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  اتالوگك

 سيستم جامع برنامه ريزي و كنترل پروژه (برنامه ريزي و مديريت پروژه تحت وب)

 

 غير و اي پروژه هاي فرايند توانيد مي آن بكارگيري و باشد مي پروژه كنترل و مديريت راهكارهاي پروژه كنترل و مديريت سامانه
 و گيرد مي قرار (PMIS) پروژه مديريت اطالعات هايسيستم حوزه در سامانه اين .نمايد ساماندهي را ها سازمان اي پروژه

 نهساما اين .باشد مي بزرگ و متوسط مقياس با هايي سازمان متنوع و متعدد هاي پروژه بر نظارت و مديريت براي مناسب راهكاري
 هاي زبان از سامانه اين همچنين .است شده طراحي امروزي هاي سازمان نيازهاي با منطبق و دنيا روز هاي فناوري از گيري بهره با

  .كند مي پشتيباني شمسي هاي تقويم و انگليسي و فارسي

  :از اند عبارت سامانه اين اصلي هاي قابليت

  پروژه كنترل و مديريت

  

 و مديران اختيار در است، نياز مورد آن هاي فرآيند و پروژه يك كنترل و مديريت براي آنچه ابزار اين از استفاده با تصوير نمونه
 .دنمو كنترل اتمام زمان تا تعريف زمان از را پروژه هاي فعاليت توان مي سامانه اين با .گرفت خواهد قرار ها فعاليت دهندگان انجام

 هافرآيند ديگر با شكل بهترين به سازمان اي پروژه هاي فرآيند كه شد خواهد باعث سامانه اجزاء ديگر با ابزار اين يكپارچگي
  .شوند يكپارچه

  پروژه داشبرد
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 وضعيت از كلي ديد توانند مي پروژه اعضاي و مديريان و دهد مي نشان خالصه صورت به را پروژه اي پايه اتفاقات پروژه، داشبرد
  .كنند كسب پروژه

 :است ذيل شرح به افزار نرم محيط از تصاوير همراه به پروژه مديريت سامانه ي ها منو 
  اطالعات ثبت  

   تگزارشا و ها پروژه ثبت

 
 

  
 تگزارشا و ها پروژه انساني نيروي براورد
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 و گزارشات ا جهت ثبتو نقشه ه قطعات  

  
 تگزارشا و قطعه يا نقشه هر براي مرتبط فرايند
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 تگزارشا و پروژه در شده صرف االت ماشين

 
 تگزارشا و روزانه وقايع ثبت جهت پروژه در درگير پرسنل 
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 تگزارشا و پروژه در شده انجام	عمليات 

 
 تگزارشا و (روزانه) كاركرد گزارش ثبت 
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 تگزارشا و پيمانكاران ثبت

 
 تگزارشا و كار حكم جزيئات و پيمانكاران به كار ارجاع جهت كار حكم 
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   ) ميشود اضافه سازمان نياز به (بنا ها هزينه ثبت
  ) ميشود اضافه سازمان نياز به (بنا پروژه كاردكس
  ) ميشود اضافه سازمان نياز به (بنا پيمانكاران ارزيابي
  ) ميشود اضافه سازمان نياز به (بنا كيفيت كنترل
  ) ميشود اضافه سازمان نياز به (بنا ها پروژه كاالهاي خروجي برگه

  ) ميشود اضافه سازمان نياز به (بنا مشتريان
  

  اكاربره
  كاربرها تعريف

 
  

  سامانه سطوح به دسترسي جهت نقش تعريف

  
  اه دسترسي سطح ثبت
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  كاربر هر براي شخصي داشبورد

 سازي سفارشي قابليت .هستند خود روزانه هاي عمليات و كارها سازماندهي جهت داشبردي داراي كاربران از يك تصويرهر نمونه
  .باشد مي روزانه زارشاتگ كاربر، كارتابل شامل تواند مي داشبرد .دارد وجود هركاربر ازاي به داشبرد

  نم داشبورد

  
 

  نم روزانه گزارشات

 
   

 ) ميشود اضافه سازمان نياز به (بنا شدان مديريت
  

 :سايت در عضويت با افزار نرم دموي
   

www.bgsiran.ir/pm/project 
ouser:dem  
3pass:12  



   تاريخ:                                                                                                     شركت بهينه گستر صنايع آرمان 
    شماره:                                                                                                              مسئوليت محدود

 پيوست:                                                                                                              470097ش.ث 

 9  3تهران بلوار فرحزادي خيابان طاهرخاني پالك                                                          
                                                                               22097333-09123455849-www.bgsiran.ir 

  

  : سامانه اين در رفته بكار تكنولوژي ويژگي

  سامانه كل بودن وب تحت

  كاربران رايانه روي استاندارد مرورگر از غير خاص برنامه نصب به نياز عدم

  اينترنت شبكه و داخلي شبكه روي بر استفاده قابليت

  MySql هاي داده پايگاه از استفاده قابليت

  Linux سرورهاي روي بر نصب قابليت

  ميباشد. سازمان نياز به بنا شده تعريف هاي فرآيند پذيري تغيير و باال پذيري انعطاف

  

  
  


