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ماژول كنترل مدارك
• امكان تعريف رويه هماهنگي پروژه و انجام تنظيمات توسط كاربر ادمين
• امكان تعريف  Numberingپروژه جهت شماره گذاري خودكار
• امكان انتقال ) (Importاطﻼعات داكيومنت ليست ) (MDRاز اكسل به سيستم
• امكان تعريف فيلدهاي سفارشي براي مدارك مطابق با شرايط هر پروژه
• نمايش ليست مدارك در قالب شكست فعاليتهاي پروژه هاي
• امكان ثبت ترانسميتال با تخصيص خودكار شماره ترانسميتال ،وضعيت ) (Statusمدارك و رويژن
• قابليت آپلود فايل هاي  Issueشده در سيستم
• امكان توليد برگه ترانسميتال بر اساس فرمت مصوب پروژه
• نمايش مدارك بر اساس ترانسميتالها
• امكان رزور شماره ترانسميتال براي صدور بعدي
• قابليت ثبت توضيحات تكميلي بر روي مدارك
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ماژول كنترل مدارك
• امكان ثبت كامنت شيت صادره از سوي كارفرما با قابليت شماره گذاري خودكار
• قابليت تشخيص صدور كامنت بيش از يك بار و امكان ثبت دوباره كاري و مسئول آن جهت استخراج اضافه كاري ها
• امكان نمايش و دسته بندي مدارك بر اساس كامنت شيت هاي صادره
• قابليت توليد كامنت شيت و كاورشيت مربوط به آن بر اساس فرمت مصوب پروژه
• قابليت ثبت  Reply Sheetبا امكان ثبت نوع پاسخ پيمانكار به كامنت صادره از سوي كارفرما
• امكان ثبت پاسخ كارفرما بر روي  Reply Sheetصادره )(Conclusion

• امكان توليد  Reply Sheetدر فرمت مصوب پروژه
• امكان ثبت اطﻼعات مربوط به مدارك Hold

• امكان برقراري ارتباط بين مكاتبات و مدارك و مستندات در كليه بخش هاي سيستم
• سيستم يادآوري و هشدار جهت آگاهي از تاخيرها
• سيستم نوتيفيكيشن براي تراكنش ها
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ماژول گردش داخلي مدارك
• امكان تعريف فرآيند دستگرداني اسناد و مدارك با دو ريكرد تهيه مدارك در تيم طراح يا بررسي مدارك در تيم كارفرما يا مشاور
• قابليت تعريف موجوديت هاي مختلف و نقش هاي درگير در فرآيند بررسي و تهيه مدارك
• ابزار قدرتمند گرافيكي براي ترسيم فلو )فآريند( دستگرداني
• امكان تعريف فرآيند  Issueو دستگرداني مدارك در تيم طراحي مهندسي
• قابليت تعريف فرآيند بررسي مدارك تهيه شده توسط تيم كارفرما يا مشاور
• قابليت تعريف اكشن هاي مختلف در مسير تعريف فرآيند
• امكان تعريف ماتريس توزيع به ازاي هر مدرك به صورت جداگانه و با رعايت سطح دسترسي در خصوص مداركي كه در بررسي يا تهيه
آنها بيش از يك واحد دخيل مي باشند.
• امكان انتقال يكباره ) (Importماتريس توزيع پروژه از طريق نرم افزار اكسل
• امكان تعريف سطوح دسترسي در مسير فرآيند و به ازاي هر يك از نقش هاي تعريف شده
• ارائه كارتابل كاربري مجزا به ازاي هر نقش كاربر
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ماژول گردش داخلي مدارك
• تشخيص زمان مجاز براي تهيه يا بررسي مدارك وارد شده در فرآيند بر اساس برنامه زمانبندي و زمان مجاز براي پاسخگويي
• امكان تعيين زمان مجاز در زمان تخصيص يك مدرك از يك مرحله به مرحله بعد
• امكان آپلود فايل ها در هر مرحله از فرآيند مطابق با تعريف ادمين در زمان ترسيم فلوي گردش كار
• امكان ثبت تايم شيت در مسير دستگرداني مدارك
• ابزار تجميع نظرات و كامنت هاي ارائه شده در قالب يك كامنت واحد
• امكان مشاهده جزئيات گردش مدارك در هر مرحله از كار و در هر بخش از سيستم
• امكان مشاهده زمان صرف شده براي كار روي هر مدرك و مسئول يا مسئولين بروز تاخير پاسخگويي يا تهيه مدرك
• قابليت ارائه نوت و پيغام هاي خارج از فرآيند بر روي اسناد و مدارك
• قابليت مشاهده مدارك در دست اقدام و آخرين وضعيت آنها
• سيستم نوتيفيكيشن ،آﻻرم
• اطﻼع رساني و نوتيفيكيشن از طريق سيستم ايميل خودكار
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كنترل پروژه و مديريت منابع
• امكان تعريف سناريوي  Issueمدارك و ) POI (Propose Of Issueبه ازاي هر مدرك و تعيين سنارويي تخصيص پيشرفت به آنها
• امكان ثبت يا  Importاطﻼعات مربوط به درصد وزني مدارك ) (Weight Factorو فعاليت هاي پروژه
• قابليت محاسبه خودكار درصد پيشرفت مدارك و فعاليت ها بر اساس سناريوي پيشرفت تعريف شده
• امكان محاسبه خودكار پيشرفت واقعي ) (Actualپروژه بر اساس پيشرفت محاسبه شده و درصد وزني وارده شده به ازاي تك تك مدارك و
فعاليت هاي پروژه
• قابليت انتقال ) (Importبرنامه زمانبندي پروژه در قالب فايل اكسل
• امكان ثبت برنامه زمانبندي پيمانكاران دست دوم و تفكيك مدارك و برنامه زمانبندي با اوزان مختلف به ازاي هر پيمانكار
• امكان محاسبه تاخير در  Issueمدارك و انحراف از برنامه زمانبندي
• امكان محاسبه پيشرفت پﻼن )(Panپروژه بر اساس برنامه زمانبندي و مقايسه آن با پيشرفت واقعي )(Actual

• امكان محاسبه پييشرفت و تاخير هر يك از پيمانكاران بر اساس برنامه زمانبندي تعريف شده
• امكان ثبت زمان كاركرد نفرات پروژه بر روي مدارك در مسير فرآيند دستگرداني مدارك
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كنترل پروژه و مديريت منابع
• قابليت ورود اطﻼعات تايم شيت در بخشي مجزا به غير از مسير فرآيند
• قابليت تعريف نفر ساعت پيش بيني شده براي هر مدرك )(Pan
• قابليت محاسبه درصد وزني مدارك بر اساس نفر ساعت وارده شده
• قابليت وتعريف نفر ساعت داخلي پيش بيني شده براي مدارك در تيم مهندسي عﻼوه بر نفر ساعت پيش بيني شده در پروژه
• قابليت محاسبه نفر ساعت واقعي وارد شده ) (Actualو مقايسه آن با نفر ساعت پيش بيني شده )(Plan

• امكان برنامه ريزي هوشمند منابع انساني بر اساس نفر ساعت پيش بيني شده به ازاي هر مدرك ،نفرات تخصيص داده شده در هر پروژه به
ازاي هر نقش ،برنامه زمانبندي ،پروژه هاي موازي و مناسبات تعريف شده در رويه هماهنگي
• امكان تشخيص تداخل زماني ،كار هاي هم زمان ،مسئوليت هاي مختلف در زمان برنامه ريزي منابع انساني
• امكان ترسيم و ايجاد تقويم منابع انساني پروژه
• امكان ترسيم هيستوگرام منابع انساني
• قابليت گزارش كمبود نيروي انساني به تفكيك هر ديسيپلين و مشخص نمودن نفر ساعت مورد نياز جهت جبران كمبود
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كنترل پروژه و مديريت منابع
• مديريت كاركرد تيم مهندسي )تايم شيت ( به همراه گزارش هاي مربوطه
• تحليل و مقايسه منابع انساني در پروژه ها به صورت هم زمان
• امكان آناليز ميزان كاركرد پرسنل بر روي مدارك
• امكان تعريف واحد ارزي پروژه
• امكان تعريف  CBSبه ازاي هر مدرك و فعاليت و محاسبه قيمت كل پروژه
• محاسبه قيمت تمام شده هر مدرك بر اساس نفر ساعت صرف شده بر روي هر مدرك كه در سيستم تايم شيت از كاربران اخذ مي شود
• محاسبه ارزش پولي هر مدرك بر اساس پيشرفت جاري و عدد  CBSوارد شده به ازاي آن
• امكان محاسبه  CBSمدارك بر اساس درصد وزني و قيمت كل پروژه
• امكان محاسبه صورت وضعيت دوره اي با توجه به وضعيت مدارك ،درصد پيشرفت و  CBSتعريف شده و به ازاي هر مدرك
• امكان ثبت صورت وضعيت نهايي و ثبت عدد تائيد شده و مبلغ قابل پرداخت در صورت وضعيت
• امكان ثبت پرداختي هاي پروژه به ازاي هر صورت وضعيت
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سيستم مكاتبات پروژه
• قابليت ارتباط خودكار با نرم افزار سيستم اتوماسيون اداري پروژه هاي آفام ) (PATSكه به صورت ماژولي مجزا ارائه مي شود) .در صورت
فعال بودن ﻻيسنس (PATS
• امكان ثبت نامه هاي پروژه توسط منشي پروژه در صورت فعال نبودن ﻻيسنس PATS

• امكان ثبت خودكار نامه توسط سيستم در بخش هاي مختلف سيستم و در زمان ورود اطﻼعات نظير ترانسميتال ها ،كامنت شيت ها ،ريپﻼي
شيت ها ،مدارك  Holdو ...
• امكان برقراري اتوماتيك مدارك با مكاتبات در زمان ثبت خودكار
• ابزار برقراري ارتباط بين مكاتبات و مدارك توسط كاربر
• امكان دسته بندي انواع مكاتبات )نامه ،صورتجلسه ،ايميل (...،بر اساس نوع )ورودي ،خروجي ،داخلي(  ،ديسيپلين هاي فني و ساير فيلدهاي
اطﻼعات و كليدي در پروژه
• امكان ثبت اكشن هاي مختلف بر روري هر مكاتبه و تخصيص آن به نفرات پروژه
• امكان ثبت گزارش اقدام بر روي اكشن هاي تخصيص داده شده با قابليت آﻻرم و يادآوري
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مدارك مهندسي خريد
• امكان ثبت انواع مدارك خريد شامل MTO, MR, TBE, TBA

• انتقال خودكار مدارك خريد تهيه شده به باكس مربوطه جهت انتقال به ماژول خريد ) (PPMSدر صورت فعال بودن ﻻيسنس ماژول
مهندس خريد
• امكان برقرار ارتباط مدارك  MRبا مدارك فني پروژه )نظير نقشه ها ،برگه هاي فني و  (....جهت تنظيم پيوست هاي درخواست خريد
• امكان ثبت جزئيات اقﻼم خريد ) (Bill of Materialsيا انتقال آن از فايل اكسل به سيستم
• امكان ارسال درخواست هاي خريد به ماژول خريد جهت انجام اقدامات ﻻزم از سوي واحد خريد و تداركات
• امكان دريافت پيشنهاد فني شركت هاي وندور در باكس مربوطه
• قابليت انجام  Technical Clarificationبا واحد تداركات در خصوص مدارك ارسال توسط وندور
• امكان توليد مدارك  TBEو  TBAو ارسال مدارك براي بخش تداركات
• قابليت مشاهده وضعيت پيشرفت فرآيند خريد به ازاي هر مدرك MR

• امكان ثبت مدارك مهندسي وندور و انجام كليه فرايندهاي مهندسي تعريف شده بر روي آنها
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گزارش ها و داشبورد
• امكان گزارش از آخرين وضعيت مدارك
• امكان اخذ گزارش كامل از تاريخ چه تهيه شده همه نسخه هاي مدارك
• امكان مشاهده وضعيت همه مدارك پروژه اعم از تهيه شده يا تهيه نشده
• امكان اخذ گزارش آماري از وضعيت تعدادي مدارك در پروژه
• امكان مشاهده وضعيت دستگرداني مدارك و آخرين وضعيت هر مدرك
• امكان مشاهده جزئيات دستگرداني مدارك با تاريخچه كامل از نحوه گردش و فايل ها يا توضيحات رد و بدل شده
• اخذ گزارش تاخيرهاي كارفرما مطابق با تعاريف انجام شده در رويه هماهنگي پروژه
• اخذ گزارش تاخيرهاي پيمانكار مطابق با تعاريف انجام شده در رويه هماهنگي پروژه
• اخذ گزارش تاخيرهاي پيمانكاران دست دوم مطابق با تعاريف انجام شده در رويه هماهنگي پروژه
• امكان اخذ گزارش از مدارك  Holdو تاريخچه توقف يا فعال شدن آنها در پروژه
• نمودار تعدادي مدارك به تفكيك ديسيپلين هاي مختلف
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گزارش ها و داشبورد
• گزارش پيشرفت پروژه شامل پيشرفت واقعي و پﻼن
• گزارش تاخير پروژه بر اساس برنامه زمانبندي
• خﻼصه گزارش پيشرفت به تفكيك ديسيپلين ها با محاسبه انحراف معيار و واريانس
• امكان محاسبه پيشرفت از صد مجزا به ازاي هر فيلد اطﻼعاتي در پروژه
• قابليت محاسبه پيشرفت شركت  MCجدا از پيشرفت پروژه بر اساس رويه هماهنگ شده بين شركت ناظر و كارفرما
• گزارش نفر ساعت صرف شده پروژه و مقايسه با برنامه به تفكيك پروژه ها ،ديسيپلين ها و ساير فيلد هاي اطﻼعاتي ديگر
• اخذ گزارش نفر ساعات مصرف شده به ازاي هر مدرك يا مجموعه اي از مدارك
• ارائه داشبورد پيشرفت پروژه شامل محاسبه  Actual ،Planو واريانس و انحراف معيار
• رسم  S-Curveپروژه شامال دو نمودار Actual ،Plan

• امكان محاسبه جريان درآمدي بر اساس صورت وضعيت هاي صادره و مبالغ پرداخت شده
• امكان اخذ گزارش سبد پروژه ها
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قابليت هاي عمومي نرم افزار
• امكان تعريف فيلدهاي اطﻼعاتي مختلف
• امكان تنظيم ستون هاي اطﻼعات مختلف در هر صفحه از برنامه و به ازاي هر پروژه به انتخاب كاربر و ذخيره آن
• امكان انجام گروه بندي اطﻼعات و داده ها در هر صفحه از برنامه و به ازاي هر پروژه به انتخاب كاربر و ذخيره آن
• امكان تغيير عناوين ستون ها و نامگذاري دلخواه
• امكان دسترسي به فايل هاي و جزئيات گردش در هر بخش از سيستم
• امكان جستجوي سريع و پيشرفته در تمامي بخش هاي نرم افزار
• مديريت پيشرفته فايل ها
• امكان تعريف سناريوي فيلترينگ مختلف در هر صفحه از برنامه و امكان ذخيره آن
• امكان پرينت يا اخذ خروجي  PDF ،Excelيا ارسال ايميل از گزارش هاي سيستم
• قابليت اخذ پكيج يكجا از فايل هاي پروژه بر اساس سطوح دسترسي تعريف شده
• قابليت اخذ  Final Bookپروژه به صورت خودكار با قابليت شناسايي فايل هاي  Nativeو بر اساس سطوح دسترسي تعريف شده
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مديريت دانش در پروژه
• امكان تعريف مدارك  Feedپروژه و برقراري ارتباط بين آنها و مدارك اصلي
• امكان تعريف مدارك مختلف پروژه )خارج از  (MDRو نگهداري فايل ها اطﻼعات مربوط به آنها
• امكان ثبت  Technical Sheetبه ازاي هر مدرك شامل توضيحات فني ،آپلود فايل هاي مرتبط ،تعريف مدارك مرجع ،ثبت مستندات
ومرتبط ،ثبت كلمات كليدي با قابليت جستجو
• امكان ايجاد كتابخانه اطﻼعات فني با امكان دست بندي
• امكان ثبت و بارگزاري مراجع و مستندات عمومي نظير استانداردها ،كتابچه ها ،كاتالوگ ها و...با قابليت ثبت كلمات كليدي و تگ براي
تسهيل در جستجوي موضوعات مختلف
• امكان تعريف چك ليست تهيه و بررسي مدارك به ازاي هر مدرك يا دسته مدارك و فعال نمودن آن در مسير فرآيند جهت ورود اطﻼعات
عوامل پروژه در زمان تهيه مدرك
• امكان تعريف چك ليست و دﻻيل تغييرات در پروژه با امكان ثبت  Lesson Learnپروژه
• امكان جستجوي پيشرفته بر روي موضوعات فني بر اساس كلمات كليد تعريف شده
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ماژول وب
• امكان دسترسي عوامل خارجي پروژه به نرم افزار با امكان تشخيص هوشمند نقش و ارائه اطﻼعات و ابزار بر اساس سطح دسترسي نقش
تعريف شده كاربر مربوطه در پروژه
• امكان گردش داخلي مدارك جهت تهيه يا بررسي مدارك )پيمانكار ،ناظر ،كارفرما (...،مطابق با فلوي تعريف شده
• امكان بارگذاري مدارك در مراحل مختلف فرآيند دستگرداني مدارك و همينطور به صورت مجزا
• امكان دانلود مدارك مطابق با سطوح دسترسي
• امكان ثبت ترانسميتال و  Reply Sheetتوسط كاربر طراح
• امكان ثبت كامنت شيت توسط كاربر كارفرما و ناظر
• مشاهده باكس ورودي و خروجي به ازاي نقش هاي مختلف كاربر
• دريافت گزارش هاي آخرين وضعيت مدارك با قابليت دسترسي به فايل هاي پروژه مطابق با سطوح دسترسي تعريف شده
• دريافت گزارش پيشرفت پروژه
• تاخير كارفرما يا پيمانكار بنا به تشخيص سيستم و نوع كاربر وارد شده
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ماژول مدير سيستم
• امكان تعريف پروژه و پروپوزال
• تعريف ديسيپلين هاي فني پروژه
• امكان ورود و تغيير ليست مدارك و برنامه زمانبندي از طريق نرم افزار اكسل
• امكان ورود ترانسميتال ،كامنت ها ،برنامه زمانبندي ،پيشنيازي هاي گذشته از طريق نرم افزار اكسل
• تعريف رويه هماهنگي ) (Coordination Procedureبه تفكيك هر پروژه
• ورود اطﻼعات كاربران با تعريف چارت سازماني پروژه ها و سطوح دسترسي كاربران به ازاي هر پروژه و تعريف كاربران وب
• تنظيمات ايميل ،سيستم  ،File Sharingنحوه فولدرينگ ،فايل هاي  Templateو ...
• امكان تعريف نقش ها و موجوديت هاي مختلف پروژه ها
• ماژول گرافيكي براي تعريف فرايند گردش داخلي سيستم
• تعريف قراردادها و نحوه محاسبه صورت وضعيت ها
• تنظيمات عمومي سيستم نظير نحوه ورود تايم شيت ،ساعات كاري پروژه و سازمان ،حجم فايل ها.... ،
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پانل كاربري
• تعبيه صفحه اختصاصي به ازاي هر كاربر
• قابليت ارسال و دريافت پيغام به ساير كاربران
• مشاهده رويدادها و مناسبت ها با قابليت تعريف رويداد و تخصيص آن به ساير كاربران
• مشاهده تقويم شخصي كاربر
• امكان مشاهده تراكنش هاي كاربر شامل زمان هاي ورود ،خروج به نرم افزار و سيستمي كه بان آن نرم افزار را اجرا نموده است.
• امكان مشاهده اطﻼعات ثبت شده كاربر در سيستم
• امكان تغيير رمز عبور
• انجام تنظيمات كاربري شامل نحوه دريافت نوتيفيكيشن ها ،دريافت ايميل و ...
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برخي از تجارب استقرار نرم افزار مديريت اطﻼعات پروژه هاي آفام
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مسلط به تكنولوژي ،مجرب در صنعت
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