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www.afam-co.com

مديريت انبار و متريال

PWMS

مديريت و كنترل هزينه ها

PCCS



  نرم پيچيده اصطالحات فاقد افزار نرم اين
  ممكن روش ترين ساده به و بوده رايج افزارهاي

  اختيار در را مشابه افزارهاي نرم هاي قابليت
.دهد مي قرار كاربران

سادگي

  بيس ديتا يك قالب در افزار نرم اين
  شده ارائه آفام محصوالت تمامي با واحد

  در كه افزارهايي نرم حتي آنها تمامي با و
  تعامل و ارتباط در يابند مي توسعه آيند

بود خواهد

يكپارچگي

اتوماسيون پروژه هاي آفامعلت پيشنهاد ماژول 

  غير به( عمومي كاربران سيستم اين از استفاده براي
 از استفاده به نيازي )پروژه منشي و دبيرهانه از

  ماژول كاربران و باشد نمي افزار نرم كاربري محيط
  ماژول به ها ماژول محيط در توانند مي آفام هاي

.باشند داشته دسترسي اتوماسيون

محيط كاربري

 اطالعاتي، هاي بندي دسته اصطالحات، مفاهيم،
 فيلدهاي ها، قالب موضوعات، ها، گذاري شماره

 افزار نرم و بوده ها پروژه بر منطبق دقيقا اطالعاتي
 .است ارتباط در ها پروژه با مستقيم صورت به
  افزارهاي نرم ادمين ماژول در تنظيمات كليه ضمنا 

  خواهد هم افزار نرم اين در تنظيمات شامل آفام
.بود

انطباق

  و مدارك و ها فعاليت با ارتباط برقراري قابليت
 اين از استفاده مزاياي از يكي ها ماژول مستندات

  سويه دو تواند مي ارتباط اين .باشد مي سيستم
  سيستم در خودكار صورت به مكاتباتي يعني باشد
.شوند توليد ديگر هاي

ارتباط

  در شده تعريف نقش همان با پروژه كاربران
  دقيقا و بوده پذيرش قابل ماژول اين در پروژه

  اساس بر آنها دسترسي و اطالعات
.بود خواهد پروژه در شده تعريف فرآيندهاي

رويكرد دسترسي
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قابليت هاي نرم افزار اتوماسيون پروژه ها

امكان ثبت انواع مكاتبات ورودي، خروجي و داخلي•

امكان ثبت و تفكيك مكاتبات بر اساس هر پروژه•

...امكان تفكيك انواع مكاتبات شامل نامه، ايميل، صورت جلسه، گزارش و •

امكان دسته بندي مكاتبات بر اساس ديسيپلين هاي فني و مهندسي•

امكان دسته بندي مكاتبات بر اساس اليه هاي مختلف برنامه زمانبندي و فعاليت هاي پروژه•

امكان دسته بندي مدارك بر اساس موضوعات و فيلدهاي مختلف تعريف شده در هر پروژه•

قابليت نمايش مكاتبات بر اساس دسته بندي هاي پروژه اي ، موضوعي و ساير دسته بندي هاي تعريف شده•

قابليت شماره گذاري خودكار مكاتبات بر اساس رويه هماهنگي پروژه •

ارائه كارتابل شخصي براي كاربران پروژه ها•

امكان تعريف كارتابل از طرف جهت كنترل كارتابل مديران توسط منشي•

امكان ارجاع مكاتبات به ساير عوامل پروژه مطابق با سطوح دسترسي تعريف شده•
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قابليت هاي نرم افزار اتوماسيون پروژه ها

...، »جهت پيگيري«، »جهت اطالع«، »جهت اقدام«امكان ارجاع مكاتبات با برچسب هاي مختلف نظير •

كنترل ارجاعات و سطوح دسترسي بر اساس چارت سازماني تعريف شده براي پروژه•

تعريف نقش هاي پروژه اعم از منشي پروژه و مسئول دبيرخانه،مسئول كنترل مدارك، كنترل پروژه ، مدير پروژه، مدير مهندسي، قابليت •

.سرپرستان بخش ها، كارشناسان پروژه  و ساير نقش هايي كه طي تعريف فلوي پروژه در سيستم تعريف مي شود

امكان تعريف ساختار پروژه و نقش هاي پروژه و نحوه اعطاي مجوز ارجاعات•

تعريف ماتريس ارتباطات پروژه و معرفي نقش هاي مجاز براي مكاتبات دريافتي و ارسالي امكان •

تشخيص مجوز كاربر جهت صدور مكاتبات خروجيامكان •

تعريف و تشخيص شركت هاي همكار در پروژه اعم از پيمانكاران اصلي و دسته دوم، دستگاه نظارت، مشاور، كارفرماامكان •

جستجو و فيلترينگ مكاتبات بر اساس فيلدهاي اطالعاتي مختف تعريف شده در پروژهقابليت •

توليد نامه درفت توسط كارشناسان و منشي پروژهامكان •

تائيدامكان دستگرداني و ارجاع نسخه درفت نامه ها جهت اخذ •
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قابليت هاي نرم افزار اتوماسيون پروژه ها

و در فرمت مصوب پروژه و تكميل خودكار اطالعات نامه Wordامكان توليد درفت نامه در محيط •

امكان درج امضاء الكترونيكي•

جهت ثبت ايميل هاي ارسالي در نرم افزار Outlookارتباط با نرم افزار امكان •

قابليت آرشيو مدارك و انتقال آنها از كارتابل به بخش آرشيو و بايگاني راكد مكاتبات•

  ftpقابليت ثبت فايل هاي مكاتبات و پيوست هاي آنها در كليه فرمت ها با بارگزاري در سرور •

امكان دسترسي به سيستم مكاتبات به صورت از راه دور و از طريق ماژول وب•

امكان نشانه گذاري، ثبت درجه اهميت، محرمانگي•

)ميالدي و شمسي(پشتيباني از دو فرمت تاريخ •

امكان تعيين پروژه پيش فرض•

...)عطف، پيرو، (امكان برقرار ارتباط موضوعي بين نامه هاي پروژه •

فعاليتامكان دسترسي ساختار شكست و فعاليت هاي پروژه ها با هدف برقراي ارتباط مفهومي مكاتبه با •
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قابليت هاي نرم افزار اتوماسيون پروژه ها

مدارك برقرار ارتباط با انواع پروژه هاي تعريف شده در نرم افزارهاي جامع مديريت اطالعات پروژه هاي آفام شامل ماژول مديريت امكان •

، مديريت پروژه هاي خريد، ساخت و ساير نرم افزارهاي آتي مجموعه آفاممهندسي

ثبت و توضيح نوع ارتباط  مكاتبات با موضوعات مختلف پروژه در سطوح مختلف پروژه ها امكان •

امكان برقرار ارتباط داكيومنت هاي فني و مهندسي با مكاتبات•

قابليت جستجوي مكاتبات بر اساس فعاليت هاي و داكيومنت هاي فني پروژه •

امكان ايجاد ارتباط موضوعي با پروژه ها نظير فعاليت هاي هولد، ارسال ترانسميتال هاي مهندسي، كامنت شيت ها، ريپالي شيت ها، پرسش و •

...پاسخ هاي فني، گام هاي فاز خريد و 

امكان ردگيري مكاتبات از زمان صدور تا بسته شدن اقدامات•

امكان ردگيري موضوعات مختلف پروژه در فازهاي مختلف جهت رسيدن به مكاتبات مرتبط•

امكان استخراج مكاتبات قابل استناد پروژه جهت ارائه دليل و برهان به عوامل مختلف پروژه و مديريت ادعا •

تفكيكامكان ثبت آيتم هاي صورت جلسه ها به •
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قابليت هاي نرم افزار اتوماسيون پروژه ها

امكان ثبت اقدامات بر روي نامه ها يا آيتم هاي صورت جلسه ها و تخصيص آن به عوامل مختلف پروژه جهت اقدام يا اطالع•

امكان ثبت گزارش اقدام بر روي اكشن هاي تخصص داده شده و رويت آن توسط نفرات مرتبط با آن اكشن•

بستن و اعالن اتمام اقدام بر روي وظايف محول شد بر روي اقداماتامكان •

بدون نياز به استفاده از ) PPMSيا  EDMSنظير (دسترسي و مشاهده به مكاتبات به صورت مستقيم و از طريق نرم افزارهاي ديگر آفام امكان •

نرم افزار اتوماسيون از طريق صفحه اي مجاز در خود آن نرم افزارها

به عنوان مثال اگر در زمان ثبت (امكان توليد خودكار نامه در ماژول هاي ديگر نرم افزار مديريت اطالعات آفام و انتقال به كارتابل مكاتبات •

Hold  شدن يك مدرك در ماژول مهندسي نامه اعالنHold  آن در ماژول مذكور وارد شود و نامه اي با اين شمار در سيستم وجود نداشته

شده با  Holdمدرك ثبت كرده و ارتباط مدارك  Holdباشد، خود سيستم يك نامه به صورت خودكار در ديتا بيس به آن شماره و با موضوع 

.)نامه را نيز برقرار مي نمايد

براي كاربران مختلف (Note)امكان ارسال يادداشت •

ارائه صفحه تقويم شخصي جهت مشاهده يا تعريف رويدادها و وقايع •
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قابليت هاي نرم افزار اتوماسيون پروژه ها

ارائه صفحه شخصي براي هر كاربر•

امكان ارسال مكاتبات از طريق ايميل•

پنل نوتيفيكيشن جهت ارائه هشدار و يادآوري رويدادها، ارجاعات، نامه هاي در دست اقدام و ساير اطالعات ضرور كارتابل به كاربرانارائه •

امكان اخذ گزارش هاي مختلف از مكاتبات شامل ليست نامه ها، نامه هاي در دست اقدام، اكشن هاي ثبت شده بر روي نامه ها، فهرست •

انديكاتور نامه ها، ارتباطات مكاتبات، ارتباطات فني و خروجي هاي متنوع ديگر مطابق با سطوح دسترسي 

امكان اخذ خروجي اكسل و پي دي اف از گزارش هاي توليد شده•

نامه هاي قديمي پروژه از طريق نرم افزار اكسل (Import)قابليت انتقال •
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Project Correspondences

Internal Relationships

Technical Relationships

Actions Management

Claim Management

Project Secretary

Projects Staff

Project Experts

Project Managers

Top Managers
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سطوح دسترسي در ماژول اتوماسيون پروژه هاي آفام
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ويژگي هاي نرم افزار
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مديريت  
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يكپارچگي  
اطالعات و  
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پروژه  
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مناسب  
ويندوزي
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User Interface
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برخي از تجارب استقرار نرم افزار مديريت اطالعات پروژه هاي آفام
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مسلط به تكنولوژي، مجرب در صنعت


