مشاهده صف معامالت عادی و دوطرفه و انجام عملیات تطبیق )مچینگ( برای آنها -

 مشاهده لیست معامالت انجام شده طی مچینگ -

 دریافت گزارشات و آمارهای متنوع از سهامداران، سفارش ها و معامالت -

 بزارهایی مانند ارسال سند حسابداری گروهی و ابطال سند حسابداری گروهیا -

 

 



 

 

 4صفحه 

 بخش مالی سهام:  -2-1

 

 در قسمت مالی تمامی عملیات های مالی و حسابداری موسسه سهام به شرح ذیل انجام می گردد:

 تعریف و مدیریت حساب ها شامل گروه حساب ها، حسابهای کل، معین، تفضیلی و جزء و مراکز هزینه -

 ثبت و نگهداری اسناد حسابداری شامل صدور، برگشت از صدور، ثبت گروهی، برگشت از ثبت گروهی -

 و ... .مدیریت اسناد شامل جستجو در اسناد، کنترل اسناد، درج اسناد، شماره گذاری مجدد، ادغام اسناد  -

 انده حسابسند بستن حسابهای موقت و صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه و ایجاد سند تسویه م -

 دریافت انواع گزارشات شامل ترازها و دفاتر، خالصه اسناد، گردش روزانه و ماهانه حساب ها، ترازنامه، سود و زیان و ... -

 

 

 

 



 

 

 5صفحه 

 وب سایت سناپ: -2

 

 سهامداران می توانند با وارد شدن به وب سایت سناپ عملیات های ذیل را انجام دهند:

خانوادگی سهام دار، شماره سهام داری، اطالعات سهامداری )مانده سهام، مانده قابل معامله(، مشاهده داشبورد که شامل نام و نام  -

اطالعات حساب نقل و انتقال )مانده حساب، مانده حساب قابل معامله(، لیست سفارش های روزانه خرید و فروش، اطالعات روزانه 

 اشد.سهام )نرخ پایه، محدوده مجاز نرخ، نرخ لحظه ای و ...( می ب

 افزایش اعتبار به صورت آنالین -

 پیگیری سفارش های خرید و فروش و مشاهده سوابق سفارشات -

 ثبت سفارش خرید و ثبت سفارش فروش و امکان لغو آنها تا قبل از مچ شدن -

 مشاهده سوابق نقل و انتقال سهام -

 مشاهده سوابق مالی -

 دریافت برگه سهم -

 بازیابی کد سهام داری -

 ی برای کسانی که سهام دار نیستند و می خواهند سهام دار شوند.دریافت کد سهام دار -



 

 

 6صفحه 

 اپلیکیشن موبایل پدیده -3

 

 

 

 تمامی عملیات هایی که در وب سایت پدیده انجام می شود از طریق اپلیکیشن موبایلی پدیده نیز قابل انجام می باشد.

 

 



 

 

 7صفحه 

 مزایا و ویژگی ها:

  برای شرکتبازار بورس سهام اختصاصی شده 

  ن بازارزمان شروع و پایاتعیین 

 محاسبه نرخ لحظه ای سهام 

 انجام مچینگ به صورت اتومات و دستی 

 تعیین بازه قیمتی فروش سهام به صورت درصدی از نرخ پایه 

  برای بازار فردا پس از آخرین مچینگمحاسبه نرخ پایه 

 تعیین روزهای تعطیلی بازار 

 امکان ایجاد توقف در بازار 

 سب برای سهام داران در صفحه اصلینمایش پیغام های منا 

 امکان خرید و فروش سهام بین سهام داران به صورت مستقیم 

 نمایش پرتفو لحظه ای سهام دار 

 نمایش سوابق خرید و فروش سهام دار 

 نمایش سوابق درخواست ها خرید و فروش 

 بهره مندی از تیم پشتیبانی قوی در صورت بروز مشکل 

 

 سوابق اجرایی:

  در مجموعه بزرگ پدیده شاندیز جهت خرید و فروش سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیزنصب و اجرا 

  نفر به تعداد سهامداران اضافه می گردد. 35و روزانه  سهام دار دارد هزار 180در حال حاضر این شرکت بیش از 

  سهام دار وارد سامانه شده و از آن استفاده می نمایند. 15000روزانه 

  است. سهم در بازار سهام خرید و فروش گردیده 7.000.000روزانه   99اول سال  هاهشش مدر 

 



 

 

 8صفحه 

 

 

 

 


