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سامانه جمع آوری داده های عملیاتی تجهیز

یکپارچگی کامل با سیستم مدیریت نگهداشت دارایی های فیزیکی

هاستفاده از مقادیر پارامتر های ثبت شده در محاسبه صدور نت های با برنام

تایید مقادیر ثبت شده در فرایند طراحی شده توسط سازمان

عملکرد خود کنترل در هر دو وضعیت مقدار دهی آنالین و آفالین

ی طراحی بدون محدودیت برگه های الگ شیت بر اساس پارامتر های عملیات
تجهیزات

تعریف طرح های الگ شیت دوره ای و موردی و صدور خودکار

بدون وابستگی به دستگاه خاص و قابل اجرا بر روی همه هندهلد های 
اندرویدی

جهت کنترل Encryptionو Protectionبه همراه NFCمجهز به فناوری 
مقدار دهی در موقعیت

Smart Log Sheet

BPMS



ERPنیروگاهی پگاه آفتاب

ک سال حضور مستمر و هدفمند پگاا  ففتااد  ر اناار تانست اساترا   ۱۸
 ولید برق اشور و همکاری و  سامل ا ا   و ممموهاب باهاد  اد  اسات  

فرا نااد ۱۶۰ ااک راهکااار ،اااما   کواررااب و فرا ناادی   بسنااوا   ERPا اا 
   رات های تنست  ولید برق را  ر الیب حوز  هاای ماد ر ت  بهر  بار اری

بانی و نگهداری و  سمیرات  مهندسی  برنامب ر زی  ا منی  مالی  ا اری  پشتی
منابا انسانی پو ش  ا   و از ا ا  رو ابازاری روزفماد  ر ماد ر ت مناابا 

. سازما  فنها با د

نیروگاهی با رویکرد فرایندیERPبرتری های 

بر اساس نیاز های ERP بیی  و  حلیل فرا ند های 
واقسی نیروگا  های اشور

شور  ر استفا   از بدنٔب اار ناسی نیروگا  های ا
 ببی  و  حلیل فرا ند ها

پو ش حوز  های مختلف مد ر ت  بهر  بر اری  
بانیفنی و مهندسی   سمیرات  ا اری  مالی و پشتی

ک امکا  طراحی و استقرار فرا ند های بب هم  پیوستب  ر ام  ر   زما  مم

امکا  ا،رای فرا ند های ااری بب تورت ااماًل بدو  ااغذ

امکا  مد ر ت  راهبری و پا ش اارهای  ر حال ا،را و اشف گلوگا  ها

امکا  بهبو  مستمر و مهندسی ممد  فرا ند ها  وسط خو  بهر  بر ار

تگی امکا  افزا ش باز   فرا ند ها  اثربخشی و بهر  وری سازما  با  و،ب بب پیوس
فسالیت ها

ند امکا  برفور    د  نیاز های ،د د تنست با  و،ب بب  وسسب مستمر و هدفم
ERPا،زای 

(هو مند سازی اسب و اار)BIقابلیت بهر  بر اری از راهبر  

۱۸
سال سابقب

۹,۰۰۰
ااربر متخصص

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فرا ند انمام  د 

۱۶۰
فرا ند نیروگاهی

۱۸
استا 

Power Plant ERP




