
راهکار نرم افزاری الگ شیت مستند معرفی 
(زاتثبت سیار و دیجیتالی داده های عملیاتی تجهی)

راهکار نرم افزاری 
الگ شــــــیت

داده هـایتـــــــلیی  و ذخـــیره ســازی ، ثــبت
تنها با چند کییکتجهیزات عمییاتی

پــــــگاه آفـتاب
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

معرفی پگاه آفـــــتاب

دوازشبیبرایکهاستمفتخردانشبنیانمجموعهایعنوانبهآفــــتابپــــگاهشرکت
،(ERP)سازمانمنابعبــــرنامهریزیحوزههایدرراارزشآفرینیخدماتومحصوالتدهه

نــگهداریو(EAM)فیزیکیداراییهایمدیریت،(BPMS)کسبوکارفرایندهایمدیریت
کسببهصـنعتیاتـــوماسیونویدکیقطعاتوکاالمدیریت،(CMMS)تعمیراتو
هبموفقمسیرایندروکردهارائـــــهگوناگونصنایعدرمتوسطوبـــــــزرگکارهایو

.استشدهانفورماتیکعالیشورای۱رتـــــبه دریافت
ازرآمدهبنــــــــرمافزاریراهکارهایپشتیبانیواستقرارتوسعه،درتجربهدههدوازبیش

ارچگییکپوتنوعانسانی،نیرویفنیدانشکناردرایرانی،سازمانهایحقیقینیازهای
مئنمطهمراهیبهراآفتابپگاهفناوریها،جدیدترینبامحصوالتتوسعه وراهکارها

.استساختهبدلدیجیتالتحولدرپیشروسازمانهاینزد

+۲دهه سابقه

راهــــکار نرم افزاری
۵۰+

شـورایرتبه  
عالی انفورماتیک

۱

////

////



Logsheet Smart  Appl icat ion
Reco rd i ng ,  s t o r age  and  ana l y s i s  o f  equ i pmen t  

ope r a t i o na l  d a t a  w i t h  j u s t  a  f ew  c l i c k s
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وپاالیشگاههانیروگاهها،مانندمحورتجهیزصنایعازبسیاریدر
ملکردیعپارامترهایازبرخیپایشوثبتصنایع،دیگروپتروشیمیها

اهمیتشبانهروزیمشخصبازههایدروروتینصورتبهتجهیزات
بهسرکشیبهرهبردارواحدهایاصلیوظایفازیکیوداردفراوانی

آنهاعملکردیپارمترهایدقیقثبتوالگبرداریومهمتجهیزات
.است
بتثبهنسبتدستیصورتبهشرکتهاازبسیاریمنظوراینبرای

.میکننداقدامالگشیتکاغذیبرگههای
آسانوسریعدسترسیامکانبودن،زمانبرعالوهبردادههادستیثبت
ازاستفادهودادههاتحلیلامکانهمچنینوجمعآوریشدهدادههایبه

,pm)بابرنامهدرخواستکار صدورروتینهایدرآنها CBM, PdM)را
بهمراجعهودرجشدهپارامترمقادیرزیادبسیارتعداد.نمیکندمیسر

عمالاووقتگیربسیاراقدامیاطالعاتاستخراجبرایکاغذیبایگانیهای
استغیرممکن

راهـــــــــــکار
الگشــــیت

در صنایعگ ییت الاهمیت 



یدی آنالین و افزار الگ شیت پگاه آفتاب با استفاده از امکاناتی چون اپلیکیشن اندرونرم 

ار نرم افلز. آفالین، راه حلی قطعی، کارآ و مقرون به صرفه برای حل  ایلن مشلکالت اسلت

رهلای الگ شیت پگاه آفتاب تملام فراینلد ثبلت تلا شزارر شیلری و کاربردی سلازی پارامت

.رده استعملیاتی تجهیزات را در قالب یک پلتفرم یکپارچه و به صورت مکانیزه فراهم آو

ی را آفتاب با تجزیه و تحلی  همٔه رور های الگ برداری، راهکار نرم افزاری هوشلمندپگاه 

سازمان ها ن که با استفاده از آاست مبتنی بر پلتفرم های اندروید و دسکتاپ توسعه داده 

ای می توانند تمام چرخٔه طراحلی، ثبلت، انتقلاط اطالعلات، بلازخورد و بکلارشیری برشله ه

جلام به صورت کلامال  دیجیتلالی و یکپارچله بله انرا الگ شیت و مقادیر پارامترهای آن ها 

. برسانند
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت معرفی راهکار الگ ییت



امکانتعریفنامحدودپارامترهایتجهیزاتوارتباطآنهاباساختاردرختیتجهیز
امکانتعریفواستفادهاز شمارشیلحظهای،پارامترهایعددی  فهرستوانتخابازعددی 

امکانطراحینامحدودقالبهایالگشیتبهصورتموردیودورهای
عملکردیپارامترهایانواعبرایتریپامکانتعریفمحدودههایمجاز،آالرمو
کاربرخطابههشدارومحدودههایکنترلخودکارمحدودههایمجازواعالن

مقادیرنهاییپارامترهای محاسبه  کنتورهاشدنسرریزهنگامشمارشیعددی 
هندهلددستگاههایودسترسیبهاپلیکیشنمدیریتکاربرانو

بررسیوتاییدنهاییمقادیرالگشیتهاامکانطراحیومدیریتاجرایفرایندمقداردهیو
همگامسازیخودکاراطالعاتبینسرورودستگاههایاندرویدیبهصورتوایرلس

برایاطمینانازمقداردهیبرگههایالگشیتدرمحلهایتعیینشدهNFCاستفادهازفناوری
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

امــــکانات کاربـــــردی



امکانبهرهبرداریآنالینوآفالینازاپلیکیشناندرویدی
فتابوهرآپـــگاهسختافزاریبهوابستــگیازاپلیکیشناندرویدیبدونبـــهرهبرداریامکان

برنددیگری
مجهزبهابزارطراحیگزارشوداشبورد

امکـــانیکپارچهســـازیکامـــلبـــامـــااولمـــدیریتنگهـــداریوتعمیـــراتواســـتفادهازمقـــادیر
سررسید درالگشیتهاوچکلیسـتهایمـوردیهاویااستفادهازpmثبتشدهدرمحاسبه 

درخواستکارفرایندمدیریت
بهکالستخصیصپارامترهایعملیاتیبهازایکالستجهیزوارثبریآنبهتجهیزاتمرتبط

تخصیصمستقیمپارامترهایعملیاتیبهتجهیزاتدرساختاردرختیتجهیز
محدودهآالرمومحدودهتریپبرایپارامترهایعددیلحظهای,محدودهمجازتعیین

تعیینمقدارافزایشطیدورهبرایپارامترهایعددیشمارشی
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

امــــکانات کاربـــــردی



ییدررقمسرریزکنتوربهازایپارامترهایعددیشمارشیجهتمحاسبهمقدارنهاتعیین
شیتوضعیتسرریزشدنکنتوردرهنگاممقداردهیبرگههایالگهنگامثبت

طراحیالگویبرگههایالگشیتبراساسپارامترهایعملیاتیتجهیزات
آنطراحیبرگههایالگشیتموردیودورهایباامکانتعیینتاریخشروعدورهوتناوب

دقیقه،ساعتوروزحسببر
طراحیفرایندثبت،بررسیوتاییدنهاییمقادیرالگشیت

تعیینایستگاههایصدورمتفاوتبرگههایالگشیتبهتفکیکهرالگویبرگه
صدورخودکاربرگههایالگشیتدورهایتوسطسیستمدرسررسیدخود

ورالگشیتصادرشدهباتوجهبهایستگاهصدبرگههایایجادکاردرکارپوشهبرای
تخصیصیافته

امکاننصبوکاربریبرنامهالگشیتاندرویدیبررویکلیههندهلدهاوموبایلهای
بهسیستمعاملاندرویدهوشمندمجهز

هندهلدودستگاهالگشیتبررویهراپلیکیشنکاربرانمدیریت
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

امــــکانات کاربـــــردی
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

میتوانیدچندینپارامترازتجهیزاتمختلفرامتناسببانیازخوددرطرحهایالگشیت
را(الگویبرگههایالگشیت)بههرتعدادکهمیخواهیدطرحهایخودنماییدوجداگانهدرج
.تعریفکنید

هندهلدبررویراشیتکاربراناپلیکیشناندرویدیالگمیتوانیدبهتعدادموردنیاز
مقداردهی،تاییدوارسالمقادیرازهندهلدبهسامانه،پروسهورود.تعریفکنید

.کامالکنترلشدهوقابلردیابیاست

حدرمیتوانیدبرایدرختتجهیزیکهمتناسببانیازهایخودوبدونمحدودیتدرتعدادسطو
.سیستمنگهداریوتعمیراتخودتعریفنمودهاید،پارامترهایعملیاتیراثبتکنید

ویژگی های اصلی راهکار

ثبتپارامترهایعملیاتی

مدیریتیکپارچهکاربران

طرحهایالگشیتجداگانه
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

هوبوسیلهدستگامیتوانیدمقداردهیبرگههایالگشیتراهمازطریقسامانهاندرویدی
هیچ.هندهلدانجامدهیدویاازطریقرایانهودرمحیطدسکتاپاینکارراانجامدهید
.محدودیتفنیبرسرراهمقداردهیمنظمومرتببهبرگههایالگشیتوجودندارد

یعنیچهدروضعیت.طراحیشدهاست Self Controlشدهسامانهالگشیتتولید
مقداردهیآفالینوچهآنالیندرهنگامثبتمقادیر،کنترلهایالزموهشدارهای

به…ومرتبطدرخصوصورودمقدارغیرمجاز،درمحدودهتریپ،درمحدودهآالرم
.کاربردادهمیشود

تخابویااینکهباان.میتوانیدطرحهایالگشیتخودراازنوعموردیتعریفنمایید
ایدراکهبالگشیتباخیالآسودهصدوربرگههایتناوب،نوعدورهایوتعییندوره

ایدنگرانشمافقطب.بصورتمرتبوشبانهروزیصادرگردیدهرابهسیستمبسپارید
.ثبتمقادیرباشید

ویژگی های اصلی راهکار

پشتیبانیازانواعالگشیت

خودکنترلگر

پشتیبانیازاندرویدودسکتاپ
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

هااستفادهPMمیتوانیدازپارامترهایعملیاتیکهبهتجهیزاتمرتبطاستدرتعریفانواع
بعنواناید،کردهطیفرایندیکهتعریفتاییدنهایی،مقادیرثبتشدهدرالگشیتبعداز.نمایید

.مقادیرپارامترهایتجهیزبرایمحاسبهسررسیدپیامهادراختیارخواهدبود

درصورتنیازمیتوانیدمقداردهیالگشیتهایصادرشدهراتعلیقکنیدویابه
وهمچنینمیتوانصدوربرگههایالکشیترابهدلخواهدریکب.تعویقبیندازید ازه 

تتاپسزمانیبهتعویقانداختتادرایندورهبرگهایصادرنشود علیقازایندوره 
.برگههابهصورتخودکارصادرشوند

یعنیکاربربرایاینکه.است PUSHالگشیتروشاستفادهشدهبرایصدوربرگههای
ستبهبداندچهبرگههاییراوباچهپارامترهاییودرچهزمانیبایدپرکندفقطکافیا

کاربریکارپوشهخوددرپورتالالگینکندویابا اندرویدیاپلیکیشنخودواردشناسه 
.شودالگشیت

ویژگی های اصلی راهکار

PUSHصدوربهروش

امکانتعلیقوتعویقمقداردهی

هاPMپشتیبانیازانواع
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

تانشیفیاتوسطسرپرسمیتوانیدفاصلهثبتمقادیرتوسطاپراتورتابررسیوتاییدبرگهها
همهبرگههایالگشیت.ازچندروزبهچنددقیقهکاهشدهیدمدیرانبهرهبرداریرا

.ددرخاللفرایندطراحیشدهبررسیوتاییدنهاییمیشونهمگامسازیبعدازمقداردهیشده،

اربرومیتوانیدهمگامسازیاطالعاتباسروررابصورتخودکارویابادستورک
تخلیهاطالعاتازهندهلدباتاخیرنخواهد.انجامدهیدWiFiشبکه ازطریق

فرادابهفاصلهچنددقیقهوباسهولت،همهمقادیرثبتشدهدراختیار.بود
.قرارخواهدگرفتمجاز

میتوانیدسامانهالگشیتاندرویدیرابدونمحدودیتبررویهردستگاههوشمند
یهیچوابستگ.استفادهنماییدباشد،صنعتیوغیرصنعتیکهمجهزبهاندروید

.بهپگاهآفتابویابرنددیگرینخواهیدداشتسختافزاری

ویژگی های اصلی راهکار

انواعدستگاههایاندرویدی

همگامسازیخودکاراطالعات

مدیریتوممیزیکامل
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

برخی از مشتریان راهکار

شهیدسلیمینکانیروگاه شوبادکهنوجنیروگاه بعثتتهراننیروگاهخرمـــشهرنیروگاهنیروگاهتابانیزد

بخاربندرعباسنیروگاهکاشاننیروگاهشهیدبهشتیلوشاننیروگاهگازیرینیروگاه



خـــــدمات پس از فروش

تــــجربه
تخصصیمشغولتوسعه تاامروزبهصورت۷۸پگاهآفتابازسال

صنایعتجهیزمحوربودهاستنرمافزاریراهکارهای ویژه 
الگشیتونرمافزار،راهکارنگهداریوتعمیراتنیروگاهی  ERPکه

.نمونهایازآنهااست

ســــرمایه انسانی
انسانیخودافتخار .کنیممیمادرپگاهآفتاببهسرمایه 

ابتکاروترکیبتخصصراهکارهایماحاصل
خوددردوبعد نرمافزارتیمهایتوسعه  وتوسعه 

.میدانیمومفاهیممدیریتاثربخشصنایعمفاهیم

بیشازدودهههمراهیباصنایعبزرگ
عوارائهخدماتممتازنرمافزاریبرایصنای

دستاوردیاستکهمسیرخدمتبه
.مشتریانآیندهراتضمینمیکند
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راهـــــــــــکار
الگشــــیت

چرا پــــگاه آفــــتاب؟
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۶،واحد۲۰تهران،خیاباناستادمطهری،خیابانمیرعماد،نبشکوچهنهم،پالک
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