
مدیریت دارایی های راهکار مستند معرفی 
تعمیراتفیزیکی و نگهداری و 

نــــــت پــــگاه
راهکار  مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات



بـــه نام خــدا



نـــــــت پگاه

چابـــــــــــــــــــــــــــــــکی
در مــــــــــــــدیریت
دارایــــــــــــــی های
فـــــــــــــــــــــــــــیزیکی
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ور تولیاد نرم افزار نگهداری و تعمیرات به عنوان اولین محصول پگاه آفتاب به سفارش یکی از نیروگاه هاای ش ا۱۳۸۰در سال 

عنوان راهکاری روند تکامل و توسعٔه راهکار نگهداشت پگاه آفتاب در این سال ها به شکلی بوده، شه اشنون این محصول به  . شد

ت مجهز بودن این راهکاار باه مالول هاای مادیری. جامع برای مدیریت دارایی های فیزیکی در صنایع مختلف شناخته می شود

،Work Permitمدیریت دستورشار، ورک پرمیات ،PdMنت پی گویانه ،CBMتجهیزات، نت پی گیرانه، نت مبتنی بر شرایط 

پروله هاای ،HSEمدیریت گردش شار فرایند، مدیریت منابع انسانی نگهداشت، مدیریت ایمنی، سالمت و بهداشت محیط شار 

 های نگهداری و تعمیرات و داشبورد و گزارش های تحلیلی؛ و هم چنین به شارگیری فناوری های روزآمدی چاون مادیریت فرایناد

ت و شسب و شار، باعث شده تا این راهکار ابزار های الزم جهت مدیریت فراگیر، یکپارچه و هدفمند بارای نگهداشات ماشاین آال

گااه هم چنین سیساتم نگهاداری و تعمیارات پ. تجهیزات را فراهم و امکان بهره مندی از استراتژی های نوین نت را میسر سازد

اعام از مادیریت (EAM)آفتاب این امکان را دارد تا با مالول های اختصاصی راهکار مدیریت دارایی های فیزیکی پگاه آفتاب 

ار اسناد و آرشیو الکترونیک، مدیریت انبار قطعات یدشی و ماواد مصارفی، مادیریت زنجیاره تاامین شااال و خادمات و راهکا

.نیز یکپارچه شود( الگ شیت و چک لیست)اندرویدی جمع آوری سیار داده ها 

راهکارمعرفی

۴

آفتابمعرفی سیستم نگهداری و تعمیرات پگاه

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



ساختار راهکار

۵

ماژول های اصلی راهکار

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



دستاورد ها

۶

نگهداری و تعمیراتدستاورد های بهره برداری از راهکار 

باااا نااارم افااازار نگهاااداری و 
تعمیاااااارات  تکنسااااااین ها و 
متخصصااان ناامن دسترساای 
سااریع بااه سااوابی دارایی هااا و 
تجهیااااازات، دساااااتور شار های 
قاادیمی تر، اعالعااات تعمیراتاای

دشی گذشته و تاریخچٔه قطعات ی
بی جایگزین شده، فرایند عیب یاا

و رفااع م ااکل از تجهیااز را بااه 
.ندسادگی می توانند پیش ببر

پایش هزینه هانت با برنامهعاتدسترسی سریع به اطال

نت های با برنام در موعد زماانی 
ا م خص خود در انطباق شامل ب
دساااااتور العمل ها و الزاماااااات 
ار تولید شنندٔه تجهیاز آاااز باه شا

هم چناااین پااا  از . می شنناااد
 شار هاِی پیکربندی سیستم دستور

رعت مرتبط به نت با برنامه به س
ر و به ساادگی، شاامالم منطبای با
برنامٔه عراحی شده و باه هماراه 
تمام اعالعاات ماورد نیااز بارای 

اهند تکمیل دستور شار تکمیل خو
.شد

ر در عول تکمیِل دستور شار در ها
تجهیزی امکان رهگیری جزئیات
هزینه  ها اعام از هزینأه قطعااِت 
یاادشی، نیااروی انسااانی، هزینااهٔ 
سرویِ  تجهیزات در عول زمان
و دیگر هزینه های متفرقه  فراهم

ایاان شااار سااهولت در . اساات
ساخت گزارش دربارهٔ  هزینه های
صرف شده را در پی دارد و باعث
ده می شود به صورت تفکیک شا

بخش هایی شه بودجاه در آن هاا 
صرف شده است قابل م ااهده 

.شود



دستاورد ها

ی و با استفاده از نرم افزار نگهدار 
ت تعمیرات سازمان شما به صاور

خودشاااار قطعاااات یااادشی و 
تامین شنناااادگان را ردیااااابی و 
ه موجودی هر قطعه را شنترل شرد
و به این وسیله همی اه میازان
موجودی را در حالت بهینه قارار 

اگاار موجااودی از شمیناأه . دهااد
 تری تعیین شده به سطح پاانن

ا برود سیستم ه ادار های الزم ر
ان باارای شاااربران و تامین شنناادگ
رش ارسال می شند تا فرایند سافا

.مجدد قطعات آااز شود

ر هااتوماسیون دستور کاتحلیل مبتنی بر دادهکنترل هوشمند موجودی

باااا تحلیااال خرابی هاااا، زمااااِن 
توقف هاااا، میااازان اساااتفاده از 
ا منابع، و الگوی صارِف هزیناه ه
یاد در سیستم نت پگااه، می توان
اعاث تغییراتی را اجرا شنید شاه ب

ارزش افزایی یاا شااهش ریساک 
ما شوند و نقاط نعف سازمان ش
د در نگهداری و تعمیرات را بهباو

این تحلیل ها می تواند باه. دهد
، شناسااایی م ااکالت تجهیاازات
ساانجش رویااه های شاااری بااا 
اساااااتاندارد های صااااانعت و 
.شناسایی بهروش ها منجر شود

CMMS پگاااااه آفتاااااب بااااا
ایان اتوماسیون فرایند دستور شار

روز اعمینان را ایجاد شند شه با با
شاااادن و ترتیااااِب خودشااااار 
دسااتور شار ها در داخاال سیسااتم 
نرم افاازاری دیگاار ماادیران زمااان 
ان خود را برای شنترل مدام شارشن

واحااد نگهااداری و تعمیاارات و 
 ها گوشزد شردن دستور شارهای آن
ن هدر نمی دهند و بنابراین مدیرا

نگهداشاات و تیم هااای آن هااا 
ار می توانند بدون وقفه بر روی ش

.متمرشز شوند

۷



امکانات

۸

oملیاتیابزار مدیریت فرآیند؛ با امکان عراحی ایستگاه های شاری و اتصاالت بین آنها به صورت شامالم پویا و ع
oامکان تعریف ایستگاه شاری از نوع الحاق
oامکان تعریف ایستگاه شاری م ترک بین شاربران ایستگاه شاری
o امکان تعریف شرط خروج روی ایستگاه های شاری
oامکان تعریف شرط پاالیش روی هر ایستگاه شاری
oامکان پ  گرفتن شار ارسال شده توسط ارسال شنندٔه شار
oامکان برگ ت دادن شار به فرستنده با تعیین سطح برگ ت
oامکان پیوست شردن فایل به شار
oامکان ایجاد الزام به نمایش شار قبل از خارج شردن شار از شارپوشه
o شرح شار انجام شده»و درج « یادداشت برای مرحله بعد»امکان اجباری نمودن درج»
oامکان تعریف شد برای هر ایستگاه شاری
oامکان جستجوی ایستگاه های شاری و اتصاالت میان آن ها
o بدون نیاز به ورود به محیط شرط « خروج بدون تأند»و « خروج با تأند»امکان تعیین شرط
o برگ ت( محدوده)امکان تعریف ایستگاه های ارسال دستی با تعیین سطح
o ستگاه شاری عالوه بر امکان تخصیص ای« پست»یا « شاربر»امکان تعریف ایستگاه شاری به ازای م خصه ای از نوع

به شاربران و پست های سازمانی
oامکان ذخیرٔه فرایند جهت اعمال تغییرات محیط عراحی فرایند در سیستم
o به ازای هر ایستگاه شاری« سطوح دسترسی به اجزای فرم»امکان تعیین
oابزار عراحی گزارش؛ جهت ساخت گزارش های دلخواه در دو قالب فرم دیجیتالی و شااذی
oابزار عراحی منوی پورتال
oرم هاای ابزار تعیین سطوح دسترسی؛ با امکان تعیین سطح دسترسی به شالس، آبجکت هاا و رشوردهاا، اجازای ف

فرایندی و ایرفرایندی، منوهای محیط عراح، منوهای محیط ُپرتال
oمدیریت شاربران
oپورتال

امکانات زیرساختی 



امکانات

oتعریف نت های بابرنامه به ازای شالس تجهیز و یا درخت تجهیز
oپوشش انواع نت های بابرنامه پی گیرانه، مبتنی بر شرایط و پی گویانه
oبرنامه ریزی بازدیدها و بازرسی های دوره ای و مبتنی بر ریسک
oاستفاده از پارامترهای عملیاتی تجهیز در تعیین فرمول صدور نت های با برنامه
oمول هاای محاسبه خودشار سررسید نت های بابرنامه با توجه به تعاریف انجام شده تقویمی و یاا فر

تجهیزتدوین شده و با توجه به مقادیر پارامترهای عملیاتی تجهیز و یا تاریخچه تغییر ونعیت
oصدور سیستمی دستور شار های نت بابرنامه در سررسید
o تعریف الگوی صدور درخواست شار نت های با برنامه

نــــت با بـــــــرنامه

ســـازمــان نـــــــت

oتعیین قسمت های بهره بردار و تخصیص کاربران هر قسمت
oمتتعیین قسمت های تعمیراتی و تخصیص مسئولین و مجریان هر قس
oتعیین شیفت های کاری و تخصیص کارکنان به هر شیفت
oتعیین مهارت ها و مشاغل کاری
oتعیین دستمزد نفرساعتی هر یک از کارکنان نت
oتعیین مجریان هر درخواست کار جاری و یا درخواست کار بابرنامه

oتجهیزاتنگهداشتپروله هایالگویتعریف
oبرنامه ایاعالعاتبراساستجهیزاتنگهداشتپروله هایتعریف
oپروله عملیاتیشروعاعالم
oهشدتعریفنیازیپیشروابطبراساسپرولهدرخواست شارهایخودشارصدور

یپروژه تعمیرات

۹



oدرختیساختارباتجهیزاتشالستعریف
oتجهیزشالسهرازایبهتعمیراتیفعالیت هایتعریف
oتجهیزشالسهرازایبهمستنداتتخصیص
oتجهیزشالسبهبرنامهبانت هایانواعتعریف
oتجهیزاتدرختیساختارتعریف
oشدهدادهتخصیصتجهیزشالسازشناسنامه ایاعالعاتارث بری
oدرختیساختاردرتجهیزنصبتاریخچهتعیین
oدرختیساختارازاستفادهباتجهیزاتنصبمکانتعیین
oالسشازمستقلمحیطیزیستوایمنیسیموله،ایزوله،فعالیت هایتعریف
oجانبیتجهیزاتواینترالکتجهیزاتتعریف
oشالسازمستقلتجهیزمستنداتتعریف
oتجهیزشالیبراسیونسابقهثبت
oتجهیزاموالجمع داریاعالعاتثبت
oتجهیزاتونعیتتغییرتاریخچهثبت
oسیگنالانتقالسامانهعرییازونعیتتغییرتاریخچهخودشارثبت
oشیتالگسامانهعرییازونعیتتغییرتاریخچهثبت
oتجهیزاتعملیاتیپارامترهایانواعتعریف
oیعملیاتپارامترهربهسیگنالانتقالسامانهدرمتناسبتگتخصیص
oنهٔ ساماشاالیبانکازتجهیزاتیدشیقطعاتومصرفیموادشاالها،تعیین

تامینزنجیرهمدیریت
oتجهیزاتساختوخریداعالعاتمدیریت
oثراتاتعمیرات،ونگهداریایمنی،مبنایبرتجهیزاتاهمیتواولویتتعیین

اتخاذجهتسازماندلخواهالگوییاوتولیدبرتاثیرزیستی،محیط
نتمتناسباستراتژی های

امکانات

۱۰

اتشـــــناسنامه تجهیز



oاختی عراحی فرایند های مدیریت دستور شار با استفاده از امکانات زیرسا
محیط عراحی فرایند

oپوشش فعالیت های حوزه  های بهره بارداری و تولیاد، تعمیارات، فنای و
در خاالل ... ، پیمانکااران نات و HSEمهندسی، برناماه ریزی، ایمنای و 

عراحی و اجرای فرایندها
oای عراحی فرایندهای شاامالم یکپارچأه مادیریت دساتورشار باا فرایناده

حوزه های مدیریت پ تیبانی و زنجیره تامین شاال و خدمات
oورود دسته ای دستور شارها از فایل اشسل و یا ساایر فرمت هاای داده ای

شارجهت صدور یکبارٔه چندین دستور شار با تعیین ایستگاه شروع
oصدور دستور شار وابسته و انجام آن در خالل فرایند عراحی شده

امکانات

۱۱

ارفرایند مــــدیریت دستــــور ک

oمحاسبٔه هزینه های مستقیم مواد مصارفی و قطعاات یادشی انجاام
دستور شار

oر شارمحاسبه هزینه های مستقیم دستمزد شارشرد مجریان نت دستو
o محاساابه هزینااه های تجمیعاای شاااال و دسااتمزد دسااتور شار و اعمااال

هزینه های سربار

محاسبه هزینه های دستور کار نت



oبری تخصیص پارامترهای عملیاتی تجهیز به ازای شالس تجهیز و ارث
آن به تجهیزاتی مرتبط به شالس

oر تخصاایص مسااتقیم پارامترهااای عملیاااتی بااه تجهیاازات در ساااختا
درختی تجهیز 

oتعریف انواع پارامترهای عددی لحظه ای و عددی شمارشی
o تعاایین محاادوده مجاااز، محاادوده آالرم و محاادوده تریاا  باارای

پارامترهای عددی لحظه ای
oتعیین مقدار افزایش عی دوره برای پارامترهای عددی شمارشی
oتعیین رقم سرریز شنتور به ازای پارامترهاای عاددی شمارشای جهات

ر در محاسبه مقدار نهایی در هنگام ثبت ونعیت سارریز شادن شنتاو
هنگام مقداردهی برگه های الگ شیت

o عراحی الگوی برگاه های الگ شایت براسااس پارامترهاای عملیااتی
تجهیزات

o عراحی برگه های الگ شیت موردی و دوره ای با امکان تعیین تااری
شروع دوره و تناوب آن بر حسب دقیقه، ساعت و روز

oعراحی فرایند ثبت، بررسی و تاند نهایی مقادیر الگ شیت
oالگ تعیین ایستگاه صدور برگه الگ شیت باه ازای هار الگاوی برگاه

شیت
oیدصدور خودشار برگه های الگ یت دوره ای توسط سیستم در سررس
oه به ایجاد شار در شارپوشه برای برگه های الگ شیت صادر شده با توج

ایستگاه صدور تخصیص یافته
o نصب و شااربری برناماه الگ شایت اندرویادی بارروی هندهلادهای

و باالتر5هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید 

امکانات

۱۲

الگ شــــــــیت



امکانات

۱۳

oثبت مقادیر برگه های الگ شیت در برنامه الگ شیت اندرویدی
oتاند مقادیر ثبت شده در برنامه اندرویدی توسط شاربر
o همگام سااازی خودشااار اعالعااات برگااه های الگ شاایت بااین هاار  برنامااه

ر اندرویدی نصب شده در هر دستگاه هندهلد و سرور شامل ارسال خودشا
الگ برگه های مقداردهی شده تاند شده از دستگاه و نیز انتقال برگه های

WiFiشیت صادر شده به دستگاه از عریی شبکه 
oمحدودسازی روش مقداردهی برگه های الگ شیت به بعد از تصدیی تاگ

NFCدر بخش عراحی الگوی برگه های الگ شیت
oای برنامه اندرویدی مجزا با دسترسی اختصاصی جهت برنامه ریزی تگ ها

NFCشدهبر اساس شدینگ تعریف شده برای الگوهای الگ شیت تعیین
o فیلتر برگه الگ یت مرتبط بالفاصله بعد از قرائت تگNFC جهت افزایش

سرعت جستجو و مقداردهی برگه الگ شیت توسط شاربر
o داشاابورد تعااداد شاال برگااه های موجااود در برنامااه اندرویاادی، برگااه های

ل مقداردهی ن ده، برگه های مقداردهی شدٔه تاند ن ده، برگه های ارساا
ی شاربرن ده در برنامه اندرویدی با امکان دسترسی سریع به هر دسته برا

o مقداردهی به پارامترهای برگه های الگ شیت در برنامه اندرویدی در هار
دو ونعیت آفالین و آنالین هندهلد

o شنترل های هوشمند در هنگاام مقاداردهی پارامترهاای عاددی لحظاه ای
مبتنی بر محادوده های نرماال، آالرم، تریا  و محادوده های ایرمجااز و 

اعالم ه داردهای الزم به شاربر در هر دو ونعیت آفالین و آنالین
o شنترل های هوشمند در هنگام مقاداردهی پارامترهاای عاددی شمارشای

مبتنی بر مقدار افزایش مجاز عی دوره تعیین شده



o امکان ذخیره انواع قالب فایل های الکترونیکای از جملاهPDF, DWG, GIF و فایل هاای صاوتی و
تصویری

o امکان ذخیره سازی دسته اى اسناد به ازای پرونده، به منظور ذخیره سازی رویCD یاا تباادل آن از
عریی ایمیل

oامکان اسکن اسناد
oامکان استفاده از اسکنرهای پر سرعت
o وجود ابزارهای متنوع جهت پردازش تصاویر اسکن شده( ،چرخشZoom)
o (پرونده)امکان سازمان دهی اسناد بر اساس درخت واره مونوعی اسناد
oامکان جستجو بر اساس پرونده
oامکان م اهده، چاپ و فک  اسناد جستجو شده
o امکان استفاده از انواع فیلدهای مختلف از نوع شاراشترهای عددی و تاری
oجستجوی سریع و مطمئن روی فیلدها
o امکان استفاده از وسایل ذخیاره داده هاا، شاامل شابکه های محایط ذخیاره(S.A.N.) و ذخیاره

(.N.A.S)پیوسته به شبکه 
oن از استفاده از نمای گر داخلی برای نمایش محتوای فایل هاای تصاویری باا فرمت هاای گونااگو

JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFجمله 
o امکاان : «درخواست امانت گیری اصل سند از بایگانی»فرآیندCheck in/Check out روی اساناد

فیزیکی
oامکان تعریف نابطٔه دسترسی شاربران به اسناد ثبت شده در بازه های تاریخی معین
oه های امکان تعریف نابطٔه دسترسی به اسناد، بر اساس شلیاه م خصاه های عماومی و م خصا

O.A.L. (Object Access level)خاص نوع سند با استفاده از موتور 
o (ارتباط بین اسناد)امکان ایجاد اتصال بین دو سند و عملیات مرتبط با این اتصال
oامکان عبقه بندی اسناد هنگام شناسه گذاری

امکانات

۱۴

نیکمدیریت اسناد و آرشیو الکترو



oامکان نمایه سازی و ت خیص شلید واله های اسناد به عور دستی
o امکان استفاده هم زمان چند شاربر از اسناد صوتی و تصویری به صورتStream
o ( اصل سند)امکان تعریف مکان بایگانی، برای م خص شردن مکان نگهداری نسخه ایردیجیتالی سند

امکان تعریف نوع سند و م خصه های خاص هر نوع
o (شنترل یکتایی اسناد)امکان تعریف انواع ایندش  نوع سند
oم خص شردن عادی، محرمانه یا سری بودن سند: امکان تعریف سطح امنیتی سند
oامکان تعریف زبان نگارش سند
oامکان تعریف اولویت ها
oامکان تعریف اقدام ها
oده ها، ثبت سند، ورود اعالعات و م خصه های سند، دساته بندی ساند در پرونا: مدیریت اسناد؛ شامل

شنترل یکتایی در ایندش  سند، درخواست سند، بررسی درخواست سند، برگ ت امانت
oامکان ذخیره سازی اعالعات ثبت شده سند در قالب های گوناگون فایال، از جملاهTXT, JPG, HTML, 

CSV, GIF
o امکان تهیه نگارش های(Versions) مختلف اساناد و امکاان جساتجو باه ازای ورلن هاای مختلاف و

(Documents Versioning)تعیین ورلن مورد استفاده در سازمان 
o در صاورت اساتفاده از ابازار ( سند اسکن شده یا فایال)امکان استخراج متن از تصویر اسنادO.C.R. 

Server (م مول خریداری الیسن  بصورت جداگانه)پگاه آفتاب
o پ تیبانی ابزارO.C.R.از زبان های فارسی، عربی و انگلیسی
o آموزِش فونت جدید به موتورO.C.R.
oساتورالعمل امکان تخصیص مستندات بصورت فایل مستقیم به ازای تجهیز، فعالیت های تعمیراتای، د

...ایمنی و زیست محیطی و 
o امکان تخصیص مساتندات بصاورت لیناک از ماالول مادیریت اساناد باه ازای تجهیاز، فعالیت هاای

...تعمیراتی، دستورالعمل ایمنی و زیست محیطی و 

امکانات

۱۵



o تعریف شالس شاال با ساختار درختی و تعیین عنوان م خصههای تکمیلی هر شالس
o معرفی شاال مبتنی بر م خصه های عمومی و م خصه های تکمیلی
o استاندارد-ساختار شالس شاال : تعیین شد شاال مبتنی برTMC - استاندارد تاتا
o فرایند شناسایی شاالی جدید
o فرایند شناسایی مجدد شاال
oت تعیین مولفه های شنترل موجودی هر شاال و انجام شنترل موجودی مکانیزه و صدور درخواس
o خرید شارلی سیستمی
oلی پ تیانی از واحدهای اندازه گیری اصلی و فرعی و تبدیل خودشار واحدهای فرعی به واحد اص
o در محاسبه موجودی شاال
o فرایند درخواست شاال تا تخصیص و صدور حواله و یا صدور درخواست خرید
o فرایند حواله ریالی
o (  ایرشارلی، شارلی سیستمی و شارلی ایرسیستمی)فرایند درخواست خرید
o ( ثبت فاشتور یا تحویل شاال به انبار تا تا صدور رسید)فرایند صدور رسید
o فرایند رسید ریالی
o فرایند تخصیص درخواست اولیه شاال از رسید تا صدور حواله
o عملیات های ویرایش شد مکان شاال و ویرایش تاری  انقضاء
o عملیات های ویرایش اعالعات حواله و ویرایش تاری  رسید
oه عملیات های برگ ت به انبار، مرجوع به فروشنده، برگ ت به انبار از مرجوع به فروشند
o ثبت و مدیریت امانت شاال
o عملیات اداام شاالهای یک انبار
o پ تیبانی از ساختار دسته بندی انبارها و انبارک ها
o عملیات انتقال موجودی بین انبارک های یک دسته بندی انبار

امکانات

۱۶

یمدیریت قطعات یدکی و مواد مصرف



o عملیات تامین اعتبار گروهی درخواست خریدها
o عملیات ویرایش شاالی درخواست خریدها
o مدیریت مورد مصرف و مراشز هزینه
o (رسید، حواله، برگ ت به انبار، مرجوه به فروشنده و اصالحیهها)صدور سند حسابداری انبار
o سهمیه بندی شاالها
o محاسبه خودشار آمار مصرف شاال و بروزرسانی اعالعات شنترل موجودی
o مجموعه عملیات انبارگردانی و رفع مغایرت انبارگردانی
o پ تیبانی از تراشن شهای مقداری و ریالی انبار در دو دوره مالی باز متوالی
o عملیات پایان دوره مقداری و پایان دوره ریالی انبار به ترتیب و مستقل
oمجموعه گزارش های شاربردی، عملیاتی، تحلیلی بدون محدودیت دوره مالی
o شناسنامه تامین شنندگان
o شناسنامه خریداران
o فرایند خرید خدمات و شاالهای ایر انباری
o مدیرت سفارش های داخلی، ثبت اعالعات استعالم ها و مناقصات
o مدیریت سفارش های خارجی
o ثبت و جستجوی اعالعات مزایده
o صورتحساب فروش شاال و خدمات
o مدیریت قراردادها
o فرایند صورت ونعیت
o فرایند درخواست علی الحساب و فرایند برگ ت علی الحساب
o فرایند درخواست تنخواه
o فرایند واریز و ترمیم تنخواه
o عملیات ایجاد اظهارنامه فصلی ارزش افزوده
oمجموعه گزارش های شاربردی و عملیاتی

امکانات

۱۷



مشتریان

۱۸

بمــــشتریان منتخ

|  مدان هنیروگاه شهید مفتح | شرشت شنترل قدرت پارس | شرشت مدیریت تولید برق آذربایجان اربی | 
اه شهدای نیروگ| نیروگاه خلیج فارس | شرشت مدیریت تولید برق لوشان | سیکل ترشیبی قم نیروگاه 
روگاه سیکل نی| نیروگاه گازی صوفیان | نیروگاه بخار و نیروگاه گازی تبریز | نیروگاه رامین اهواز | پاشدشت 

|  ۳وگاه شارون سد و نیر| سد و نیروگاه شهید عباس پور | شهنوج شرشت تولید برق ماه تاب | ترشیبی ایسین 
|سد و نیروگاه مارون | سد و نیروگاه شرخه | سدونیروگاه مسجد سلیمان | سد و نیروگاه دز 

سازمان آب و برق 
خوزستان

شرشت مدیریت
تولید برق شازند

د شرشت مدیریت تولی
کابرق شهید سلیمی ن

ید شرشت مدیریت تول
شرمانبرق 

د شرشت مدیریت تولی
برق آذربایجان شرقی

شرشت بهره برداری و 
اتعمیرات نیروگاه صب

خمیرمایه شرشت 
و الکل رازی

رق شرشت مدیریت تولیدب
شهید منتظرقائم 
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