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رینـی را شرکت پگاه آفتاب به عنوان مجموعه ای دانش بنیان مفتخر است که برای بیش از دو دهه محصوالت و خدمات ارزش آف

و (EAM)دارایی های فیزیکی مدیریت ، (BPMS)فرایند های کسب و کار مدیریت ،(ERP)حوزه های برنامه ریزی منابع سازمان در 

نایع صـمتوسط در و اتوماسیون صنعتی به کسب و کار  های بزرگ و ، مدیریت کاال و قطعات یدکی (CMMS)نگهداری و تعمیرات 

.شورای عالی انفورماتیک شده است۱گوناگون ارائه کرده و در این مسیر موفق به دریافت رتبٔه 

ی، در حقیقـی سـازمان های ایرانـبرآمده از نیاز های توسعه، استقرار و پشتیبانی راهکار های نرم افزاری بیش از دو دهه تجربه در 

اب را بـه کنار دانش فنی نیروی انسانی، تنوع و یکپارچگی راهکار ها و توسعٔه محصـوالت بـا جدیـد ترین فناوری هـا، پگـاه آفتـ

.  تحول دیجیتال بدل ساخته استپیشرو در همراهی مطمئن نزد سازمان های 

راهــــکار نرم افزاریدهه سابقه
شـورایرتبه  

////عالی انفورماتیک

معرفی پگاه آفتاب 
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معرفی پگاه آفتاب



در .از اعتماد نیستباارزش ترقابلیتی و توانمندی  هیچ 

و اولویـت دغدغـهبزرگ تـرینفعالیت،  تمام سال های 

نیاز های مشتریان بوده و در ایـن بهپگاه آفتاب پاسخ 

و خـدماتی کـه ارائـه محصـوالت کـرده تـا راه تـشش

ــک  گیری  ــه ش ــر ب ــد، منج رابطههه ای پایههدار و می ده

.را فراهم آوردو خود تعالی مشتریشده و اخالق مدار

تاسیـــس
آفتابپگاه 

۱۳۷۸

۱۳۸۰

توسعٔه ســــــیستم 
نــگهداری و تعمیرات

تـــوسعٔه سیستم 
مدیریت گردش کار

۱۳۸۴

توسعٔه سیستم 
بـرنامه ساز فرایندی

۱۳۸۵

ERPتـــوسعٔه 
نـــــیروگاهی

۱۳۸۱

معرفی پگاه آفتاب 

ارزش ها و باور ها

پگاه آفتاب در گذر زمان
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بــاور پگــاه آفتــاب بــر ایــن اســت کــه عــشوه بــر ارائــه  

دراهکار های نرم افزاری مبتنی بر فناوری هـای نـوین بایـ

رات نیز در هنگام نیاز به تغییحافظ استقالل بهره برداران 

بــه همــین منهــور همــواره تــشش کــرده ایم بــا . باشــد

ایت آسودگی و رضبه کارگیری تمام توان  و ابزار های خود 

ارمغــان را بــه محصــوالت خــود بهره بــرداران بلند مههدت

.  آوریم

در کنار این هـا پگـاه آفتـاب تمـام

تـا تشش خود را بکار گرفته اسـت

ــــدگی ها و  در ســــختی ها، پییی

ی همراهمشکشِت مشتریاِن خود، 

صههههههادقل مسهههههه ولیت پذیر و 

.  باشدسخت کوش 

نیروگاهی و ERPبلوغ 
یدریافت تاییدیٔه فن

۱۳۹۲

 ساز توسعٔه نس  جدید برنامه
(agileBPMS)فرایندی 

۱۳۹۵

۱۳۹۶

تم نس  جدید سیستوسعٔه 
مدیریت دارایی های فیزیکی

توسعٔه راهکار های 
هوشمندسازی کسب و کار

۱۳۹۷

۱۳۹۸

توسعٔه راهکارهای 
اتوماسیون صنعتی
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oتولید برق
o              فناوری اطالعات و ارتباطات
o                                           بیمه
o                         نهاد های عمومی غیردولتی
oهلدینگ ها
oمعدن
oبهداشت و درمان

oنهاد ها و سازمان های دولتی و حاکمیتی
oبانکداری
oنفت
oحمل و نقل
oنساجی
oساختمان

پگاه آفتاب در صنایع مختلف
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TypeScript XE BPMN NFC

ASP.NET MVCMicrosoft .NET Microsoft SQL Server IoT

R e a c tBootstrap C# Android Studio

محصوالتفناوری های به کار رفته در 
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ــار خــود را  ــک و خــشا، ک ــا تفکــری چاب ــاب ب ــاه آفت ــا پگ یکــی از ب

ن مسـیر ایـ. تولید برا، آغاز نمـودصنعت زیربنایی ترین صنایع کشور، 

دیریت نرم افزار مـ»نیاز این صنعت یعنی حیاتی ترینکه برای پوشش 

« درخواسـت کـار نگهداشـتفرایند مدیریت »و « نگهداری و تعمیرات

صـی ادامه و در تعام  با کارشناسان خبره و بدنـٔه تخصگردید؛ در آغاز 

بـیش از دو دهـه تـشش مسـتمر، بـه خـشل بـرا و در صنعت تولید 

.انجامیدشک  گیری راهکار برنامه ریزی منابع سازمان نیروگاهی 

فراینـد ۱۸۰نیروگاهی پگاه آفتـاب اکنـون بـیش از ERPراهکار جامع 

۴۰بهره بـرداری و نگهداشـت نیروگـاه را پوشـش داده و در کسب و کار 

.کشور مورد بهره برداری قرار گرفته استسرتاسر نیروگاه در 
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ERPنیروگاهی



ERPنیروگاهی

مدیریت منابع انسانی

اداریمدیریت امور 

برنامه ریزی، آمار و اطشعات

مدیریت بهره برداری و نگهداشت دارایی های 
فیزیکی

تامین کاال و خدماتپشتیبانی و مدیریت 

مدیریت مالی و حسابداری

6

2

4

۱

3

5

نیروگاهیERPماژول های اصلی 
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o تبیین و تحلی  فرایند هایERP اساس بهروش های جهانی و منطبق با نیازهای بر

واقعی نیروگاه های کشور

oد هایاستفاده از بدنٔه کارشناسی نیروگاه های کشور در تبیین و تحلی  فراین

پیاده سازی شده

o ،نگهداری و پوشش حوزه های مختلف مدیریت، بهره برداری، فنی و مهندسی

، اداری، مالی و پشتیبانیتعمیرات

oامکان طراحی و استقرار فرایند های به هم پیوسته در کم ترین زمان ممکن

oامکان اجرای فرایند های کاری به صورت کامًش بدون کاغذ

oامکان مدیریت، راهبری و پایش کار های در حال اجرا و کشف گلوگاه ها

oامکان بهبود مستمر و مهندسی مجدد فرایند ها توسط بهره بردار

o فرایند ها و اثربخشی و بهره وری سازمان با توجه به بازدهی امکان افزایش

پیوستگی فعالیت ها

oند امکان برآورده  شدن نیاز های جدید صنعت با توجه به توسعٔه مستمر و هدفم

ERPاجزای 

o قابلیت بهره برداری از راهبردBI(هوشمند سازی کسب و کار)

o قابلیت بهره برداری یکپارچه از راهکارهایIoTو اتوماسیون صنعتی پگاه آفتاب

ERPنیروگاهی

نیروگاهی با رویکرد فرایندی ERPبرتری های
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تولیدازاطمینان
انرژیو مطم نمستمر

مزایای بهره گیری از راهکار 
ERPنیروگاهی پگاه آفتاب

مدیریتتسهیل
سازمانیفرایند های

الگوسازیافزایش
موفقفرایند های

مدیریتدربهره وری
مالیمنابع

استقرار زیر ساخت
تعالی سازمانی

مدیریتدربهره وری
انسانیمنابع

تامینزنجیرهٔ ایجاد
قویومنظم

مدیریتبسترایجاد
چابک

نیروگاهی ERPراهکارمزایای 
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مدیریت

مدیریت مالی و حسابداری

امور اداری و ارتباطات

مدیریت منابع انسانی

گزارشات فصلی و ارزش 
افزوده

دریافت و 
پرداخت

حسابداری انبار
حسابداری 
تدارکات

بانک و مدیریت 
چک

بودجه و تامین 
اعتبار

حسابداری و 
صدور سند

دفترداری و 
گزارشات

جمعداری و حسابداری اموال

مدیریت آموزش

مدیریت خدمات 
رفاهی

پرسنلی و صدور
احکام

مدیریت خدمات 
درمانی

مدیریت عملکرد ماهیانه و 
حضور و غیاب

مدیریت پاداش حقوا و دستمزد

ارسال ایمی  و پیامک: کوبه

مدیریت جلسات
دبیرخانه و گزارش
مکاتبات

مدیریت اسناد

فرایند های برنامه سازی

الکارپوشه و پورتداشبورد
گزارش های 
تحلیلی و آماری

ERPنیروگاهی

نههههیروگاهی ERPآناتومی 
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پشتیبانی و مدیریت
تامین کاال و خدمات

نگهداشتهزینه 

بهره برداریل مهندسیل آمار و 
اطالعات

HSE

، بازرسی ودیبازدنگهداشتپروژٔه 
چک لیست ها

WRM, WOM, Work 
Permit

CBM

سیگنالانتقال 
و IoTراهکارهای )

(اتوماسیون صنعتی

الگ شیت 
اندرویدی RCM & RCA

فروش کاال و خدماتمدیریت قرارداد ها

کاال و تدارکات و خرید مدیریت سفارشات
غیرانباریخدمات 

فرایند های درخواست کاال، حواله، درخواست خرید، خرید مازاد، 
...کاهش خرید، ثبت فاکتور، بررسی فنی، صدور رسید و 

یکاال و قطعات یدکمدیریت یبرنامه ریزی و کنترل موجود

دی، هر نیروگاه پیاده سازی شده با برنامه ساز فراینفرایند های اختصاصی 
شیفت تولید، بازسازی، گزارش بهره برداری واحد های درخواست : مانند
ه ، گزارش حوادث و محدودیت ها، گزارش حادثایمنیگزارش شیفت شیمی، 

...الکتریک، گزارش آمار سوخت و انرژی و ایمنی، گزارش کنتور های 

مدیریت نگهداشت دارایی های 
فیزیکی

PM

مدیریت کشسه بندی و 
تجهیزات

نههههیروگاهی ERPآناتومی 
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نیروگاهی ERPمشتریانبرخی از 

انـــــیروگاه شهید سلیمی نک نـــــیروگاه شهید منتهر قائم نـــــیروگاه شـــازند

نـــــیروگاه سهند بناب یزنـــــیروگاه گازی و حرارتی تبر  نـــــیروگاه بعثت

اننـــــیروگاه شهید بهشتی لوش نـــــیروگاه گازی ری نـــــیروگاه صوفیان
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نــــیروگاه تابان یزدنـــــیروگاه بخار بندرعباسنـــــیروگاه بخار اصفهان

نـــــیروگاه خلیج فارسنـــــیروگاه ایسین بندرعباسنـــیروگاه شوباد کهنوج

نـــــیروگاه شهدای پاکدشتنـــــیروگاه کاشاننـــــیروگاه قم

15
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نـــــیروگاه رامین اهواز نـــــیروگاه خرمشهر نـــــیروگاه کرمان

نـــــیروگاه آبادان نـــــیروگاه کازرون نـــــیروگاه جهرم

نـــــیروگاه زرگان اهواز نـــــیروگاه شاهرود نـــــیروگاه شهید مفتح همدان
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نـــــیروگاه گازی بوشهرنـــــیروگاه کنگانامیرآبادنـــــیروگاه 

سد و نیروگاه کرخهسد و نیروگاه مسجد سلیمانسد و نیروگاه شهید عباسپور

۳سد و نیروگاه کارون سد و نیروگاه دزسد و نیروگاه مارون
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ازیکـیسـفارشبـهآفتـابپگـاهمحصـولاولـینبـه عنـوان تعمیـراتونگهـداریراهکار نرم افزاری۱۳۸۰در سال 

ایـن اکنـونکـهاسـت،بـودهبه شکلیدو دهٔه اخیردراین راهکار توسعهٔ وتکام روند.شدتولیدکشورنیروگاه های

.می شودشناختهفیزیکیدارایی هاینگهداشت مدیریتبرایجامعیراهکار عنوانبهمحصول 

صـنعت تولیـد بـرا کشـور و شـرکت و نیروگـاه۴۰ازبـیشبـاهمکـاریبهرخمفتتاکنونمسیرایندرآفتابپگاه

اعـ  ب،کسـب و کارفرایند هایمدیریتچونروزآمدیفناوری هایبه کارگیری.استبودهسازمان هایی از دیگر صنایع 

رازاتتجهیـوماشین آالتنگهداشتبرای هدفمندویکپارچه،فراگیرمدیریتجهتالزمابزار هایشده تا این راهکار 

.سازدمیسررامدیریت دارایی های فیزیکیننویاستراتژی هایازبهره مندینامکاونمودهفراهم

فیزیکیراهکار مدیریت دارایی های 

تجهیز+ ۲,۱۰۰,۰۰۰سابقٔه نگهداشت 

کاربر متخصص بهره برداری و تعمیرات+ ۱۵,۰۰۰

کاردرخواست + 4,500,000سابقٔه صدور 

سازمان در صنایع مختلف+ ۴۰بهره برداری در
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انی مدیریت فرایندهای پشتیب
و تامین کاال و خدمات

کاال ومدیریت 
قطعات یدکی

مدیریت نگهداری
و تعمیرات

ثبت سیار )الگشیت 
(عملیاتی تجهیزاتهای داده

السیگنانتقال 

اسناد و مدیریت 
کآرشیو الکترونی

EAMاصلی راهکار ماژول های 
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یشترین ماژول نگهداری و تعمیرات یکی از اصلی ترین اجزای راهکار مدیریت نگهداشت دارایی های فیزیکی است که ب

. تمرکز آن بر روی مدیریت تجهیزات، نگهداشت اضطراری و فعالیت های مربوط به نگهداشت بابرنامه است

و زیرفراینـد های (Work Permit)این ماژول فرایند های مـدیریت درخواسـت کار، مـدیریت دسـتور کار، ورم پرمیـت 

یزیکـی این ماژول ارتباطات گسترده ای با سایر ماژول های راهکار مـدیریت دارایی هـای ف. مربوطه را پشتیبانی می کند

ان ها و پگاه آفتاب دارد و هم چنین این ماژول به تنهایی و به صورت مستق  نیـز قابلیـت بهره بـرداری در همـٔه سـازم

. صنایع مختلف تجهیز محور را داراست

 ISO 14224،KKS،AKSمختلف مانند با پوشش استاندارد های تجهیزات تعریف، ردیابی و مدیریت شناسنامٔه : مدیریت تجهیز

نگهداشتها و انواع پروژه های PdMها، CBMها، Pmامکان پیاده سازی و مدیریت انواع : استراتژی های نتمدیریت 

لیدستور کار ها به صورت دیجیتاتا تایید درخواست کارها، هماهنگی ها و انجام از صدور : دستور کارو مدیریت درخواست کار 

(  ضمانت نامه)مراح  و اطشعات الزم برای انجام ایزوله ها، سیموله ها و صدور مجوز اجرای همٔه پیاده سازی و : پرمیتورک 

لیکو با چند کصورت گرافیکی و اصشح گردش کارهای فرایند ی و قواعد کسب و کار به طراحی : فرایندمدیریت گردش  کاِر 

ISO 14001و ISO 45001استاندارد  های بر دستور العم  های ایمنی مبتنی پوشش :  HSEمحیط ایمنیل سالمت و بهداشت 

 های تعریفی و تعیین سطوح دسترسی متفاوتKPIساخت داشبوردهای مورد نیاز بر اساس : داشبورد و گزارش های تحلیلی

معرفی ماژول نگهداری و تعمیرات

اجزای اصلی ماژول نگهداری و تعمیرات
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oمکاندرختطبقه بندی تجهیز، ،تجهیزدرخت،تجهیزکشس)تجهیزاتمدیریت
...(  ووضعیتتاریخیهٔ ،تکمیلیمشخصه های،نصب

o نگهداشتمدیریت سازمان
o و دستور کار نگهداشتفرایند مدیریت درخواست
o پیشگیرانه برنامه ریزی و اجرای فعالیت های نگهداشتPM
o وضعیت مبتنی بر نگهداشت برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایCBM
o پیشگویانه نگهداشت برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایPdM
o یافته داده های انتقال)امکان استفاده از داده های عملیاتی تجهیزات و تغییر وضعیت آن ها 

، DASسامانه های انتقال سیگنال از ، CMMSاز طریق الگ شیت، مقداردهی مستقیم پارامترها در سیستم 

DCS و)...

o مدیریت دستورالعم  ها و فرایند هایHSE
oمدیریت کالیبراسیون  تجهیزات
oمدیریت پروژه های نگهداشت
o فعالیت های نگهداشتمدیریت هزینه های مستقیم و سربار
o پشتیبانی از استراتژی هایRCM
o پشتیبانی ازMFMEA،RCA وRBI
o پشتیبانی از استاندارد هایISO 14224  ،ISO 55000 وNORSOK Z-008
oگزارش ساز پویا جهت ساخت انواع گزارش های آماری و تحلیلی
o فرایند هاامکان طراحی و مدیریت
o اسناد و آرشیو الکترونیکامکان یکپارچه سازی با ماژول
o ماتمدیریت فرایند های پشتیبانی تامین کاال و خدامکان یکپارچه سازی با ماژول
o راهکار مدیریت کاال و قطعات یدکیامکان یکپارچه سازی با
o خدماتفرایندی یکپارچٔه زنجیرٔه تامین مواد، قطعات یدکی و مدیریت

امکانات ماژول راهکار نگهداری و تعمیرات

21

راهکار 
نگهداری و تعمیرات



یح در صنایع مختلف تجهیز محور، اطمینان از عملکرد صح

از اهمیت ویژه ای مهم، ماشین آالت و تجهیزاِت حیاتی و 

بهره برداری تیم های تولید ودلی به همین . برخوردار است

به الگ برداری از پارامتر های کمی و اقدام به طور مستمر 

.  می کنندماشین آالت کیفی عملکردی تجهیزات و 

مواًل بستر ثبت، نگهداری و اشترام گذاری این اطشعات مع

فرم های کاغذی هستند؛ هرچند در برخی از موارد از 

تاب با پگاه آف. استفاده شده استسامانه های نرم افزاری نیز 

تجزیه و تحلی  همٔه روش های الگ برداری، راهکار 

نرم افزاری هوشمندی را مبتنی بر پلتفرم های اندروید و

ن ها سازماکه با استفاده از آن است دسکتاپ توسعه داده 

می توانند تمام چرخٔه طراحی، ثبت، انتقال اطشعات، 

ترهای بازخورد و بکارگیری برگه های الگ شیت و مقادیر پارام

به صورت کامًش دیجیتالی و یکپارچه به انجامرا آن ها 

.  برسانند

الگ شیتماژول معرفی 
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امکانات و ویژگی های ماژول الگشیت

oبررسی و تایید امکان طراحی و مدیریت اجرای فرایند مقداردهی و
نهایی مقادیر الگ شیت ها

o همگام سازی خودکار اطشعات بین سرور و دستگاه های اندرویدی به
صورت وایرلس

o استفاده از فناوریNFC برای اطمینان از مقداردهی برگه های الگشیت
در مح  های تعیین شده

oامکان بهره برداری آنشین و آفشین از اپلیکیشن اندرویدی
oافزاری امکان بهره برداری از اپلیکیشن اندرویدی بدون وابستگی سخت 

به پگاه آفتاب و هر برند دیگری
o مجهز به ابزار طراحی گزارش و داشبورد
oو امکان یکپارچه سازی کام  با ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات

ها و یا استفاده pmاستفاده از مقادیر ثبت شده در محاسبٔه سررسید 
از الگ شیت ها، چک لیست ها و تست لیست های موردی در فرایند 

مدیریت درخواست کار

oهیزامکان تعریف نامحدود پارامترهای تجهیزات و ارتباط آن ها با ساختار درختی تج
oامکان تعریف و استفاده از پارامترهای لحهه ای، شمارشی و انتخاب از لیست
oامکان طراحی نامحدود قالب های الگ شیت به صورت موردی و دوره ای
o عملکردیپارامترهای انواع برای تریپامکان تعریف محدوده های مجاز، آالرم و
o کاربربه خطا هشدار ومحدوده هایکنترل خودکار محدوده های مجاز و اعشن
o کنتورهاشدن سرریز هنگاممحاسبٔه مقادیر نهایی پارامتر های عددی شمارشی
o هندهلددستگاه های و دسترسی به اپلیکیشنمدیریت کاربران و
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ری است بلکه مجموعه ای از خدمات و راهکارهای نرم افزا. مدیریت کاال و قطعات یدکی پگاه آفتاب تنها یک نرم افزار نیستراهکار 

و ن نمـوده تعییبهینه ترین نهام طبقه بندی را موجود، که از طریق آن، متناسب با شرایط و نیازمندی های سازمان و استاندارد های 

سـاختار در گـام بعـدی،. تعـیین می شـوندتکمیلی هر طبقـه قطعات، مشخصه های کاالها و ساختار کشسه بندی  پس از استخراج 

کـاال و مـدیریتنرم افـزار »بازشناسایی کاالهـای موجـود را طراحـی و در و شناسایی کاالهای جدید گردش کار فرایند و تشکیشتی 

نگ کـاال و در پایان بر اساس شناسایی انجام شده و بهروش تعیین شـده بـرای کـدی. پیاده سازی خواهیم کرد« پگاه آفتابقطعات 

.قطعات، کدگذاری اقشم در نرم افزار انجام خواهد شد

داد که سیستم مـدیریت کـاال و قطعـات یـدکی را در امتـاست، خدمات و ابزاری نرم افزاری راهکار ارائٔه هدف پگاه آفتاب در این 

. گیردخدمت مدیریت نگهداشت دارایی های فیزیکی به مدیریت انبار و موجودی ها، مدیریت زنجیرٔه تامین کاال و 

مدیریت کاال و قطعات یدکیماژول معرفی 
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طبقه بنهههههدی و 
االککالسهه بندی 

مههههههههدیریت 
واحهههههههد های 
انهههههدازه گیری

فهههههههرایند
االشناسایی ک

فراینهههههههههههد 
بازشناسههههههایی 
کاالهای مهوجود

کدگههههههذاری و 
مههههدیریت کاال

و کههاال داشههبورد 
مهههههوجودی ها

د مدیریت فراین
گههههردش کارو 

اجزای اصلی ماژول 
مهههدیریت کهههاال و 
قههههطعات یهدکی

1
2

3

4
5

6

7

8

مهههههههدیریت 
کاربههههههههران
او دستههرسی ه
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o طراحی و ساخت تجهیز افق امن( جهت انتقال اطشعات از شبکه های صنعتی به شبکهIT یکسویهبه صورت کامش امن و)

o طراحی و ساخت تجهیزات جمع آوری سیگنال(Data Logger)و سامانه های تحلی  و مانیتورینگ داده

oطراحی و ساخت سنسورهای ارتفاع سنج لیزری

oطراحی و ساخت سنسورهای ارتفاع سنج اولتراسونیک

o صنعتیطراحی و ساخت تجهیزات انتقال سیگنال بیسیم

o صنعتیمبدل های و ساخت طراحی:
o ۲۰/۴مبدلmA(۲۰/۰ ) بهV۱۰/۰ کاناله۴تا ۱ولت ـ وبالعکس ـ ۱۰۰۰ایزوله تا
o ۲۰/۴مبدلmA(۲۰/۰ ) بهV۵/۰ کاناله ۴تا ۱ولت ـ وبالعکس ـ ۱۰۰۰ایزوله تا
o ۲۰/۴مبدلmA(۲۰/۰ ) بهV۳.۳/۰ کاناله ۴تا ۱ولت ـ وبالعکس ـ ۱۰۰۰ایزوله تا

توانمندی های حوزه اتوماسیون صنعتی
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o قابلیت اخذ داده های تجهیزات شبکه صنعتی از درگاه سریال وEthernet 

o  پشتیبانی از پروتکModbus 

o امکان پشتیبانی از دیگر پروتک  هایFieldbus

o شده جمع آوری داده هایپشتیبانی از کارت حافهه جهت ذخیره اطشعات، پیکربندی و تنهیمات

oمجهز به درگاه های ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ

o مجهز بهWeb Serverبرای نمایش اطشعات و داده های ذخیره شده

o سادگی و سهولت در نصب و پیکربندی

حاص  سال ها تجربه کارشناسان پگاه آفتاب درحوزه « افق امن»راهکار 

رفع پیاده سازی سیستم های جمع آوری و پردازش داده های صنعتی است؛ که با

این راهکار . نقاط ضعف راهکارهای متداول، طراحی و ساخته شده است

سخت افزاری ـ نرم افزاری، ضمن حفظ امنیت شبکه های صنعتی،  قابلیت

ی با برقراری ارتباط با آنها را فراهم نموده و همینین اســتقرار سیــستم های

با ایجاد امکان « افق امن»راهکار . پــردازش داده های حـجیم را میسر می سازد

ن انــتقال، نمایــش، پردازش، و ذخـــیره سازی داده های صنعتی و فراهم کرد

و BIامکان به کارگیری آن ها در سامانه های مدیریت دارایــی های فیـــزیکی، 

ا سایر ســامانه های مدیریتی مورد نیاز صنایع، افزایش بهره وری سازمان ر

.  ممکن می سازد

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی؛ تجهیِز افق امن

«افق امن»مزایا و قابلیت های راهکار 
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|  مدان هنیروگاه شهید مفتح | شرکت کنترل قدرت پارس | شرکت مدیریت تولید برا آذربایجان غربی | 
اه شهدای نیروگ| نیروگاه خلیج فارس | شرکت مدیریت تولید برا لوشان | سیک  ترکیبی قم نیروگاه 
روگاه سیک  نی| نیروگاه گازی صوفیان | نیروگاه بخار و نیروگاه گازی تبریز | نیروگاه رامین اهواز | پاکدشت 

|  ۳وگاه کارون سد و نیر| سد و نیروگاه شهید عباس پور | کهنوج شرکت تولید برا ماه تاب | ترکیبی ایسین 
|سد و نیروگاه مارون | سد و نیروگاه کرخه | سدونیروگاه مسجد سلیمان | سد و نیروگاه دز 

سازمان آب و برا 
خوزستان

شرکت مدیریت
تولید برا شازند

د شرکت مدیریت تولی
کابرا شهید سلیمی ن

ید شرکت مدیریت تول
کرمانبرا 

د شرکت مدیریت تولی
برا آذربایجان شرقی

شرکت بهره برداری و 
اتعمیرات نیروگاه صب

خمیرمایه شرکت 
و الک  رازی

را شرکت مدیریت تولیدب
شهید منتهرقائم 

EAMمشتریان منتخب راهکار 
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طراحی موجودیت

طراحی قواعد 
کسب و کار

طراحی فرم ها

طراحی فرایند ها

ی هاتعیین دسترس

طراحی گزارش ها 
و داشبورد ها

اجرای فرایند

پایش و بهبود 
فرایند
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o باagileBPMSمی توان به سادگی و به سرعت فرایند های پیییدٔه هر کسب و کاری را پیاده سازی، اجرا و پایش کرد.

oagileBPMSکندبا ساختاری چابک امکان واکنش سریع به تغییرات پیش بینی نشدٔه فضای کسب و کار را فراهم می  .

oagileBPMS رای ضمن توجه به مدیریت فرایند و برخورداری از امکانات مورد نیاز برای پیاده سازی فراینـد ها، زیرسـاختی بـل

حـت وب تولید سیستم های غیرفرایندی نیز فراهم کرده است و به همین دلی  ابـزاری قدرتمنـد بـرای تولیـد سیسـتم های ت

.مبتنی بر فناوری های روز است

agileBPMSسهال تجربهه ۱۵این ابزار با تکیه بر . است( برنامه ساز)نسل جدید نرم افزار مدیریت فرایند های کسب و کار پگاه آفتاب ل
. و مبتنی بر جدیدترین فناوری های جهانی توسعٔه نرم افزار طراحی و تولید شده استپگاه آفتاب در تولید راهکارهای فرایندی

agileBPMSمعرفی راهکار 
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oتمام مراح  مدیریت فرایند تنها در یک محیط تحت وب و بدون نیاز به ابزار دیگر

oتولید نرم افزار های فرایندی و غیرفرایندی با حداق  نیاز به کدنویسی

oامکان کدنویسی سمت سرور و سمت کشینت در صورت لزوم

oتعریف ساختار و رفتار موجودیت ها در قالب مشخصه ها و عملیات ها

oتعریف انواع روابط یک به یک، یک به چند و چند به چند بین موجودیت ها

oامکان افزودن مشخصه های جدید به موجودیت های سیستمی

oپیاده سازی قواعد اعتبار سنجی الگوپذیر بدون کد نویسی

o کسب و کار به راحتی با زبان سی شارپانواع قواعد پیاده سازی

oتولید خودکار فرم تحت وب با قابلیت ریسپانسیو بر اساس ساختار موجودیت

o و اسکریپت نویسیطراحی وب امکان بومی سازی فرم ها با پشتیبانی از استاندارد های

o پشتیبانی از زبان جهانی و محبوبBPMN  مدل سازی فرایند هابرای

o اجرای تحت وب نرم افزار های فرایندی و غیرفرایندی بشفاصله بعد از پیاده سازی

oشخصی سازی فرم های جستجو، نمودار ها، خروجی های اکس  و چاپی

oامکان طراحی داشبورد های اختصاصی در چند دقیقه

agileBPMSامکانات کاربردی 
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شرکت | eBPMمدیریت گروه مشاوره | پارس مبتکر الکترونیک | شرکت معدنی سنگ آهن آم کهور | 
ت شرکت مدیری| سامانه گستر امین | گروه خدمات درمانی عرفان سشمت | مدیریت فردای اندیشه آرنا 

ت مدیریت شرک| شرکت مدیریت تولید برا بعثت | شرکت مدیریت تولید برا کرمان | تولید برا شازند 
|  د برا لوشان شرکت مدیریت تولی| شرکت مدیریت تولید برا شهید سلیمی نکا | تولید برا منتهر قائم 

|شرکت مدیریت تولید برا ری 

شــــرکت بازرگــــانی 
دولــــتی ایـــــران

شرکت مطالعات مواد 
معدنی زرآزما

یشرکت صــنعت
امـــــــید فنر

صدا و سیمای جمهوری
اسشمی ایــــــــران

هـلدینگ
فـــــاخر

مبلمانشرکت 
لیواداری 

ـــــوری  ـــــه کش اتحادی
سوخـــت های جایگزین

کانون تبلیغاتی 
کروشه

agileBPMSمشتریان منتخب راهکار 
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تا ت پگاه آفتاب طراحی شده اسداشبورد مدیریتی راهکار هوشمندسازی کسب و کار و 

با جمع آوری و پاالیش داده های ثبت  شده در سیستم های جامع سازمانی و دیگر 

داده  ها را مورد استفاده در سازمان، گزارش های مختلف و تصویرسازی نرم افزارهای 

.سازمان عملیاتی سازدو گلوگاه های پنهان برای شناسایی روندها 

نتایجشاخص های کلیدی و (KPIs)کسب و کار این راهکار شاخص  های کلیدی عملکرد 

(KRIs)را در قالب داشبوردهای مختلف بنا به نیازهای مدیران سازمان در نقش های

میانی و راهبران در مدیران ارشد و عام ، مدیران اعم از مدیریت مختلف سازمانی 

راهم ف… و نگهداشت، اداری از جمله منابع انسانی، مالی، تولید، مختلف، بخش های 

.می آورد

ز نرم افزار، یک گزارش سايک آفتاب صرفًا راهکار هوشمندسازی کسب و کار پگاه 

ای خدمات مشاوره، راهکارهپيشرفته یا یک پروژه موقت نيست بلکه مجموعه ای از 

رويكرد و ابزارهایی را برای است؛ که IoTنرم افزاری، راهکارهای اتوماسیون صنعتی و 

مديريت انبوهی از داده های خام سازمان ها و قاب  تحلي  كردن آنها را مهیا می سازد

تا در میان مدت و بلندمدت سازمان بتواند اطشعات معنادار و دانش را از قلب 

.انبوه سازمان استخراج و استفاده کندداده های 

معرفی راهکار هوشمند سازی کسب و کار
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دهه سابقه2
ه سـابقدو دهه آفتاب پگاه 

ــای  ــازی پروژه ه در پیاده س
هوش تجاری در حوزه های 
ــــالی، اداری،  ــــف م مختل
پشـــتیبانی، نگهــــداری و 
ـــیون  ـــرات و اتوماس تعمی

.صنعتی را داراست

رویکرد فرایندی
 های پگاه آفتاب در تمام پروژهرویکرد 

رد هوشمندسازی کسب و کار یک رویک
ه در فرایندی مبتنی بر سـال ها تجربـ
دی حوزٔه توسعٔه سیسـتم های فراینـ

.است

تنوع ابزارهای پیاده سازی
محــدود بــه ابــزار خاصــی مــا 

اســاس نیــاز و بــر ونیســتیم 
ــبورد های  ــما داش ــتٔه ش خواس

ف مختلابزارهایمدیریتی را با 
BIو شناخته شــــدٔه حــــوزٔه 

. خواهیم کردپیاده سازی 

پیاده سازی نیازهای خاص 
تیم هـای مشـاوره واتکا به دانش با 

ازی پیاده سـفنی پگاه آفتاب آمادگی 
نیازهای خـا منهوره سـازمان ها و 

.هستیمنهاد های مختلف را دارا 

چرا راهکار 
هوشمدسازی 

کسب و کار
پگاه آفتاب؟

راهکار هوشمند سازی
کسب و کار
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میراتگواهی تاییدیه سیسستم نگهداری و تع

گواهی تاییدیه سیسستم مکاتبات

نیروگاهیERPگواهی تاییدیه 

گواهی تاییدیه سیستم برنامه ساز

گواهی احراز صشحیت شرکت های 
انفورماتیکی
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