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 پگاه آفتاب

 معرفی

با اتکا به نیروی  تا به امروز ۱3۷۸ از سالکه  استفناوری اطالعات  در حوزهبنیان ای دانشمجموعه پگاه آفتاب

ابع ریزی منبرنامه ؛افزاریهای نرمقالب راهکاردر را آفرینی ارزشانسانی پویا و مجرب خود محصوالت و خدمات 

بزرگ و متوسط  کاروکسب هایبنگاهبه صنایع و کار وهای کسبمدیریت فرایند سازمان، مدیریت منابع انسانی و

   .ارائه کرده است

ترین صنایع کشور یعنی گروهی چابک و خالق هستیم که کارمان را با ارتباط با صنعت و با یکی از زیربنایی

ن صنعت، مدیریت نگهداری و تعمیرات و ترین نیاز ایحیاتی افزاری براینرم . ابتداصنعت تولید برق آغاز کردیم

خصصی صنعت در این مسیر، تعامل با کارشناسانِ خبره و بدنه ت ارائه نمودیم. ،فرایند مدیریت درخواست کار

نیروگاهی  ERPمنجر شد. و امروز  ERP -ریزی منابع سازمان نیروگاهی گیری راهکار برنامهتولید برق به شکل

 ۱۸کارگیری آن در یند کسب و کار نیروگاهی را تحت پوشش قرار داده که شاهد بهفرا ۱3۰پگاه آفتاب بیش از 

  نیروگاه هستیم. 3۰استان کشور توسط بیش از 

های نوین باید حافظ استقالل افزاری مبتنی بر فناوریهای نرمراهکار باور پگاه آفتاب بر این است که عالوه بر ارائه

های خود و ابزار کارگیری تمام توانردیم با بهتغییرات نیز باشیم. همواره تالش کبرداران در هنگام نیاز به بهره

 از برداران محصوالت خود به ارمغان آوریم. در این مسیر پگاه آفتابآسودگی و رضایت بلند مدت را برای بهره

 یران است.در صنایع ا (BPMS)سازی ابزار مدیریت فرایند طراحی و پیاده انپیشگام

ابزاری برای « برنامه ساز»عرضه شد. « برنامه ساز»افزار با نام در قالب یک نرم ۱3۸3ها در سال وعه این ابزارمجم

هایی بود. ساخت ابزار BPMSهای ایرانی در حوزه کار و یکی از اولین ابزاروهای کسبسازی و اجرای فرایندمدل

، طراح گزارش و کار، طراح فرم، طراح منو، عبارت سازوچون طراح کالس )ساختار داده(، طراح قواعد کسب

های اعمال برداران فراهم کرد تا در سطوح مختلف از پیچیدگیکنترل سطوح دسترسی این امکان را برای بهره

های اختصاصی هایی ساده امکان پیاده سازی فرایندیابند و با ابزارتغییرات برای رسیدن به محصول سفارشی رهایی 

 باشند. کار را داشتهوهر کسب

بوده  افزاریمحورِ پگاه آفتاب در تولید محصوالت نرمنیروگاهی به دلیل نگاه ابزار ERPبخش مهمی از موفقیت 

کار هر سازمان را وهای کسبهای فرایندها و تمایزها با ویژگیافزارها امکان انطباق حداکثری نرماست. این ابزار
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راهبری  زیرساختبه عنوان « برنامه ساز»نیروگاهی پگاه آفتاب، از  ERP در مسیر تولید و توسعهیا ساخته است. هم

نیروگاهی امکان توسعه و  ERPبه عنوان بخشی از « سازبرنامه»چنین شد. همافزاری استفاده این راهکار جامع نرم

به عنوان « سازبرنامه»ساخت. الزم به ذکر است یا میهبردار مرا برای بهره های جدید مورد نیازجرای فرایندا

  های متوسط نیز عرضه گردید. کار در سازمانوهای کسبمحصولی مجزا از سوی پگاه آفتاب برای مدیریت فرایند

« agileBPMS» ارراهک این افتخار را داریم که« مه سازبرنا»اولین نسخه  از ارائه بیش از یک دهه اکنون با گذشت

شده است را عات تولید های فناوری اطالهای روز دنیا و بر اساس آخرین استانداردمبتنی بر آخرین تکنولوژیکه 

مکانات و اهمراه داشتن ه بضمن ابزاری است که  agileBPMS. کنیمدر عموم صنایع عرضه  برداریبهرهبرای 

های کاربردی ها و ویژگیتمایز دارد.برای سازمان به همراه نیز  کاربری راسهولت چابکی و ، BPMSیک  هایویژگی

«agileBPMS »باشد.های فعالیت پگاه آفتاب میحاصلِ تجربیات و نگاهی خالقانه در تمام سال 

  

 
 

 سیر تحول ابزار مدیریت فرایند پگاه آفتاب
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 اندازچشم

 .برای زندگی بهتر فناورانه و های خالقسازمانی پیشرو در ارایه راهکارپگاه آفتاب 

 

 ماموریت

کوشیم تا از طریق شناخت است. می هااوری اطالعات به سازمانهای مبتنی بر فنارائه راهکارماموریت پگاه آفتاب 

 ها و با کیفیت مطلوب و هزینهاردها، منطبق بر استاندآورده کردن این نیازهای مشتریان و برو درک صحیح نیاز

های کارآمد و چابک، دغدغه مشتریان برای ها و سازوکاربا استقرار فرایندها را تامین کنیم. مناسب رضایت آن

تر و را برای رشد سریع زمینهعات و ارتباطات را از میان برداشته و های دنیای اطالکارگیری آخرین دستاوردبه

 یم.نمایکارشان فراهم وکسبها در تر آنپایدار

 

 اهداف

  باشیممحور خالق، چابک و دانشهموراه 

 خدماتی مسئوالنه، کارا و اثربخش ارائه دهیم 

 باشیم آفرینبا کیفیت و ارزش ،محصوالتی با باالترین فناوری دهندهتوسعه 

 داشته باشیم المللیبین حضور فعال در عرصه  

 

 هااصول اخالقی و ارزش

از اعتماد  ترباارزشچ توانمندی و دانشی هیاین باور ما است.  «توانایی قابل اعتماد بودن است. ینتربزرگ»

ایم تا های مشتریان بوده و تالش کردهترین دغدغه و اولویت ما پاسخ به نیازبزرگها نیست. در تمام این سال

مدار باشد تا موجبات پایدار و اخالق ایگیری رابطهدهیم منجر به شکلفروش محصوالت و خدماتی که ارائه می

ها، های فعالیت این بوده که  در سختیدر تمام سال مانچنین تمام تالشراهم آورد. هممشتری را فخود و تعالی 

 کوش باشیم.پذیر و سختمشتریانِ خود، همراهی صادق، مسئولیت ها و مشکالتِپیچیدگی
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 هاها و گواهینامهایدیهت
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 برخی مشتریان
 

 نیروگاه قم - قم برق دیتول تیریمد شرکت 

 نیروگاه شازند - شازند برق دیتول تیریمد شرکت 

 نیروگاه بعثت - بعثت برق دیتول تیریمد شرکت 

 ه منتظرقائمنیروگا - قائم منتظر برق دیتول تیریمد شرکت 

 یروگاه رامین اهوازن -  اهواز نیرام برق دیتول تیریمد شرکت 

  یروگاه سیکل ترکیبی خلیج فارسن -شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس 

 یروگاه تبریزن -آذربایجان شرقی  برق دیتول تیریمد شرکت 

 نیروگاه سهند –آذربایجان شرقی  برق دیتول تیریمد شرکت 

 نیروگاه صوفیان –آذربایجان شرقی  برق دیتول تیریمد شرکت 

 ستاد مرکزی –رقی آذربایجان ش برق دیتول تیریمد شرکت 

 یروگاه سیکل ترکیبی ایسینن -شرکت تولید نیروی برق بندرعباس 

 نیروگاه کرمان - کرمان برق دیتول تیریمد شرکت 

  یروگاه سیکل ترکیبی شوباد کهنوجن -شرکت ماهتاب کهنوج 

 یروگاه سیکل ترکیبی دماوندن -شهدای پاکدشت  برق دیتول تیریمد شرکت 

 یروگاه بخار همدانن -همدان  مفتح دیشه برق دیتول شرکت 

  یروگاه سیکل ترکیبی کازرونن -شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 

  یروگاه سیکل ترکیبی جهرمن -شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 

  یروگاه گازی کنگانن -شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 

  بوشهریروگاه گازی ن -شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 

 نیروگاه نکا -  نکا برق دیتول تیریمد شرکت 

  نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان –شرکت مدیریت تولید برق جنوب غرب 

  زرگان مدحج دیشه روگاهین -شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی صبا 

  خرمشهر روگاهین -شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی صبا 
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  دماوندشرکت تولید نیروی برق 

  یروگاه شاهرودن -شرکت مشارکت کنترل قدرت پارس و تابان انرژی پاسارگاد 

  )کاشان یروگاه سیکل ترکیبین -شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین )سبا نوین 

  نیروگاه گازی امیرآباد –شرکت ماهتاب کاسپین 

  نیروگاه گازی نوشهر –شرکت ماهتاب کاسپین 

 تهران  نیرو بعثت بانیپشتی و مهندسی خدمات شرکت 

 شرکت خمیرمایه و الکل رازی 

 لمیف پل شرکت 

 شرکت نساجی آسیا 

 شرکت لیوتاب 

 دکویم هلدینگ صنعتی و معدنی شرکت 

 رانیا  یبتن قطعات و آماده بتن  کنندگان دیتول یصنف انجمن 

  رانیا یاسالم یجمهور یمایس و صداامور بین الملل سازمان 

 رانیا یاسالم یجمهور مایس و صدا اول شبکه 

 رانیا یاسالم یجمهور مایس و صدا چهار شبکه 

 کشور احوال ثبت سازمان 

 سازمان توسعه تجارت ایران 

 سوخت مصرف یساز نهیبه شرکت 

 سپه بانک 

 دیام خدمات انهیرا شرکت 

 اقصاد مهر  بانک 

 هیبشرو یشهردار 

 انیسرا یشهردار 

 کتها و صنایع تولیدی کوچک و بزرگی از شرو  چند
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 هاراهکار

 

ERP (ریزی منابع سازمانبرنامه کار فرایندینیروگاهی )راه 

وزه گان روشن است. امردر عصر حاضر بر هم یگاه انرژیجااست.  یروگاه رکن انرژیرکن صنعت و ن یانرژ

ها در روگاهین رو نیهای اصلی جامعه بشری است. از او به خصوص انرژی الکتریکی، از دغدغه یتامین انرژ

صنعت و موتور توسعه کشور  از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند و به مثابه قلب تپنده یفرا مل و نیز  یلم سطح

 .هستند و صد البته سالمت پیکره وابسته به سالمت و کارکرد بهینه قلب است

ها تالش و همکاری السرا که حاصل  نیروگاهی ERP، ای اهداف خود و با تشخیص این مهمآفتاب در راستپگاه

 های گوناگون صنعت برق کشور بوده، تولید نموده است.وقفه در کنار متخصصان و کارشناسان بخشبی

های مختلف مدیریت، افزاری ابزاری برای مدیریت منابع سازمان است که نیازهای حوزهاین راهکار نرم

اداری، مالی و پشتیبانی را پوشش داده و با تکیه بر دیدگاه  ات،برداری، فنی و مهندسی، نگهداری و تعمیربهره

 کند.های عملیاتی، مدیریت فرایندهای سازمان را نیز تامین میسازی نیازنوین فرایندی عالوه بر یکپارچه

ERP وقف نشده سال گذشته همواره در مسیر رشد و تکامل بوده و هیچگاه فرایند توسعه آن مت ۱۸در  یروگاهین

ها در ده ERPمختلف  هایماژولستفاده عملیاتی از ا، در کنار های نوینمندی از فناوریبهره است. پگاه آفتاب با

 ERPاست. تا جایی که اکنون راهم آورده فرا ای ارزشمند از دانش و تجربه مجموعه ،نیروگاه و صنایع مرتبط

تاییدیه فنی این راهکار  توفیق در اخذ گواهینامه و .شودمیلقی ها تبرای سایر نیروگاه Best Practiceیک  یروگاهین

 از شورای عالی انفورماتیک، گواهی بر این مدعی است.« یروگاهینERP »با عنوان 

 :به قرار زیر است نیروگاهی ERPبرداری از بهره اثرات کلیدی

 تسهیل مدیریت فرآیندهای سازمانی 

 افزایش الگوسازی فرآیندهای موفق 

  زیرساخت تعالی سازمانیاستقرار 

 وری درمدیریت منابع مالیبهره 

 وری در مدیریت منابع انسانیبهره 

 اطمینان از تولید مستمر و مطمئن انرژی 
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 ایجاد زنجیره تامین منظم و قوی 

 گوایجاد مدیریت پشتیبانی پاسخ 

 

 نیروگاهی ERPهای فهرست ماژول

 ساز برنامه 

 صدور احکام و یپرسنل 

 دستمزد و حقوق 

 ابیغ و ضورح 

  رفاهو  یدرمانمدیرت خدمات 

  آموزشمدیرت 

 (چک صدور ، بودجه ، پرداخت و افتیدر ، ی و گزارشاتدفتردار) یحسابدار 

 ثابت یها ییدارا و اموال تیریمد 

 انبار یحسابدار و انبار 

 قراردادها تیریمد، سفارشات و تدارکات 

 اسناد تیریمد 

 مکاتبات گردش و رخانهیدب  

  جلساتمدیریت 

 کار درخواست تیریمد (WRM-Permit) 

 شناسنامه تجهیزات،  ( راتیتعم و ینگهدار تیریمدPM ،CBM ).. پروژه تعمیراتی و ، 

 الگ شیت( هاجمع آوری داده( 

 فروش برق 

 )کلون )مدیریت ارسال پیامک و ایمیل 
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 نیروگاهی ERPهای ماژولاجزا و 
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agileBPMS (سیستم مدیریت فرایندهای کسب و )کار 

 

 مقدمه

تواند مزایای های سازمانی است که استفاده از ابزار مناسب میمدیریت فرایندهای کسب و کار یکی از چالش

های فرایندی در فراوانی برای سازمان به ارمغان آورد. پگاه آفتاب با تجربة چندین ساله در استقرار سیستم

ی منحصر بفرد و کارا در مدیریت فرایندهای ژی نوین توانسته است راهکارهای مختلف و بکارگیری تکنولوسازمان

ی و ضمن تاکید بر سهولت انجام کار توانسته پیچیدگ agileBPMSارایه نماید.  agileBPMSکسب و کار به نام 

 اند.سازی و اجرای فرایند را به حداقل برسمشکالت پیاده

agileBPMS  ،های مزیرساختی برای تولید سیستضمن توجه به مدیریت فرایند و ایجاد امکانات مورد نیاز آن

های تحت وب با آخرین تواند به عنوان ابزاری آماده در تولید سیستمغیرفرایندی نیز فراهم نموده است که می

 های روز مورد استفاده قرار گیرد.تکنولوژی
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 agileBPMSراهکار ارایه شده برای مدیریت فرایند در 

 

  به شرح زیر است: agileBPMSچرخه مدیریت فرایند در 

 

 

 

 تحلیل فرایندها

در این مرحله متخصصین حوزة کسب و کار و مدیریت فرایند، فرایند را بررسی کرده و وجوه مختلف آن  از قبیل 

 حاکم بر فرایند، روند انجام کار فرایند (business rules)مورد نیاز، قوانین کسب و کار   (entity)ساختار اطالعاتی

(process workflow)کنند.های مختلف و ... را شناسایی میهای نقش، دسترسی 

 

تحلیل فرایندها

طراحی 
موجودیت ها

طراحی قواعد 
کسب و کار

طراحی فرم ها

 هاتعیین دسترسیطراحی فرایندها

طراحی گزارش ها 
و داشبوردها

اجرای فرایندها

پایش و بهبود 
فرایندها

agileBPMS 
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 هاطراحی موجودیت

 شود. تعریف می (validation) گذاریهقیود صحآن و  (properties)های ها با تعیین مشخصهساختار موجودیت
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 طراحی قواعد کسب و کار

توانند در قالب سازی نباشند میقابل پیاده (property validator)سنج مشخصه ای که در قالب صحهقوانین پیچیده

توان قواعد را در قالب یک تابع به زبان سازی شوند. در این قسمت میپیاده (Dynamic validation)سنج پویا صحه

C# ه آزمایش نمود.ونسازی نمود و صحت آن را روی یک موجودیت نمپیاده 
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 هاطراحی فرم

های مختلف فرایند در این بخش قابل طراحی و مدیریت هستند. در این بخش امکان های مورد نیاز در قسمتفرم

توان توسط جاوا ها را میهای تک تک اجزای فرم وجود دارد و در صورت لزوم مقادیر مشخصهتغییر مشخصه

 اسکریپت محاسبه و بدست آورد.
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 طراحی فرایندها

ی اجرای فرایند کلیه تنظیماتی که براقابل انجام است.  BPMNطراحی فرایند با زبان مدلسازی محبوب و استاندارد 

افزار چ نرمباید روی مدل انجام شود در محیط مرورگر توسط طراح فرایند قابل اعمال است و نیازی به نصب هی

 دیگری نیست.
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 هاتعیین دسترسی

 هایی از کاربران هستند که سطح دسترسی برابری دارند و از ها بیانگر گروهنقش ها:امکان تعریف نقش

توانند ساختار سلسله مراتبی داشته باشند که این ساختار ها میتحت قوانین دسترسی یکسانی هستند. نقش

باشد که در این حالت  بری داشتهتواند از چندین نقش ارثیک نقش میبری است. دارای خاصیت ارث

 ده تعیین نمود.های ارث برده شتوان دسترسی موثر را با اشتراک یا اجتماع دسترسیمی

  امکان تعریف قوانین دسترسی 

o ح، خواندن، غیرمجاز(ها )ایجاد، اصالتعیین نوع دسترسی به موجودیت 

o  تعیین نوع دسترسی به اطالعات بر اساس عبارتهای شرطی المداLambda 

o هاین دسترسی به عملیاتتعی 

o های موجودیتتعیین دسترسی به مشخصه 

o های مختلفتعیین دسترسی به پرسش 

 امکان تعریف کاربر و تعیین نام، گذرواژه و نقش کاربر 
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 agileBPMSهای کارکردی ویژگی

 مدیریت فرم جستجوی موجودیت

 امکان تغییر فرم جستجوی موجودیت به ازای هر کاربر 

  های قابل نمایش در فرم جستجومشخصهتعیین 

 های جدید در فرم جستجوایجاد ستون 

o  های موجودیتمشخصه پیمایشانتخاب مشخصه با امکان 

o های مرتبط با موجودیت اصلیهای موجودیتانتخاب مشخصه 

o بندیامکان استفاده از توابع جمع 

  مقادیر مشخص یا پارامتریکتعریف انواع فیلتر با تعیین مشخصه، عملگر متناسب با مشخصه و 

 ها به صورت جداگانه و ترکیبیساس مشخصهسازی اطالعات بر اامکان مرتب 

 ر ردیف اطالعات از طریق لینکهای مرتبط با هامکان نمایش محتوای موجودیت 

 طالعات فراوانای برای جداول با اامکان نمایش اطالعات به صورت صفحه 

 لامکان ذخیره اطالعات در فایل اکس 

 ها بر اساس جستجوی تعریف شدهامکان ایجاد انواع نمودار 

 

 مدیریت نمودار

دهد با روشی که به کاربر اجازه میاین بخش یک راهکار نوآورانه در راستای هوشمندسازی کسب و کار است 

 تجربه کند. D3.jsهای خود را با استفاده از نمودارهای نوین سازی دادهمجسم ،تعاملی

 ای، خطوط و ...نوع مختلف شامل ستونی، دایره ۱6ر از بین بیش از ایجاد نمودا 

 های نمودار امکان تغییر مشخصه 

 امکان ذخیره نمودار ساخته شده برای استفاده کاربران دیگر 

 کارهامکان دسترسی به نمودار از طریق داشبورد و جستجوی همه 

 

 مدیریت داشبورد

 العاتی شاملامکان ساخت داشبورد از اجزای مختلف اط: 
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o نمودارها 

o های جستجوفرم 

o به  نمایش تعداد نتیجه جستجو و امکان ریز شدن در سطح نمایش فهرست جزئیات و برگشت

 سطح نمایش تعداد

o یجاد میانبرهای دلخواههای مختلف برنامه و الینک به بخش 

 امکان طراحی داشبورد و تغییر اندازه اجزا و چیدمان آنها 

  کاربر، نقش یا موجودیتتخصیص داشبورد به 

 امکان طراحی داشبورد به عنوان صفحه اصلی کاربر 

 

 جستجوی همه کاره

 های بسیار بزرگ با صدها جدول اطالعاتی، امکان دسترسی به کلیة اجزای برنامه از طریق منوها کاریدر برنامه

  نامه، جستجو است.خسته کننده و دشوار است. در این موارد بهترین روش برای دسترسی به اجزای بر

 ها امکان جستجوی موجودیت 

 امکان اجرای پرسش و دسترسی به یک موجودیت خاص از طریق شناسه یا هر مشخصه دیگر آن 

 فراخوانی نمودار 

 فراخوانی داشبورد 

 ها و ...دسترسی به اجزای فنی برنامه مانند پروفایلر، نقشه موجودیت 

 

 هانقشه موجودیت

 های تعریف شده در یک نگاه نمایش ساختار موجودیت

 ها و روابط بین آنهانمایش موجودیت 

 های مرتبط به صورت خودکاردیتها و چیدمان موجوامکان جابجایی موجودیت 

 امکان فیلتر کردن اجزای مختلف 

 امکان دسترسی به فرم جستجوی موجودیت و نمایش رکوردهای اطالعاتی 
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 ها، نوع دسترسی های مختلف بر اساس تعداد رکورد، سایز جداول، میزان پیچیدگی موجودیتنمایش رنگ

  cacheها و میزان استفاده از به موجودیت

 

 خروجی اکسل

 افزار اکسل روی سرورامکان ذخیره اطالعات در فایل اکسل بدون نیاز به نصب بودن نرم 

 ش داده شدهامکان ذخیره کل اطالعات یا صفحه نمای 

  امکان تکمیل فایل اکسل ذخیره شده با افزودن نمودار وPivot Table روی سرور  و ... و آپلود مجدد آن

 و استفاده از آن به عنوان الگوی ذخیره اطالعات

 

 ((Cacheمدیریت کَش 

وده و در سرعت کنند. کارآیی کَش برای این جداول بسیار باال ببسیاری از جداول هستند که به ندرت تغییر می

 ها نقش موثری دارد.اجرای پرسش

 

 پروفایلر

پذیر است. در زمان امکان« پروفایلر سنگین»ها به سهولت و صرفا با فعال کردن کشف عوامل کندی اجرای پرسش

توان شوند و با مرور هر یک میسنجی میای سیستم ثبت و زمانهای دادهفعال بودن پروفایلر سنگین کلیة عملیات

 مشکل را مشخص نمود و نسبت به رفع آن اقدام کرد.

دهد های برنامه را نشان میباشد که به طور خالصه عملکرد هر یک از فرممی« پروفایلر سبک»نوع دیگر پروفایلر، 

 تواند فعال باشد.فرض میو به صورت پیش

 

 Wordالگوهای 

های مورد نظر در و تولید گزارش Wordافزار محبوب ز نرمهای پیچیده با استفاده اامکان طراحی قالب گزارش

 افزارزمان اجرای نرم
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 ترجمه

 های متعددافزار به زبانهای مختلف نرمها و بخشامکان ترجمه موجودیت 

 های ترجمه مانند امکان استفاده از سرویسBing  وGoogle 

 

 agileBPMSهای مشخصات فنی و تکنولوژی

  :پلتفرمMicrosoft .Net 

  :معماریASP.Net MVC 

  :بانک اطالعاتیMS SQL Server 

 نویسی: سمت سرور زبان برنامهC#  و سمت کالینتTypeScript  

 های سمت کالینت: تکنولوژیReact, Bootstrap, React Bootstrap, D3.js, RequireJS 
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 agileBPMS مبتنی ERPتولید و  agileBPMSمعماری 
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