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دوازشبیبرایکهاستمفتخردانش بنیانمجموعه ایعنوانبهآفــــتابپــــگاهشرکت
،(ERP)سازمانمنابعبــــرنامه ریزیحوزه هایدرراارزش آفرینیخدماتومحصوالتدهه

نــگهداریو(EAM)فیزیکیدارایی هایمدیریت،(BPMS)کسب و کارفرایند هایمدیریت
کسب بهصـنعتیاتـــوماسیونویدکیقطعاتوکاالمدیریت،(CMMS)تعمیراتو
هبموفقمسیرایندروکردهارائـــــهگوناگونصنایعدرمتوسطوبـــــــزرگ کار  هایو

.استشدهانفورماتیکعالیشورای۱رتـــــبهٔ دریافت
IoTوITبرمبتنیراهکار هایپشتیبانیواستقرارتوسعه،درتجربهدههدوازبیش
وتنوعانسانی،نیرویفنیدانشکناردرایران،صنایعحقیقینیاز هایازبرآمده

هبراآفتابپگاهفناوری ها،جدید ترینبامحصوالتتوسعه  وراهکار هایکپارچگی
.استساختهبدلدیجیتالتحولدرپیشروسازمان هاینزدمطمئنهمراهی

کاربر متخصص استاندهـه سابقه
شـورایرتبه  

*********عالی انفورماتیک
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ی ترینزیربنای ازیکیباراخودکارخالق،وچابکتفکریباآفتابپگاه

ششپوبرایکهمسیراین.نمودآغازبرق،تولیدصنعتکشور،صنایع

«میراتتعونگهداریمدیریتنرٔمافزار»یعنیصنعتایننیازحیاتی ترین

دروادامهدرگردید؛آغاز«نگهداشتکاردرخواستمدیریتفرایند»و

خاللدروبرقتولیدصنعتتخصصیبدنه  وخبرهکارشناسانباتعامل

عمناببرنامه ریزیراهکارشکل گیریبهمستمر،تالشدههدوازبیش

.انجامیدنیروگاهیسازمان

فرایند۱۸۰ازبیشاکنونآفتابپگاهنیروگاهیERPجامعراهکار

نیروگاه۴۰درودادهپوششرانیروگاهنگهداشتوبهره برداریکسب و کار

.استگرفتهقراربهره برداریموردکشورسراسردر

۳

نیروگاهی پگاه آفتابERPمعرفی 

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



ERP وزه های بین زیرفرایندهای حی نیروگاهی با ساماندهی فرایندهای بهره برداری، مهندسی، برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات، مالی، اداری و منابع انسانی و ایجاد پیوستگ
:برخی از ابعاد کارایی این راهکار در تحقق این اهداف عبارتند از. مختلف، کمک شایانی به تحقق اهداف واالی شرکت مادر تخصصی خواهد نمود

۴

نیروگاهیERPمعرفی 

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

خرابی های اضطراری و توقفات غیربرنامه ایکاهش 
کاهش حوادث و محدودیت ها و افزایش کارایی فرایندهای 

بررسی و اقدام اصالحی
حیاتیبهبود شاخص پوشش موجودی کاالهای ضروری و 

دن بهبود فرایندهای زنجیره تامین کاال و خدمات و متناسب ش
آن با اولویت های نگهداشت و تولید

ین فرایندهای پرداخت و امکان اعمال نظارت ها و کنترل های متمرکز بر ابهبود 
فرایندها

و تملیکیکنترل یکپارچه موجودی مواد و قطعات یدکی در انبارهای امانی 
شرکت های بهره بردار باالخص در مواقع اضطراری با توجه به امکان اعمال 
و  وجود سیاست های یکسان فرایندی در قالب فرایندهای بازشناسایی کاالهای م

شناسایی کاالهای جدید



و«ندیفرایسازبرنامه»زیرساختازاستفادهباواستبرداریبهرهآمادهسیستمیبصورتفرایند65،«نیروگاهیERP»در
.استپذیرفتهصورتتاکنونکاروکسباینفرایند۱8۰بربالغسازیپیادهتجربهاختصاصی،فرایندهایاتوماسیونامکان

طتوسکه«فرایندیسازبرنامه»باشدهتولیدفرایندهایوسیستمیفرایندهایدستهدودرفرایندهااینفهرست
.استگردیدهذکرادامهدرشده اندپیاده سازیبهره بردارراهبرانوسازمانیدرونتوسعه دهنگان

۵
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 ر شامل زیرفرایندهای درخواست کا)نگهداشت کار مدیریت درخواست

زیرفرایندهای ، JRFاضطراری، درخواست کارهای با برنامه با برنامه، 

(زنجیره تامین کاال و خدمات

 شیتمقداردهی به الگ

ورود اطالعات تکمیلی شناسنامه تجهیز

 (تکمیل مشخصات کاالهای موجود)بازشناسایی کاال درخواست

 (درخواست تعریف کاالی جدید)کاال شناسایی درخواست

 کاالدرخواست

 غیر شارژیخرید کاال درخواست

درخواست خرید کاالی شارژی سیستمی

درخواست خرید کاالی شارژی غیرسیستمی

 خریدمقدار کاهش درخواست

 مازاددرخواست خرید

۶

فرایند های نیروگاهی تحت پوشش

 فاکتورثبت

 (قراردادی، اهدایی، برگشتی و )تحویل کاال بدون فاکتور...

بررسی فنی کاال

 رسیدصدور

رسید ریالی

صدور حواله

حواله ریالی

درخواست خرید کاال و خدمات غیرانباری

 وضعیت قراردادصورت

درخواست تنخواه

 و ترمیم تنخواهواریز درخواست

درخواست على الحساب

 الحسابدرخواست برگشت على
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درخواست پرداخت مستقیم

درخواست خروج موقت اموال

درخواست خروج دائم اموال

درخواست خروج موقت کاالهای غیراموالی

درخواست خروج دائم کاالهای غیراموالی

 و انتقال به حقوقحکم کارگزینی تایید

مدیریت تسهیم و تخصیص پاداش ثابت

 مدیریت تسهیم و تخصیص پاداش بر مبنای مشخصه های حکم
کارگزینی

 حسابداریصدور سند

 چکصدور

 چکاصالح

 چکابطال

 الکترونیکثبت سند و آرشیو

۷

فرایند های نیروگاهی تحت پوشش

 سندویرایش

 فیزیکی سنددرخواست

نامه وارده

نامه صادره

نامه داخلى

 (پیام)مکاتبات غیررسمی

درخواست جانشینی

مدیریت برگزاری جلسه کمیته موردی

مدیریت برگزاری جلسه عمومی موردی

مدیریت برگزاری جلسه کمیته دوره ای

مدیریت برگزاری جلسه عمومی دوره ای

 استحقاقیمرخصی درخواست

 مرخصی استعالجیدرخواست
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 بدون حقوقمرخصی درخواست

 (ازدواج، زایمان، فوت اقوام درجه یک و )خاص مرخصی درخواست...

 مرخصی ساعتیدرخواست

 اداریدرخواست خروج

 روزانهماموریت درخواست

 کارتدرخواست تردد بدون

درخواست جابجایی شیفت

 جهت ایجاد سایر فرایندهای حضور و )غیاب خاص حضور و عملکرد درخواست های
غیابی مانند تاخیر سرویس، اعطای انواع مجوزهای اضافه کار، اعطای انواع 

...(اضافه کاری های خاص و 

 یص، فرایند بررسی، تخص)غیاب حضور و عملکرد ماهیانه فرایند بررسی و تایید
(تایید عملکرد ماهیانه و انتقال به حقوق و دستمزد

پیشنهاد دوره آموزشی جدید

 سازمانینیازسنجی آموزشی

۸

فرایند های نیروگاهی تحت پوشش

نیازسنجی آموزشی شاغل

نیازسنجی آموزشی براساس شغل و شناسنامه آموزشی مشاغل

 دوره آموزشی توسط فراگیر ارزیابی

 واحداثربخشی دوره آموزشی توسط مسئولین ارزیابی

 بازسازیشناسنامه

 بازسازیدرخواست

 واحدبرداری گزارش بهره

  برداری شیمیگزارش بهره

 برداریبهره روزکار گزارش

 ایمنیواحد شیفت گزارش

گزارش حوادث و محدودیت ها

 ایمنیگزارش حادثه

 هماهنگیگزارش خروج واحد با

 اندازی واحدهاگزارش راه
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 واحداندازی جهت راه کارکنان درخواست حضور

 تصویربرداریدرخواست

 کنتورهای آبگزارش

 گازوییلسوخت موجودی گزارش

 تانکرتوسط تحویلی سوخت

تحلیل خرابی مکرر تجهیزات

 روغنهای نمونه نتایج آنالیز

نتایج آنالیز شیمیائی هفتگی بویلر

نتایج آنالیز شیمیائی تجهیزات مشترک

 خانهتصفیه واحد نتایج آنالیز پارامترهای شیمیایی

 بویلرهانقاط مختلف نتایج آنالیز شیمیایی نمونه های

 روزانههماهنگی موارد جلسه پیگیری

 هماهنگی روزانهصورتجلسه

۹

فرایند های نیروگاهی تحت پوشش

 بازهای پرمیتصورتجلسه

 تعمیراتروزانه فعالیت گزارش

تایید پایان تعمیرات

 واحدهای بخارساعتی کنتور های الکتریک گزارش

 واحدهای گازساعتی کنتور های الکتریک گزارش

گزارش ساعتی کنتورهای الکرتریک بخار سیکل ترکیبی

گزارش روزانه آمار مصرف سوخت و انرژی

گزارش روزانه آمار و اطالعات تولید

 ایمنیساعته 24گزارش

 پیک دیسپاچینگگزارش

Start & Stop

 اییا بازدید دورهدرخواست و مجوز تست روغن

 و حداکثر مهم بار پارامترهایPerformanceواحدها
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 نشانیخودرو آتش چک لیست

 توربوسیکلگزارش

 تجهیزات کمکیگزارش

 شیفت  گزارشPRP&CPP

 حریقگزارش

 شرایط اضطراریمقابله با عملیات ثبت گزارش

 های عملیاتیگزارش پروژه

 رسانیسوخت شیفت گزارش

 آزمایشگاه شیفتگزارش

الگشیت آزمایشگاه شیفت

 هیدروژن سازیخانه و شیفت تصفیه گزارش

 صنعتی پساب الگشیت سیستم روزکار آزمایشگاه

 وربینتو قدرت های روانکاری روغن الگشیت سیستم تصفیه روزکار آزمایشگاه

 روزکار فرم تست روغن آزمایشگاه

۱۰

فرایند های نیروگاهی تحت پوشش

 احتراقگیری گازهای آالینده اندازه الگشیت روزکار آزمایشگاه

 چاه های نیروگاهشش ماهه آنالیز

 تعمیرات پیشگیرانهدر فعالیت حذف یا ثبت

 آنکالفراخوان تاییدیه

 گازکاتدی ایستگاه حفاظت

 سیمولهدرخواست مجوز

 آب خامآنالیز ماهیانه

کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاه شیمی

 وجه سوختدریافت

 سبزفضای آب آنالیز

 مخازن سوختپتانسیل حفاظتی

 شیمیایی صنعتی آزمایشگاه روزکارمواد کنترل کیفی

 کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیقشناسنامه

 کنترل کیفی روغن های صنعتی نوفرم

ERPراهکار 
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 فرم درخواست و مجوز تست روغن

 ای آزمایشگاهدوره بازدید

 شبکهحوادث

تحویل کاالهای ابزارمندی

 گازوئیلدرخواست

 بازدید ایمنی تجهیزات جانبی

 آالتماشین و پلکانها،گرتینگها واحد سیستم بازدید ایمنی

 تاسیسات الکتریکیو تجهیزات واحد سیستم بازدید ایمنی

 تاسیساتواحد سیستم ساختمانها و بازدید ایمنی

 تنفسی دستگاه بازدید ماهیانهSCBA   حریقاطفاء سیستم

 عالم احریق تجهیزات کمکی سیستم اعالم و کنترل پانلهای بازدید ایمنی
حریق

 حریقاعالم سیستم -واحد حریق اعالم و کنترل پانلهای بازدید ایمنی

 نشانی سیستم دیزل پمپبازدید ایمنی پمپخانه آتش

۱۱

فرایند های نیروگاهی تحت پوشش

 ولتکیلو 6/6الکتروپمپ نشانی سیستم بازدید ایمنی پمپخانه آتش

 پمپهانشانی سیستم جوکی بازدید ایمنی پمپخانه آتش

 مخزن )رفشاتامین تانک نشانی سیستم بازدید ایمنی پمپخانه آتش
(گیرضربه 

بازدید ایمنی پمپخانه فوم

 راسپرینکلو واتر اسپری واتر سیستم ولوها دلیوج بازدید ایمنی

 و واتر اسپریواتر دلیوج ولوهای تجهیزات جانبی سیستم بازدید ایمنی
اسپرینکلر

 2سیستم بازدید ایمنیCO

 (آب)حریق اطفاء سیستم -فایر باکسهای توربین بازدید ایمنی

 (آب)ریق حاطفاء سیستم -ساختمان کنترل فایر باکسهای بازدید ایمنی

 (آب)حریق اطفاء سیستم -فایرباکسهای بویلر بازدید ایمنی

 (آب)ریق حاطفاء سیستم مشترک فایرباکسهای تاسیسات بازدید ایمنی

 سیستم فوم-مخازن مازوت میکرهای بازدید ایمنی فوم
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 فومسیستم -گازوئیل مخازن میکرهای بازدید ایمنی فوم

 اطفاء پرتابلهای تجهیزات کمکی سیستم بازدید ایمنی کپسول

 اطفاء پرتابلسیستم -ساختمان کنترل های بازدید ایمنی کپسول

 اطفاء پرتابلسیستم -کپسولهای بویلر بازدید ایمنی

 اطفاء پرتابلسیستم -کپسولهای توربینهال بازدید ایمنی

 هیدرانت های بازدید ایمنیOUT DOOR  (آب)حریق اطفاء سیستم

 های ایزوله بازدید ایمنی ولوINDOOR  (آب)حریق اطفاء سیستم -توربینهال

 ولوهای ایزوله بازدید ایمنیINDOOR  (آب)حریق اطفاء سیستم -بویلر

 ولوهای ایزوله بازدید ایمنیOUT DOOR  - (  آب)حریق اطفاء سیستم

 کارشناسانکار هفتگی گزارش

گزارش پیشرفت پروژه ها

 تعمیراتدانش مدیریت

 پیشنهادهانظام

 درخواست وام

۱۲

فرایند های نیروگاهی تحت پوشش

 ساختمانیدرخواست انجام خدمات

درخواست مالقات و مجوز انجام کار

 پرسنلتغییر وضعیت درخواست

 مدرکدرخواست اصالح

 افزاریو سخت افزاری درخواست خدمات نرم

درخواست خودرو

درخواست معرفی مهمانسرا

 کارکنانعملکرد ارزیابی

 دسترسی کاربرانافزایش درخواست

درخواست کاهش دسترسی کاربران

درخواست گواهی کسر از حقوق

درخواست معرفی نامه به بانک

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۱۳

اداری

۱
مدیریت

بهرهبرداری

تعمیرات

فـــــنیومــــهندسی

برنامهریزی

HSE

منابعانسانیمالی

خدماتپشتیبانیو

۲

۳۵۷

۴۱۰ ۸

۹

۶

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

نیروگاهیERPحوزه های تحت پوشش 



بهتمسیسایناتکایبازار،درموجودمشابهنرم افزاریراهکارهایسایرباآفتابپگاهنیروگاهیERPراهکارمهمبسیارتمایز
.ستافرایندنامبههم پیوسته ایبهزنجیره هایقالبدرنیروگاهسازماننیازمندی هایتمامپوششوفرایندیرویکرد

گردشواداریوفنیازاعمسازمانوظیفه ایحوزه هایکلیه  می شودباعثآفتابپگاهنیروگاهیERPبودنفرایند محور
بستربرهیکپارچصورتبهیکدیگرباآن هاتعاملوکسب و کارفرایند هایبستربرمختلفسازمانیواحدهایمیاناطالعات

نظرموردراتتغییوشرایطفراخوربهتاباشدداشتهرااینامکانسازمانوباشدمدیریتقابلواحدنرٔمافزاریسیستمیک
درخاصیمشکلبدونراتغییراتاینوسازدبروزیادهدتغییررانیروگاهسازمانمختلفبخش هایفرایند هایخود

.سازدجاریخودنرم افزاریسیستم های

ینامشتریبهکهاست،(برنامٔهساز)آفتابپگاهفرایندمدیریتسیستمنیروگاهی،ERPراهکاردرامراینواصلحلقه  
دانشحداقلباوگرافیکیروابطبرمبتنیکامالا محیطیکدرخودکسب و کارفرایند هایمدل سازیباتامی دهدراامکان

نرمراهکاریقالبدرفرایندهااینکردناجراییبهنسبتدارندخودکاروکسبازکهدانشیبهاتکاباتنهاوبرنامه نویسی
.کنداقدامافزاری

واحیطر خاللدرراخودکاروکسبفرایندهایبرحاکمقوانینمی توانندمشتریانامکاناتاینازاستفادهباهمچنین
مورددهششخصی سازیعملیاتیوتحلیلیگزارش هایوداشبوردهاکنند،اعمالشدهاتوماسیونکامالبطورآن هاپیاده سازی

وبهره وریراندمان،میزانپایشبرایتجاریهوشوداشبوردمدیریتابزارهایازوکردهپیاده سازیوطراحیراخودنیاز
.دکننبهره برداریاصالحیاقداماتوگلوگاه هارفعوخودفیزیکیدارایی هایوفرایندهاسیستم ها،سازمان،اثربخشی

۱۴

نیروگاهیERPرویکرد فرایندی 

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



o تبیین و تحلیل فرایند هایERPبر اساس بهروش های جهانی و منطبق با نیازهای واقعی نیروگاه های کشور

oپیاده سازی شدهاستفاده از بدنه  کارشناسی نیروگاه های کشور در تبیین و تحلیل فرایند های

o اداریت و مدیریت، بهره برداری، تعمیرات، ایمنی، فنی و مهندسی، برنامه ریزی، مالی، پشتیبانی، خدماپوشش حوزه های مختلف

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

oامکان اجرای فرایند های کاری به صورت کامالا 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

oامکان افزایش بازدهی فرایند ها و اثربخشی و بهره وری سازمان با توجه به پیوستگی فعالیت ها

o امکان برآورده  شدن نیاز های جدید صنعت با توجه به توسعه  مستمر و هدفمند اجزایERP

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

o قابلیت بهره برداری یکپارچه از راهکارهایIoTو اتوماسیون صنعتی پگاه آفتاب

۱۵

نیروگاهی با رویکرد فرایندیERPبرتری های 

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



(میدهدپوششراتخصصی

۱۶

نیروگاهیERPآناتومی 

مدیریت

مدیریتٔمالیٔؤحسابداری

پشتیبانیٔؤمدیریت
ٔتامین زنجیره 

امورٔاداریٔؤارتباطات

مدیریتٔمنابعٔانسانی

هزینه 
نگهداشت

بهرٔهبرداری،ٔمهندسی،ٔآمارٔؤ
اطالعات

HSE  پروژه
نگهداشت

بازدید، بازرسی و 
ه  کالسه بندی و شناسنامWork Permit & WOMCBMPMچک لیست ها

تجهیزات

راهکارهای)انتقال سیگنال 
IoTو اتوماسیون صنعتی) الگ شیت اندرویدی نگهداشتتحلیل 

RCM & RCA

مدیریت 
قرارداد ها

فروش کاال و
خدمات

مدیریت 
سفارشات

تدارکات و خرید 
خدمات غیرانباری

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

رل برنامه ریزی و کنت
موجودی

کاال ومدیریت 
قطعات یدکی

ارحسابداری انبدریافت و پرداختگزارشات فصلی و ارزش افزوده حسابداری و 
تدارکات

بانک و مدیریت
چک

بودجه و 
ارتامین اعتب

حسابداری و 
صدور سند

دفترداری و 
گزارشات

جمعداری و حسابداری 
اموال

مدیریت 
ور پرسنلی و صدرفاهآموزش

احکام
مدیریت 

خدمات درمانی
مدیریت عملکرد ماهیانه 

و حضور و غیاب
مدیریت 
پاداش

حقوق و 
دستمزد

ل ارسال ایمی: کوبه
و پیامک

مدیریت 
جلسات

دبیرخانه و 
گزارش 
مکاتبات

مدیریت اسناد زیفرایند های برنامه سا

کارپوشه و داشبورد
پورتال

گزارش های 
تحلیلی و 
آماری

شیمی، گزارش درخواست بازسازی، گزارش بهره برداری واحد های تولید، شیفت: فرایند های اختصاصی هر نیروگاه پیاده سازی شده با برنامه ساز فرایندی، مانند
...شیفت ایمنی، گزارش حوادث و محدودیت ها، گزارش حادثه ایمنی، گزارش کنتور های الکتریک، گزارش آمار سوخت و انرژی و 

مدیریتٔنگهداشتٔ
دارایٔیهایٔفیزیکی

Work Permit & WOMCBMPMه  کالسه بندی و شناسنام
تجهیزات

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۱۷

نیروگاهیERPماژول های 

(agileBPMS)ماژول برنامه ساز . ۱

ماژول الگ شیت. ۳

ماژول مدیریت انبار و موجودی ها. ۶

و تعمیرات ماژول نگهداری . ۲

ماژول مدیریت کاال و قطعات یدکی. ۵

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

ماژول مدیریت اسناد و آرشیو . ۴
الکترونیک



۱۸

، پرسنلی ماژول تشکیالت. ۸
صدور احکامو 

ماژول مدیریت درمان. ۱۱

ماژول حضور و غیاب. ۱۰

ماژول جبران خدمت، حقوق و دستمزد. ۱۲

نیروگاهیERPماژول های 

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

ماژول مدیریت آموزش. ۹

ماژول مدیریت تدارکات و قراردادها. ۷



۱۹

ماژول مدیریت جلسات. ۱۶ماژول دبیرخانه و گردش مکاتبات. ۱۵

ماژول کـــوبه. ۱۷

نیروگاهیERPماژول های 

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

ماژول امور مالی و حسابداری. ۱۴ ثابت، ماژول مدیریت دارایی های . ۱۳
و حسابداری اموالجمع داری 

ماژول داشبورد مدیریت. ۱۸



۲۰

معرفیماژول برنامه ساز. ۱

oکاروکسبپیچیدهفرایندهایسرعتبهوسادگیبهمی توانبرنامٔهسازبا
.کردپایشواجراپیاده سازی،رانیروگاه

oنشدهنیبیپیشتغییراتبهسریعواکنشامکانچابکساختاریبابرنامٔهساز
.دمی کنفراهمرانیروگاهنگهداشتوبهره برداریمدیریتکاروکسبفضای

oبرایزنیاموردامکاناتازبرخورداریوفرایندمدیریتبهتوجهضمن،برنامٔهساز
نیزازمانسغیرفرایندینیازهایاتوماسیونبرایزیرساختیفرایندها،پیاده سازی

مانیساز دیجیتالتحولبرایقدرتمندابزاریدلیلهمینبهواستکردهفراهم
.است

است،مختلفماژول هایسیستمیفرایندهایپیاده سازیوطراحیبرایبستریومی شودمحسوبنیروگاهیERPراهبریزیرساختبعنواناینکهبرعالوهبرنامه سازماژول
.می گیردقراراستفادهموردنیزنیروگاه هااختصاصیفرایندهایاتوماسیونبرایپویاابزاریبعنوان

ماموریت،باهاییفرایندآن،بامرتبطچالش هایوبرقتولیدتکنولوژیسازمانی،ساختاروفرهنگباالدستی،سازمان هایالزاماتمدیریتی،شرایطبامتناسبنیروگاههردر
.استنیازموردداده هاتحلیلوتجزیهواشتراک گذاریبهاطالعات،ثبتبرایاختصاصیگزارش هایوخروجی هاوکارگردشکاربری،رابطداده،ساختار

ERPماژول هایامکاناتچارچوبدروسیستمیفرایندهایوفعالیت هایقالبدرآن هااختصاصیوپویاماهیتبه دلیلفرایندهاایناتوماسیوناینکهبهتوجهبا
.نمایدایجادبهره بردارنیروگاهبرایزیادیافزودهارزشمی تواندآنهااتوماسیونوپیاده سازیبرایبرنامه سازازاستفادهبنابرایننیست،میسرنیروگاهی

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۲۱

ماژول برنامه ساز. ۱

دادهساختارطراح
نویسفرمولوسازعبارت
فرمطراح
آبجکتاصالحوایجادشرططراح
یکتاییایندکسطراح
اطالعاتدسته ایورود
طراح منو

مدیریتٔکاربرانزیرساخت

اشخاصمدیریت
کاربریگروه های
نمودارسازمانی
سازمانیهایواحد
کامپیوترهاناممدیریت
اجرادرحالبرنامه هایومتصلکاربرانمدیریت
جانشینیمدیریت
فرایندیشبهوفرایندیکارهایجابجایی
فرایندمدیریتگزارش های

امکانات

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۲۲

ماژول برنامه ساز. ۱

تعیین دسترسی به کالس
تعیین دسترسی به آبجکت
تعیین دسترسی به اجزای فرم
تعیین دسترسی به منوی پورتال
تعیین دسترسی به منوی طراح

مدیریتٔسطوحٔدسترسی

طراحی پرسش گزارش
 و ساخت فیلترهای متنوع با استفاده ازطراحی

 Filter Managerابزار
 دیتیل،-فرمی، مستر)طراحی فرمت چاپی گزارش

...(نمودار، کراس تب و 

طراحٔگزارش

امکانات

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

پورتال

دریچه  واحد برای دسترسی به کلیه  منوها و امکانات فرایندی ،
نیروگاهی متناسب با ERPشبه فرایندی و غیرفرایندی ماژول های 

سطوح دسترسی تعریف شده
 شخصی پورتالتنظیمات
تنظیمات ظاهر برنامه
 کاربرمدیریت جانشینی

 یادآورمدیریت
امکان تعریف و افزودن منوی دسترسی سریع
 (با امکان جستجوی کار ها، ساخت پروفایل شخصی و )کارپوشه...



راهکار پایش
مخازن روغـن

.شدولیدتکشورنیروگاه هایازیکیسفارشبهآفتابپگاهمحصولاولینعنوانبهتعمیراتونگهدارینرم افزاریراهکار۱۳۸۰سالدر
رراهکامحبوب ترینوجامع ترینعنوانبهمحصولایناکنونکهاست،بودهبه شکلیاخیردهه  دودرراهکاراینتوسعه  وتکاملروند

.می شودشناختهکشونیروگاه هایدرفیزیکیدارایی هاینگهداشتمدیریت
.استبودهصنایعدیگرازسازمان هاییوشرکتوکشوربرقنیروگاه۴۰ازبیشباهمکاریبهرخمفتتاکنونمسیرایندرآفتابپگاه

،فراگیرمدیریتجهتالزمابزار هایراهکاراینتاشدهباعث،کسب و کارفرایند هایمدیریتچونروزآمدیفناوری هایبه کارگیری
دارایی هایمدیریتننویاستراتژی هایازبهره مندینامکاونمودهفراهمراتجهیزاتوماشین آالتنگهداشتبرایهدفمندویکپارچه
.سازدمیسررافیزیکی

۲۳

معرفیماژول نگهداری و تعمیرات. ۲

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



 سازمان نگهداشتمدیریت
فرایند مدیریت درخواست و دستور کار نگهداشت
 برنامه ریزی و اجرای فعالیت های نگهداشت پیشگیرانهPM
 برنامه ریزی و اجرای فعالیت های نگهداشت مبتنی بر وضعیتCBM
 برنامه ریزی و اجرای فعالیت های نگهداشت پیشگویانهPdM
 داده های )امکان استفاده از داده های عملیاتی تجهیزات و تغییر وضعیت آن ها

،CMMSطریق الگ شیت، مقداردهی مستقیم پارامترها در سیستم از انتقال یافته 
...(و DAS،DCSسامانه های انتقال سیگنال از 

 مدیریت دستورالعمل ها و فرایند هایHSE
مدیریت کالیبراسیون  تجهیزات
 نگهداشتمدیریت پروژه های

۲۴

امکاناتماژول نگهداری و تعمیرات. ۲

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

 ( و کالس تجهیز، درخت تجهیز، طبقه بندی تجهیز، درخت مکان نصب، مشخصه های تکمیلی، تاریخچه  وضعیت)مدیریت تجهیزات...



 هزینه های مستقیم و سربار فعالیت های نگهداشتمدیریت
 پشتیبانی از استراتژی هایRCM
 پشتیبانی ازMFMEA،RCA  وRBI
 پشتیبانی از استاندارد هایISO 14224 ،ISO 55000 وNORSOK Z-008
گزارش ساز پویا جهت ساخت انواع گزارش های آماری و تحلیلی
امکان طراحی و مدیریت فرایند ها
امکان یکپارچه سازی با ماژول اسناد و آرشیو الکترونیک
امکان یکپارچه سازی با ماژول مدیریت فرایند های پشتیبانی تامین کاال و خدمات
امکان یکپارچه سازی با راهکار مدیریت کاال و قطعات یدکی
مدیریت فرایندی یکپارچه  زنجیره  تامین مواد، قطعات یدکی و خدمات

۲۵

امکاناتماژول نگهداری و تعمیرات. ۲

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۲۶

معرفیماژول الگ شیت . ۳

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

پارامترهایپایشوثبتنیروگاه ها،مانندمحورتجهیزصنایعازبسیاریدر
اهمیتشبانه روزیمشخصبازه هایدروروتینصورتبهتجهیزاتعملکردی
وهممتجهیزاتبهسرکشیبهره بردارواحد هایاصلیوظایفازیکیوداردفراوانی

وازیذخیره سثبت،برای.استآن هاعملکردیپارمترهایدقیقثبتوالگ برداری
روش هایتادستیمختلفروش هایازالگ شیتبرگه هایمقادیراشتراک گذاری

.می شوداستفادهسخت افزاری-نرم افزاریمختلف

ایرستحلیلوتجزیهونیروگاه هانیازمندی هاینوعکاملشناختباپگاه آفتاب
آنازاستفادهباکهاستدادهتوسعهراهوشمندیراهکاررایج،راهکارهای
احیطر ازالگ شیتکاربردی سازیومدیریتچرخهتماممی تواندبهره بردارسازمان
ادیرمقبکارگیریوبازخورداشتراک گذاری،اطالعات،انتقالمقادیر،ثبتبرگه ها،
.نمایدمدیریتنرم افزاریبصورتراشدهثبت

بایاندرویداپلیکیشنچونامکاناتیبهبودنمجهزباآفتابپگاهالگ شیت
یکپارچگیبی سیم،وخودکارهمگام سازی،NFCتکنولوژیآفالین،وآنالینکاربری
رونمقوکارآقطعی،حلیراهفیزیکی،دارایی هاینگهداشتمدیریتماژولباکامل

نایعصسایرونیروگاه هاالگشیتبرگه هایمقداردهیاتوماسیونبرایبه صرفه
.استمشابه



امکان تعریف نامحدود پارامترهای تجهیزات و ارتباط آن ها با ساختار درختی تجهیز
امکان تعریف و استفاده از پارامترهای عددِی لحظه ای، عددِی شمارشی و انتخاب از فهرست
امکان طراحی نامحدود قالب های الگ شیت به صورت موردی و دوره ای
امکان تعریف محدوده های مجاز، آالرم و تریپ برای انواع پارامترهای عملکردی
کنترل خودکار محدوده های مجاز و اعالن محدوده های هشدار و خطا به کاربر
محاسبه  مقادیر نهایی پارامتر های عددِی شمارشی هنگام سرریز شدن کنتورها
مدیریت کاربران و دسترسی به اپلیکیشن و دستگاه های هندهلد
امکان طراحی و مدیریت اجرای فرایند مقداردهی و بررسی و تایید نهایی مقادیر الگ شیت ها
همگام سازی خودکار اطالعات بین سرور و دستگاه های اندرویدی به صورت وایرلس
 استفاده از فناوریNFC برای اطمینان از مقداردهی برگه های الگشیت در محل های تعیین شده
 اندرویدیامکان بهره برداری آنالین و آفالین از اپلیکیشن
رند دیگریامکان بـــهره برداری از اپلیکیشن اندرویدی بدون وابستــگی سخت افزاری به پـــگاه آفتاب و هر ب
 مجهز به ابزار طراحی گزارش و داشبورد
حاسبه  امکان یکپارچه سازی کامل با ماژول مدیریت نگهداری و تعمیرات و استفاده از مقادیر ثبت شده در م

ها و یا استفاده از الگ شیت ها و چک لیست های موردی در فرایند مدیریت درخواست کارpmسررسید 

۲۷

امکاناتماژول الگ شیت . ۳

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



 پارامترهای عملیاتی به ازای کالس تجهیز و ارث بری آن به تجهیزات مرتبط به کالستخصیص
تخصیص مستقیم پارامترهای عملیاتی به تجهیزات در ساختار درختی تجهیز
محدوده آالرم و محدوده تریپ برای پارامترهای عددی لحظه ای, تعیین محدوده مجاز
 شمارشیتعیین مقدار افزایش طی دوره برای پارامترهای عددی
بت تعیین رقم سرریز کنتور به ازای پارامترهای عددی شمارشی جهت محاسبه مقدار نهایی در هنگام ث

وضعیت سرریز شدن کنتور در هنگام مقداردهی برگه های الگ شیت
طراحی الگوی برگه های الگ شیت براساس پارامترهای عملیاتی تجهیزات
 طراحی برگه های الگ شیت موردی و دوره ای با امکان تعیین تاریخ شروع دوره و تناوب آن بر حسب

دقیقه، ساعت و روز
طراحی فرایند ثبت، بررسی و تایید نهایی مقادیر الگ شیت
تعیین ایستگاه های صدور متفاوت برگه های الگ شیت به تفکیک هر الگوی برگه
صدور خودکار برگه های الگشیت دوره ای توسط سیستم در سررسید خود
افتهایجاد کار در کارپوشه برای برگه های الگشیت صادر شده با توجه به ایستگاه صدور تخصیص ی
به امکان نصب و کاربری برنامه الگ شیت اندرویدی برروی کلیه هندهلدها و موبایل های هوشمند مجهز

سیستم عامل اندروید 
مدیریت کاربران اپلیکیشن الگ شیت بر روی هر هندهلد و دستگاه

۲۸
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ویطشرابامتناسبآن،طریقازکهاستنرم افزاریراهکاروخدماتازمجموعه ایبلکه.نیستنرم افزاریکتنهاآفتابپگاهیدکیقطعاتوکاالمدیریتراهکار
هرمیلیتکمشخصه هایتعیینقطعات،وکاالهاکالس استخراجازپسونمودهتعیینراطبقه بندینظامبهینه ترینموجود،استاندارد هایوسازماننیازمندی های

نرمدروشدهطراحیراموجودکاالهایبازشناساییوجدیدکاالهایشناساییگردش کاروتشکیالتبعدی،گامدر.شدخواهدانجاماقالمشناساییفرایندوکاالازطبقه
کدگذاریت،قطعاوکاالکدینگبرایتعیین شدهبهروشوانجام شدهشناساییاساسبرپایاندر.می شودپیاده سازیآفتابپگاهیدکیقطعاتوکاالمدیریتافزار
.می پذیردصورتنرم افزاردراقالم
تامینزنجیره  مدیریتموجودی ها،وانبارمدیریتامتداددررایدکیقطعاتوکاالمدیریتسیستمکهاستنرم افزاریابزاریوخدماتارایه  هدفمانراهکارایندرما
.گیردخدمتبهفیزیکیدارایی هاینگهداشتمدیریتوکاال

۲۹

معرفیماژول مدیریت کاال و قطعات یدکی . ۴
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طبقٔهبندیٔؤ
کالسـٔهبندی

کـــاال مدیــــــــــریتٔ
واحــــــــٔدهایٔ
انـــــدازٔهگیری

فـــــــرایندٔ
شناســایی
کـــاال

فـــــــــــــــــــــرایند
یٔبازشناســـــــأی

کاالهایٔمـوجود
کدگــــــــذاریٔؤ
مــــدیریتٔکاال

وکاالٔداشبوردٔ
مـــــوجودٔیها

مدیـــــریتٔ
ؤفرایـــــــندٔ
گــــردٔشکار

اجزایٔاصلیٔماژولٔ
مـــــدیریتٔکـــــاالٔؤ
قــــطعاتٔیـــــــدکی

1
2

3

4

5

6

7

8

مدیـــــــــــریتٔ
کاربــــــــــرانٔو
ادستـــــرسٔیه

۳۰

امکاناتماژول مدیریت کاال و قطعات یدکی . ۴

ه از امکان مدیریت کاال و قطعات یدکی بصورت متمرکز و با استفاد
فناوری رایانش ابری

بکارگیری راهکار در هلدینگ ها و شرکت های مادر تخصصی که شامل
چندین شرکت یا مجموعه صنعتی و تجهیز محور می باشند

ه امکان مدیریت متمرکز کاالها همزمان با امکان مدیریت توزیع شد
انبارها و موجودی ها در شرکت های مختلف زیرمجموعه یک هلدینگ یا

شرکت مادر تخصصی
د امکان کالسه بندی، شناسایی و کدگذاری کلیه اقالم یدکی و موا

ری مصرفی براساس مشخصه های عمومی، مشخصه های تکمیلی ارثب
تهشده از کال کاال و مشخصه های اختصاصی کاال در شرکت های وابس

مجهز به فرایند شناسایی کاال و اقالم یدکی شامل زیر فرایندهای
 جدیدشناسایی کاالی
 افزودن به شرکتو

زودن انتخاب کاالی موجود، تکمیل مشخصه های اختصاصی شرکت و اف
شرکتکاال به 

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۳۱

امکاناتماژول مدیریت کاال و قطعات یدکی . ۴

 به فرایند بازشناسایی کاالها و اقالم کدگذاری شده قبلیمجهز
های امکان تعریف ساختار کالسه بندی کاالها متناسب با استانداردها و به روش 

سایر ساختارهای بومی و  HARZA،TATA،MESC،TMC،GS! GPCمختلف مانند 
سازی شده

 امکان تعیین مشخصه های تکمیلی سطوح عملیاتی کالس کاال به جهت
ایندکس گذاری و کنترل یکتایی در شناسایی و کدگذاری کاالهای جدید

لی و امکان تعیین اطالعات پایه واحدهای اندازه گیری با پشتیبانی از واحدهای اص
فرعی و نرخ تبدیل واحدها

 امکان تعریف روش کدگذاری کاالهای شناسایی شده وابسته به ساختار
کالسه بندی

،امکان اخذ داشبوردها و گزارش های عملیاتی و تحلیلی از کاالها و قطعات یدکی
ورت موجودی ها، تراکنش های انباری به تفکیک انبارها، شرکت های تابعه و یا بص

تجمیعی

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



مدیریتالگوینیروگاه ها،به خصوصمحورتجهیزصنایعوشرکت هادر
هدفباکهآنهاموجودی انبارشمدیریتومصرفیموادویدکیقطعات

اسیاساختالفاتمی گیردقراراستفادهموردفیزیکیدارایی هاینگهداشت
اختهسنیمهقطعاتومحصوالتانبارهایواولیهموادانبارهایمدیریتبا
.داردنهاییو

اختصاصیبصورتنیروگاهی،ERPموجودی هایوانبارمدیریتماژول
وردممصرفیموادویدکیقطعاتانبارشیکپارچهراهبریومدیریتبرای
.استیافتهتوسعهفیزیکیدارایی هاینگهداشتنیاز

یدکی،قطعاتوکاالمدیریتماژول هایبایکپارچهبصورتماژولاین
راهکاراصلیاجزایازتعمیراتونگهداریوقراردادهاوتدارکاتمدیریت
.می شودمحسوبنیروگاه هادرفیزیکیدارایی هاینگهداشتمدیریت

ویعموموفنیقطعاتوکاالتامینفرایندهایمجموعهاتوماسیونامکان
وWRM،WOMفرایندهایباکاملفرایندیپیوستگیایجاد

Work Permitمی آیدحساببهماژولاینبارزامکاناتاز.

۳۲
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الستعریف کالس کاال با ساختار درختی و تعیین عنوان مشخصه های تکمیلی هر ک
معرفی کاال مبتنی بر مشخصه های عمومی و مشخصه های تکمیلی
 کاال، استانداردکالس ساختار تعیین کد کاال مبتنی برTMC  و استانداردTata
فرایند شناسایی کاالی جدید
 بازشناسایی کاالی موجودفرایند
تعیین مولفه های کنترل موجودی هر کاال و انجام کنترل موجودی مکانیزه و صدور

درخواست خرید شارژی سیستمی
ه پشتیانی از واحدهای اندازه گیری اصلی و فرعی و تبدیل خودکار واحد های فرعی ب

واحد اصلی در محاسبه موجودی کاال
فرایند درخواست کاال تا تخصیص و صدور حواله و یا صدور درخواست خرید
فرایند حواله ریالی
 (غیرشارژی، شارژی سیستمی و شارژی غیرسیستمی)فرایند درخواست خرید
 (ثبت فاکتور یا تحویل کاال به انبار تا تا صدور رسید)فرایند صدور رسید
فرایند رسید ریالی
فرایند تخصیص درخواست اولیه کاال از رسید تا صدور حواله
 انقضاءعملیات های  ویرایش کد مکان کاال و ویرایش تاریخ

۳۳
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 ویرایش اطالعات حواله و ویرایش تاریخ رسیدعملیات های
ندهعملیات های برگشت به انبار، مرجوع به فروشنده، برگشت به انبار از مرجوع به فروش
ثبت و مدیریت امانت کاال
عملیات ادغام کاالهای یک انبار
پشتیبانی از ساختار دسته بندی انبارها و انبارک ها
عملیات انتقال موجودی بین انبارک های یک دسته بندی انبار
عملیات تامین اعتبار گروهی درخواست خریدها
عملیات ویرایش کاالی درخواست خریدها
مدیریت مورد مصرف و مراکز هزینه
 (حیه هارسید، حواله، برگشت به انبار، مرجوه به فروشنده و اصال)صدور سند حسابداری انبار
سهمیه بندی کاال ها
محاسبه خودکار آمار مصرف کاال و بروزرسانی اطالعات کنترل موجودی
مجموعه عملیات انبارگردانی و رفع مغایرت انبارگردانی
پشتیبانی از تراکنش های مقداری و ریالی انبار در دو دوره مالی باز متوالی
عملیات پایان دوره مقداری و پایان دوره ریالی انبار به ترتیب و مستقل
مجموعه گزارش های کاربردی، عملیاتی، تحلیلی بدون محدودیت دوره مالی

۳۴
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عملیات هایوفرایندهاخدمات،وکاالتامینفرایندکالناتوماسیوندر
،«یدکیقطعاتوکاالمدیریتفرایندهای».می کنندنقشایفایمختلفی

خریدمدیریت»،«قطعاتوکاالهاتحویلوتخصیصدرخواست،مدیریت»
ازحوالهصدوروتخصیصرسید،فنی،بررسیفاکتور،ثبت»،«انباریکاالهای
اینازبرخیودارندتدارکاتمدیریتحوزهباتنگاتنگارتباطی...و«رسید

مدیریتوتدارکاتحوزهدرکههستندفعالیت هاییبرمشتملفرایندها
.می شوندطبقه بندیخدماتوکاالتامین

ویکپارچگیبرعالوهنیروگاهیERPقراردادهایوتدارکاتمدیریتماژول
مدیریت»،«موجودی هاوانبارمدیریت»ماژول هایبافرایندیپیوستگی
خرید،فرایندهایاتوماسیون؛«حسابداریومالی»،«تعمیراتونگهداری
راریانباغیرخدماتوکاالوانباریکاالهایپرداختوحسابتسویهتحویل،
.می دهدپوشش

هاقراردادمدیریتمناقصات،استعالم ها،خارجی،وداخلیسفارشاتمدیریت
مدیریتحساب،تسویهوپرداختوضعیت ها،صورتپرداختو

دیگراز...ومزایده هامدیریتوخدمات،کاالفروشصورت حساب های
.می باشدماژولاینامکانات

۳۵
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شناسنامه تامین کنندگان
شناسنامه خریداران
فرایند خرید خدمات و کاالهای غیر انباری
مدیرت سفارش های داخلی، ثبت اطالعات استعالم ها و مناقصات
مدیریت سفارش های خارجی
ثبت و جستجوی اطالعات مزایده
صورتحساب فروش کاال و خدمات
مدیریت قراردادها
فرایند صورت وضعیت
فرایند درخواست علی الحساب و فرایند برگشت علی الحساب
فرایند درخواست تنخواه
 و تامین تنخواهفرایند واریز
فرایند پرداخت مستقیم به فروشنده
عملیات مدیریت گزارش های خرید و فروش فصلی به دارایی
مجموعه عملیات های صدور اسناد حسابداری تدارکات
مجموعه گزارش های کاربردی و عملیاتی

۳۶

امکاناتماژول مدیریت تدارکات و قرارداد ها . ۶

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



سانیانمنابعمدیریتسیستمیکداشتناختیاردرالزاماتمهمتریناز
اغل،مشطبقه بندینظامپیاده سازیبرایالزمامکاناتداشتناثربخش،
درزارنرم افتطبیقوسازمانالزاماتبامتناسبخدمتجبرانوکارگزینی

درگرفتهصورتاصالحاتوتغییراتبامتناسببهره برداریزمانطول
.می باشدالزام آوروباالدستیاسنادچنین

ERPماژولایندرباالخصوانسانیمنابعمدیریتحوزهدرنیروگاهی
غل،مشاطبقه بندینظام هایانواعپیاده سازیامکانپویاکامالبصورت
امکاناتوابزارهاهمچنین.می سازدمیسررااحکاموکارگزینیمدیریت
زمانکمتریندربتواندبهره بردارسازمانمی شودباعثماژولاینمختلف
الزماتتغییر اعمالبهنسبتسازمانیدرونراهبرانازاستفادهباوممکن

.دنمایاقدامجدیدبخشنامه هایوطرح هاباکاملتطابقجهتنرم افزاردر
ساختارهایوقواعدحفظباوتاریخچه ایبصورتتغییراتایناعمال

طرح هاتغییراتتاریخچهبامتناسبکاربریرابط هایومحاسباتیداده ای،
.می باشدمیسرالزاماتو

۳۷

معرفی، پرسنلی و صدور احکامماژول تشکیالت. ۷

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



 با امکان طراحی انواع اطالعات پایه تاریخچه ای و : ساختار دادهطراح
درختیغیر تاریخچه ای با ساختار ورود اطالعات بصورت جدولی و 

 به ساختارهای داده با رفتارهای خاص و قابلیت توسعه مجهز
ینیکارگز مشخصه ها مانند اطالعات ثابت شخص، پرونده شخص، حکم 

 برای کالسها و ساختارهای )عبارات و فرمول های محاسباتی طراح
(  تاریخچه ای و غیر تاریخچه ایداده ای 

طراح فرمها و رابط های کاربری
 گزارش ها و فرمت های قابل چاپطراح
مدیریت اطالعات ثابت شخص
 پرونده کارگزینی شخصمدیریت
فرایند تایید حکم کارگزینی و اعمال در حقوق
ص نگهداری اطالعات پایه مورد استفاده در پرونده شخص، پرونده شخ

و حکم کارگزینی با مکانیزم تاریخچه ای
م و مکانیزم سلسله مراتبی اعمال تغییرات در مشخصه های مستقی

مشخصه های مجموعه ای پرونده و اطالعات پایه تاریخچه ای پرونده 
ی ایجاد، اصالح و حذف رکوردها در پرونده بعدی به واسطه تایید نهای )

(پرونده قبلی تایید نهایی شده

۳۸

امکانات، پرسنلی و صدور احکامماژول تشکیالت. ۷

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



درج و اصالح گروهی اطالعات ثابت شخص، پرونده شخص و
ات اطالعات مجموعه ای پرونده مانند ارزشیابی سالیانه، اطالع

...پایه تاریخچه ای و 
 برگشت حکم کارگزینی تایید نهایی شده ضمن حذف

به حقوق های معوقه محاسبه شده برمبنای آن حکم کارگزینی
شرط اینکه هیچ حقوق محاسبه شده برمبنای آن حکم 

پرداخت نشده باشد
یکپارچگی کامل با سیستم حقوق و دستمزد
یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب
یکپارچگی با سیستم مدیریت خدمات درمانی
یکپارچگی با سیستم مدیریت آموزش
ه یکپارچگی با سیستم نگهداری و تعمیرات جهت محاسب

هزینه کارکرد نیروی انسانی درخواست کار
گزارش های کاربردی، عملیاتی و تحلیلی

۳۹

امکانات، پرسنلی و صدور احکامماژول تشکیالت. ۷

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



اه هانیروگدرکارکنانغیابوحضورعملکردوکارکردتردد،مدیریت
میانیوارشدمدیرانازبسیاری.استبرخوردارویژه ایاهمیتاز

باآناطالعاتتطابقوماژولاینامکاناتطریقازدارندتمایل
ردعملکارزیابیبهنسبتنیروگاهیERPماژول هایوفرایندهاسایر

بکسراالزماطالعاتانسانینیرویاثربخشیوبهرٔهوریمیزانو
سایرواضافه کاری هاانواعقالبدرراآننتیجهونمایند

اختیاراتازعمده ایبخشلذا.نماینداعمالمرتبطتراکنش های
یات هاعملکارکردی ،اطالعاتبهکارکنانتنبیهوتشویقدرمدیران

.دمی باشماژولاینآنهااصلیمبداکهاستمرتبطفرایندهاییو

بصورتآنهابرحاکمقواعداعمالوکاریشیفت هایاتوماسیون
یبسیارنهانوآشکارپیچیدگی هایداراینیروگاه هادرمکانیزه،
داراینیروگاهیERPماژو ل هایسایرمانندماژولاین.است

ازنیموردتغییراتاعمالواستممکنپویاییسطحبیشترین
ردشدهگرفتهدرنظررابط هایطریقازوکدنویسیبهنیازبدون

.می باشدپذیرامکانسازمانراهبرتوسطنرم افزار

۴۰

معرفیماژول حضور و غیاب. ۸

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



 عملکرد خاصالگویی، محاسباتی، الیه های تعریف الگوی الیه ها و امکان تعریف
تعریف تعطیالت رسمی و تعطیالت شرکتی
مدیریت شخص حضور و غیاب
تعریف شیفت های حضور و غیاب
ارتباط آنالین با دستگاه حضور و غیاب جهت اخذ اطالعات تردد
انجام محاسبات و تراکنش های حضور و غیاب بصورت آنالین
 محاسبه ریزکاردکس مرخصی استحقاقی و اعمال کنترل های الزم برروی

استحقاقی و ساعتی بصورت آنالینمرخصی های 
 وت استحقاقی، استعالجی، بدون حقوق، انواع مرخصی خاص مانند ازدواج و ف)فرایند مرخصی روزانه

...(اقوام درجه یک و 
فرایند ماموریت روزانه
فرایند خروج اداری
فرایند مرخصی ساعتی
تعریف انواع فرایندهای عملکرد خاص مانند درخواست مجوز اضافه کار، تاخیر سرویس، درج بازه

شبهای احیا بدون نیاز به تردد مثال جهت ثبت کسرساعت بابت آلودگی هوا و یا بازه مجاز تاخیر بابت
مواردو سایر 

۴۱

امکاناتماژول حضور و غیاب. ۸

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



 جابجایی شیفتفرایند
فرایند درخواست ثبت تردد غیرسیستمی
 فرایند عملکرد ماهیانه حضور و غیاب و انتقال اطالعات عملکرد به حقوق و

ا ب... دستمزد با امکان اعمال کنترل ها و سقف اضافه کاری، بهره وری، کارایی و 
امکان مدیریت ذخیره اضافه کار مازاد

محاسبه مدت موثر انواع مرخصی روزانه استحقاقی و کسر آنالین از کاردکس
مبتنی بر نظام مشترک محاسبه مدت موثر انواع سیکل مرخصی ها در انواع

شیفت های مختلف
 یا « رلیبراساس الیه کنت»محاسبه نوع ورود یا خروج تردد مبتنی بر دو سناریوی

«ترتیب تردد»
حذف ترددهای مازاد
ویرایش اطالعات دستی اطالعات تردد
امکان تشخیص ترددهای ناقص و امکان ویرایش دستی ترددهای ناقص
تاریخچه ویرایش دستی اطالعات تردد
 مجهز به انواع گزارش های عملکرد روزانه و ماهیانه حضور و غیاب در دو قالب

دسترسی کامل و دسترسی محدود براساس ساختار درختی واحد سازمانی

۴۲

امکاناتماژول حضور و غیاب. ۸

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



سرمایه هایبهآن هاتبدیلوانسانینیرویاثربخشیوبهره وریتوسعهوحفظ
.می شودمحققکارآمدوپویاآموزشمدیریتنظامیکاستقرارمسیرازانسانی

ودادهقرارسازمان هااختیاردرراسیستمیچنیننیازمندی های۱۰۰۱5ایزواستاندارد
.می باشدآموزشمدیریتفرایندهایپیاده سازیدرسازمان هابرایمناسبیالگوی
باالدستیمراجعسویازهماهنگآموزشمدیریتنظامگذشتهدههیکحدودطی

برقروینیتولیدمادرتخصصیشرکتسپسوتوانیرشرکتمانندکشورنیروگاه های
رنظردبانیاز،موردداده ایساختارهایبرمشتملواستاندارداینبرنگاهیباحرارتی
شدهابالغآنهابهوتدوینکشورنیروگاه هایمحدودیت هایونیازمندی هاگرفتن
.است

دارداستاناستقرارنیازمندی هایپوششآموزش،مدیریتماژولپیاده سازیوطراحیدر
نظرمدکشورنیروگاه هایآموزشمدیریتنظامجامعطرححالعیندرو۱۰۰۱5ایزو
.استگرفتهقرار
وارزیابیمختلففرایندهایتانیازسنجیانواعازنیازموردفرایندهایسامانهاین

ل هایماژو سایربایکپارچهبصورتوکردهپشتیبانیراآموزشیدوره هایاثربخشی
ERPمی باشدبهره برداریقابلاحکامصدوروپرسنلیباالخصونیروگاهی.

۴۳

معرفیماژول مدیریت آموزش. ۹

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



 ۱۰۰۱5پشتیبانی از ساختارهای داده ای و فرایندهای کاری منطبق با استاندارد ایزو
ی پشتیبانی از ساختارهای داده ای و فرایندهای کاری منطبق با طرح جامع نظام آموزش نیروگاه ها

کشور
یستمیامکان تشکیل پرونده آموزشی کارکنان براساس سوابق آموزشی قبلی و سوابق آموزشی س
تعریف نیازمندی های آموزشی به تفکیک مشاغل سازمان
تعریف ترم و دوره های آموزشی
فرایند نیازسنجی آموزشی شاغل
فرایند نیازسنجی آموزشی سازمان
 (اغلتطابق هوشمند نیازهای آموزشی شغل و سوابق آموزشی ش)فرایند نیازسنجی آموزشی شغل
امکان برنامه ریزی آموزشی تلفیقی و براساس فرایندهای سه گانه نیازسنجی
امکان تهیه تقویم آموزشی با امکان ویرایش و بروزرسانی
مدیریت اجرای تقویم آموزشی
فرایندهای ارزیابی دوره های آموزشی
فرایندهای اثربخشی دوره آموزشی
مدیریت پرونده آموزشی پرسنل
تمی و مبتنی یکپارچگی با سیستم پرسنلی و صدور احکام و بروزرسانی پرونده پرسنلی بصورت سیس

شدهبر دوره های آموزشی گذرانده 

۴۴

امکاناتماژول مدیریت آموزش. ۹

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۴۵

امکاناتماژول مدیریت درمان. ۱۰

ساماندهی خدمات درمان تکمیلی و نظارت بر اجرای دقیق تعهدات 
زار شرکت های بیمه طرف قرارداد از اهداف اصلی بکارگیری این نرم اف

.است

ت در این ماژول امکان مدیریت افراد وابسته تحت تکفل و غیر تح
چه ای تکفل هر یک از کارکنان اصلی و یا بازنشسته بصورت تاریخ

ه میسر بوده و همچنین امکان انجام تعاریف و کنترل های مربوط ب
ده انواع خدمات و تعرفه های درمانی متناسب با قراردادهای منعقد ش

.با شرکت های بیمه گر در نظر گرفته شده است

ثبت کلیه جزئیات الزم از اخذ نسخ، انجام محاسبات وکنترل ها،
تحویل نسخ به بیمه گر و پایش انجام تعهدات توسط آن ها و 

ارز اشتراک گذاری اطالعات متناسب با سطوح دستری از ویژگی های ب
.این سامانه می باشد

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۴۶

امکاناتماژول مدیریت درمان. ۱۰

 تعریف انواع خدمات درمانی و تعیین تنظیمات حداکثر پرداخت  موردی یا طی دوره، حداکثر تعداد نسخ، یکسال
، حداقل و حداکثر سن با توجه به مدت دوره کنترلی و خانوادگی بودن و یا فردی بودن برخی کنترل هادرمیان

تعیین درصد پیش فرض فرانشیز و مشمول افراد غیرتحت تکفل بودن و یا نبودن هر یک از خدمات درمانی
معرفی و مدیریت بیمه شده اصلی، افراد تحت تکفل، افراد غیر تحت تکفل
ثبت و جستجوی خدمات درمانی
پرداخت درجای هزینه خدمات درمانی با محاسبه بدهی و طلب قبلی بیمه شده اصلی
تحویل نسخ به بیمه گر
ثبت و جستجوی برگشتی نسخ تحویل شده به بیمه گر
ثبت و جستجوی دریافت و پرداخت های مستقیم با بیمه شده اصلی
ثبت و جستجوی معرفی نامه ها
ثبت و جستجوی حوادث
ثبت و جستجوی آزمایش ها
ثبت و جستجوی سوابق شخصی
ثبت و جستجوی شرح حال بیمار
ثبت و جستجوی خسارتهای پرداخت شده توسط بیمه گر بابت طرف قراردادها
 پزشکیمدیریت یکپارچه سوابق پزشکی پرسنل در قالب پرونده

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۴۷

معرفیماژول جبران خدمت و حقوق و دستمزد . ۱۱

ه ساز این ماژول با امکانات در نظر گرفته شده بعنوان یک برنام
پویا در حوزه طراحی و پیاده سازی انواع نظام های جبران خدمت و

محاسبه و پرداخت حقوق ودستمزد در نیروگاه ها محسوب 
. می شود

 ERPاین ماژول بصورت کامال یکپارچه با ماژول های اصلی 
ور و حض»، «تشکیالت، پرسنلی و صدور احکام»نیروگاهی مانند 

و سایر فرایندها و ماژول های « حسابداری و امور مالی»، «غیاب
از اختصاصی قابل پیاده سازی توسط مشتریان با استفاده

کلیه برنامه ساز فرایندی قابل بهره برداری بوده و امکان پوشش
ان نیازمندیها جهت در اختیار داشتن یک سیستم پویای جبر 

.خدمت و حقوق و دستمزد را دارا می باشد

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۴۸

امکاناتماژول جبران خدمت و حقوق و دستمزد . ۱۱

 طراحی ساختار داده و فرمول های محاسباتی کالس های ماهیانه، حقوق
ماهیانه، مزایا و کسور مستمر و سایر کالس های اطالعات پایه

 تعریف فرمول های حقوق براساس مشخصه های مستقیم و عبارات
م محاسباتی ماهیانه، عبارات محاسباتی حقوق، پرونده پرسنلی و حک

کارگزینی
کم و محاسبه فرمول های حقوق با مبنای حکم کارگزینی براساس آخرین ح

یا براساس میانگین احکام
تعیین معوقه پذیر بودن و یا معوقه پذیر نبودن فیلدهای حقوق .

ین همچنین امکان تعیین تعداد ماه معوقه پذیری و همچنین امکان تعی
اینکه تنها معوقه مثبت محاسبه گردد یا خیر

طراحی فرمت فرم های ورود اطالعات ثابت حقوق شخص، ماهیانه، مزایا و
...کسور مستمر، حقوق ماهیانه و 

ات با امکان تعریف فرمول های محاسبه مالیت مبتنی بر روال تعدیل مالی
امکان تعدیل در هر ماه و یا هر چند ماه یکبار

 گروهیتعریف فرم های درج و اصالح

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۴۹

امکاناتماژول جبران خدمت و حقوق و دستمزد . ۱۱

 باالخص اطالعات ماهیانه( ایمپورت)دسته ای اطالعات ورود
 محاسبه خودکار و مکانیزه معوقه حقوق از مجاری حکم کارگزینی معوقه، اطالعات ماهیانه

معوقه، فرمول حقوق ماهیانه
تعیین بازه پرداخت معوقات حقوق در زمان پرداخت حقوق جاری
پرداخت پاداش بین ماه و یا پرداخت پاداش همراه با حقوق
تعیین ساختار سند حقوق
صدور سند حسابداری حقوق
به انجام عملیات برگشتی شامل حذف آخرین پرداخت و سپس امکان حذف حقوق های محاس

شده و خارج نمودن ماهیانه از حالت تایید نهایی با توجه به تنظیمات و وضعیت سند
حسابداری حقوق

 های با انواع فرمت های بانک ... اخذ فایل پرداخت اقساط وام ، پرداخت حقوق پرداخت پاداش و
مختلف

عملیات ارایه دیسکت بیمه تایمن اجتماعی مطابق با فرمت سازمان تامین اجتماعی
عملیات ارایه دیسکت بمالیات حقوق منطبق با فرمت دارایی
مجموعه گزارش های عملیاتی، کاربردی، تحلیلی و مدیریتی

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۵۰

امکانات ثابت، جمعداری و حسابداری اموالهای مدیریت دارایی. ۱۲

یکی از الزامات قانونی مدیریت دارایی های ثابت در هر دو بخش
حسابداری»و « جمعداری اموال و کنترل فیزیکی و مقداری آن ها»

.می باشد« اموال

عات این سامانه بصورت یکپارچه با ماژول های مدیریت کاال و قط 
اری یدکی، مدیریت انبار و موجودی ها، مدیریت تدارکات و حسابد
و امور مالی امکان الزم برای مدیریت جمعداری و حسابداری 

.اموال و دارایی های ثابت را فراهم می آورد

:برخی از امکانات این ماژول به شرح زیر است

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۵۱

امکانات مدیریت دارایی های ثابت، جمعداری و حسابداری اموال. ۱۲

تعیین خودکار جمعدار بعنوان تحویل گیرنده حواله های اموالی
عملیات تحویل حواله اموالی به جمعدار و درج دارایی از حواله
عملیات شناسایی، تکمیل و اصالح اطالعات دارایی
عملیات انتقال گروهی دارایی ها بین کارکنان
 بخشی                    الگوی سه »شماره گذاری پالک اموال مبتنی بر شمارنده و یا مبتنی بر

«شمارندهکد مکان، کد طبقه دارایی و 
افزایش و یا کاهش ارزش دارایی ها
تجدید ارزیابی  اموال
یامکان تغییر روش محاسبه استهالک اموال و محاسبه استهالک آن ها بصورت تاریخچه ا
محاسبه استهالک دارایی ها بصورت تکی و یا بصورت گروهی با اعمال کنترل های الزم
حذف استهالک محاسبه شده اموال به شرط عدم صدور سند حسابداری
اسقاط دارایی
صدور سند حسابداری طبقات دارایی
صدور سند اسقاط دارایی
تعیین دسترسی کارکنان به لیست دارایی های تحویلی خود
مجموعه گزارش های کاربردی و عملیاتی در بخش های جمعداری اموال و حسابداری اموال
فرایند مدیریت خروج موقت کاالهای اموال
فرایند مدیریت خروج دائم کاالهای اموال

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۵۲

امکاناتماژول مالی و حسابداری. ۱۳

عمومبهپاسخگوییوخودکتابوحسابمدیریتوکنترلجهتبهکاریوکسبهر
نیازمند...واجتماعیتامینوداراییادارهمانندحاکمیتیسازمان هایوذی نعفان
شگیریگزار وکارکردیامکاناتواطمینانقابلیتباحسابداریسیستمیکازبهره برداری
. شوندمیمحسوبسیستمیچنینجزاصلی ترینبعنوانحسابداریاسناد.استمناسب

ظیفهومی باشند،حسابداریاسنادکنندهتولیدکهفرایندهاییخروجینیروگاهیERPدر
نابراینب.دارندبرعهدهرافرایندآنمالیتراکنش هایبامرتبطحسابداریسندایجاداصلی
باوتخصصیفرایندهایخاللدرشدهتوزیعبصورتحسابداریجاریعملیاتعموم

.می پذیردصورتکاملداده اییکپارچگی

ومتمرکزبصورتاماکلیدیبخشیکعنوانبهنیروگاهیERPحسابداریماژولبنابراین
نیروگاهیERPدرماژولایننقشطراحی.استبهره برداریقابلماژول هاسایرباارتباطدر
.نمودینجایگز دیگرماژول هایباراسیستمیهستهاینمی توانبراحتیکهگونه ایستبه

آنجایگزینیامکاننیروگاهی،ERPدرماژولاینکاربردیبسیارامکاناتعلی رغمبنابراین
وبسطحدریکپارچه سازیباومشتریدرخواستبنابرحسابدارینرم افزارهایسایربا

.می باشدپذیرامکانسرویس

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۵۳

امکاناتماژول مالی و حسابداری. ۱۳

 سطح و تعیین عناوین و تعداد ارقام هر سطح5تعریف سطوح حساب تا
د تعیین انتخاب سرفصل های هر سطح از فهرست جهت یکتا شدن نام و ک

حساب 
 حساب با ساختار درختیای همدیریت سرفصل
فرایند صدور سند حسابداری
ن درج اسناد با شماره موقت و اعطای شماره دائم بصورت سیستمی در زما

تایید اسناد حسابداری
شده و اصالح اسناد دارای شماره دائم و تغییر خودکار وضعیت آنها به تایید ن

تایید مجدد اسناد با حفظ شماره دائم با توجه به تنظیمات 
کنرهای پیوست نمودن تصاویر به اسناد و ردیف های سند و ارتباط با انواع اس

پرسرعت
اخذ انواع گزارش های چاپی سند و همچنین اخذ گزارش روکش سند
 صدور اعالمیه مالی جهت ارسال اطالعیه اعمال حساب متقابل مرتبط با

اطالعات تامین کنندگان سیستم تدارکات
د عملیات های ویرایش غیرفرایندی، حذف، تایید گروهی و برگشت از تایی

گروهی اسناد حسابداری با اعطای دسترسی
تعریف ستون های پویا و مقداردهی در سند حسابداری
 حساب هاکنترل مغایرت مانده ماهیت

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۵۴

امکاناتماژول مالی و حسابداری. ۱۳

تعریف حساب کنترل و نمایش و اعمال کنترل در صدور سند حسابداری
دفتر بانک
صورتحساب بانک
 مغایرت دفتر بانک و صورتحساب بانکرفع
طراحی فرمت چاپی دسته چکها و مدیریت چک و برگه چک
فرایند صدور چک
فرایند اصالح چک
فرایند ابطال چک
تعیین بودجه و تامین اعتبار
صدور سند سرشکن هزینه های عملیاتی
صدور سند سود زیان
عملیات پایان دوره مالی و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه سال مالی بعد
تغییر سرفصل حساب ها در هر سال مالی
ادغام اسناد حسابداری و اخذ گزارش خالصه اسناد قطعی
 مالیجستجوی اسناد حسابداری و ردیف های اسناد بدون محدودیت دوره

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۵۵

امکاناتماژول مالی و حسابداری. ۱۳

انواع گزارش های کاربردی و عملیاتی از جمله گزارش های:
ستونی۸و 6، ۴، 2گزارش های تراز •
ترکیبیگزارش دفتر روزنامه و گزارش دفتر روزنامه با شرح •
گزارش مرور حساب ها و گزارش مرور حساب ها •
اسنادکلیه گزارش تفصیلی •
دفاتر حسابداریگزارش •
بانکگزارش دفتر •
گزارش ادغام اسناد حسابداری•
گزارش خالصه سند قطعی•
چکجستجوی درخواست •
چکابطال /جستجوی  درخواست اصالح•
گزارش بودجه براساس تاریخ مصرف و گزارش بودجه براساس سرفصل حساب ها•
گزارش سرفصل حساب های استفاده نشده در اسناد•
ل سرفصتفکیک به -گردش دسته حساب و گزارش دسته بندی -گزارش دسته بندی •

حساب
گزارش سود و زیان•
ساخت انواع گزارش های تحلیل و آماری با کارکرد مدیریت مالیامکان •

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۵۶

مــعرفیماژول دبیرخانه و گردش مکاتبات. ۱۴

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

ای کسب و کارهسوابق مربوط به ارتباطات درون سازمانی و مکاتبات برون سازمانی در 
و حساس مانند نیروگاه ها بخش مهمی از به خصوص سازمان های تجهیز محور مختلف و 

.اسناد و دارایی های نامشهود سازمان قلمداد می شوند
ال یک کاری این حوزه باید تضمین کننده محتوا و مراحل گردش کار الزم برای ارسفرایندهای 

قدام سند یا نامه صادره از نیروگاه بوده و همچنین ثبت، اشتراک گذاری، ارجاع و مدیریت ا
.ندکو پاسخ در خصوص مکاتبات و انواع اسناد و نامه های وارده به سازمان را نیز تامین 

نیازهای کلیه  نیروگاهی، با رویکرد فرایندی خود ERPماژول دبیرخانه و گردش مکاتبات 
یر غمکاتبات سازمان در فرایندهای نامه صادره، نامه وارده و نامه داخلی را پوشش داده و 

.رسمی درون سازمانی در چارچوب پیام ها را نیز میسر می نماید
سایر با توجه به شناخت ویژه نسبت به ارزش ذاتی بسیاری از مکاتبات نیروگاهی با

و طرفین درون یا برون سازمانی، این ماژول در یکپارچگی کامل با ماژول مدیریت اسناد
وب آرشیو الکترونیک طراحی و پیاده سازی شده است و  امکان آرشیو مکاتبات در چارچ

نه یا امکانات الزم برای مدیریت مکاتبات کامال محرما. بایگانی اسناد را میسر می سازد
 های ارجاعات محرمانه و جستجو و اخذ گزارش های گوناگون در کنار امکان تعریف دسترسی

مکانات افزوده هوشمند با استفاده از ابزار مدیریت سطوح دسترسی به آبجکت ها ازدیگر ا
.شاخص این ماژول می باشد



۵۷

امکاناتماژول دبیرخانه و گردش مکاتبات. ۱۴

مدیریت مخاطبان
 (پیام، نامه صادره، نامه داخلی، نامه وارده)مدیریت حوزه ارجاع
فرایند نامه های صادره
فرایند نامه های داخلی
فرایند نامه های وارده
پیام ها
 واردهپیام، نامه صادره، نامه داخلی، نامه ارجاِع
 پشتیبانی از پروتکلECE
دریافت و ارسال نامه از طریق ایمیل
 مدیریت دریافت نامه از طریقECE
 مدیریت ارسال نامه از طریقECE

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۵۸

امکاناتماژول دبیرخانه و گردش مکاتبات. ۱۴

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

 مدیریت ارسال رسید دریافت نامه از طریقECE
 مدیریت دریافت رسید نامه ارسالی از طریقECE
مدیریت دریافت نمابرها
مدیریت افزودن دسترسی هوشمند مجاز به کلیه مکاتبات و پیامها
مدیریت مکاتبات کامال محرمانه و یا ارجاعات محرمانه
مدیریت مکاتبات مرتبط، عطف و پیرو و ایجاد زنجیره مکاتبات مرتبط
مدیریت اقدامات و پاسخ به مکاتبات
یرات ثبت تاریخچه تغییرات متن نامه صادره و داخلی عالوه بر تاریخچه تغی

سایر اطالعات نامه
امکان ثبت اطالعات ارسال نامه و اشتراک گذاری آن
ت امکان جستجوی نامه براساس کلیه مشخصه ها و متن نامه با امکان ساخ

گزارش های عملیاتی، تحلیلی و مدیریتی



۵۹

معرفیماژول مدیریت جلسات. ۱۵

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

 هاسازمانبرایجلساتصورتآرشیوواطالعاتثبتامروزه
ابآنکسب و کاراصلیهسته  کهنیروگاهسازمانجملهاز

ویژه ایاهمیتاست،خوردهگره برقتولیدحیاتِی موضوع
برونودرونصورتبهجلساتتشکیل.استبرخوردار
ادیعرویهیکتصمیمات،اخذونظرتبادلمنظوربهسازمانی

.سازمان هاستدراهمیتباالبتهو

بدونوالکترونیکیصورتبهجلساتمحتوایثبتوتنظیم
ورصدوثبتروندتسریعضمنکهاستضرورتیککاغذ

خواهدنیزسازماندرهزینه هاکاهشموجبصورتجلسات،
درکبانیروگاهیERPدرجلساتمدیریتماژول.شد

وانسجاممنظوربه سازمان ها،درزمانعنصرارزشمندی
وطراحیآنمصوباتپیگیریوجلساتبهترسازمان دهی

.استیافتهتوسعه



۶۰

امکاناتماژول مدیریت جلسات. ۱۵

 موردی-فرایند مدیریت جلسات کمیته
 دوره ای-فرایند مدیریت جلسات کمیته
 موردی-فرایند مدیریت جلسات عمومی
 دوره ای-فرایند مدیریت جلسات عمومی

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۶۱

معرفیماژول مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیک. ۱۶

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

نبعنوااسنادمدیریتفیزیکی،دارایی هایمدیریتهمچون
داربرخور بسزاییاهمیتازنیزنامشهوددارایی هایازبخشی
ردموجودفنیمدارکواسنادازبسیاریبراینعالوه.است

.دارندبسیاریکارکردیاهمیتسازمان هاعمومونیروگاه ها

واداسنساماندهینیروگاه،مانندمحورتجهیزسازمانیکدر
اختنسجستجوپذیردسترسی ها،کنترلدسته بندی،مدارک،
تاهمیازاسنادکاربردی سازیوصحیحاشتراک گذاریاسناد،
وحوادثکاهشتولید،راندمانوآپتایمافزایشدربسزایی

انیسازمفعالیت هایاثربخشیوبهره وریافزایشنتیجهدر
.استبرخوردار

مدیریتماژولازاستفادهبامهمایننیروگاهیERPدر
اماژول هسایرباشدهآرشیواسنادیکپارچه سازیواسناد

فیزیکیدارایی هاینگهداشتمدیریتماژول هایمنجمله
.استشدهتامین



 ثبت سند و ویرایش سندفرایند
فرایندهای ثبت نامه های صادره، داخلی و وارده بعنوان سند
فرایند امانت اصل سند و برگشت امانت
ایجاد پوشه ذخیره سند
ارتباط مدیریت اسناد با نگهداری و تعمیرات
ارتباط مدیریت اسناد با برنامه ساز و پرسنلی و صدور احکام
مدیریت مخاطبان
 (پیام، نامه صادره، نامه داخلی، نامه وارده)مدیریت حوزه ارجاع
فرایند نامه های صادره
فرایند نامه های داخلی
فرایند نامه های وارده
پیام ها
ارجاع پیام، نامه صادره، نامه داخلی، نامه وارده

۶۲

امکاناتماژول مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیک. ۱۶

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۶۳

مــعرفیماژول کوبه. ۱۷

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

باومی شودآویختهدربرکه استوسیله ایمعنایبهلغتدر«کوبه»
ERPدروظیفهاین.می کنندالبابدقوحضوراعالنآنازاستفاده

.استشدهگذاشتهکوبهماژولبرعهدهنیروگاهی
فوظایازایمیلیاوپیامکبصورتکاربرانبرایاعالنارسالامکان
.می باشدماژولایناصلی

زایابهآنتوقفیاوکارپوشهبهکاروروداعالنارسالبرایکوبهاز
شبهوفرایندیکارهایازایبهمختلفکاریشرایطوایستگاه ها
.می شوداستفادهمواردسایروارجاعاتپیام ها،مانندفرایندی
ازکهنیزواحدهاراه اندازیوواحدخروجاعالنارسالهمچنین
کوبهبرعهدهاست،تعمیراتونگهداریمدیریتماژول امکانات
.می باشد
ییکپارچگ وپیامکارسالاینترنیسرویس هایازاستفادهامکان
.می باشدمیسرکوبهدرسرویسوببصورت

نیروگاه هایدرغیرعاملپدافندمحدودیت هایبهتوجهباهمچنین
اینترنت،بهسرورهاوITشبکهاتصالدرجدیمحدودیتوکشور
GSMازاستفادهامکان Modemاستشدهگرفتهنظردرنیز.



۶۴

مـــعرفیماژول داشبورد مدیریت. ۱۸

ERPراهکار 
نیــــروگاهی

رقابتیارباز درکسب وکارهوشمندسازیکار،وکسبتوسعهومدیریتپیشگامانعقیدهبه
ارتقایمنظوربهناگزیرندسازمان هامدیرانچراکه.استشدهمهم ترهمیشهازکنونی
وتهگرفمناسبیتصمیماتمناسب،زماِن درخود،سازماناهدافتحققوکسب وکارسطح
ام،به هنگوقاطعصحیح،تصمیم گیریکهاستروشن.گیرندپیشدررادرستیراهبرد
مدیراناختیاردرهنگامبهتصمیم سازی،ملزوماتوالزماطالعاتکهاستآنمرهون
واهدخکارآمدابزارهاییبهتجهیزنیازمندراخودزبده ای،وهوشمندمدیرهرروایناز.باشد
ارگیریبکبامی توانکهمفهومی.نمایدتضمینراخودموفقیتخطیر،امرایندرتایافت
.یافتدستبداناطالعاتوآماربصری سازیابزارهایوفراینداتوماسیونفناوری هایتوامان
درکهاطالعاتیسازیشهودیوظیفهنیروگاهیERPکاروکسبسازیهوشمندراهکار
میسرار شده استگردآوریکیفیتسطحباالتریندروشدهاتوماسیونفرایندهایبستر

.می سازد
اتوماسیونضمنآنطیکهاستتخصصیخدماتازمجموعه ایبرمشتملراهکاراین

یشهودی سازونیروگاهبهره برداریونگهداشتمدیریتاختصاصیوعمومیفرایندهای
نیزرانیروگاهتولیدیوفنیعملکرداطالعاتوآمارشده،پردازشآطالعاتوداده ها
.می دهدپوشش



۶۵

امکاناتماژول داشبورد مدیریت. ۱۸

کشورنیروگاه۴۰درتخصصیفرایندصدهاپیاده سازیدرآفتابپگاهکارشناسانتجربه
اویحنیروگاه،هرشرایطباانطباقضمنشدهپیاده سازیوطراحیراهکارهایمی شودباعث

.باشدسازمانیمنابعبهینهمدیریتدرنیروگاه هاسایرموفقتجربیات
ه ها،دادبصری سازیمحبوبواستانداردابزارهایازاستفادهامکاننیروگاهیERPراهکاردر

درفادهاستقابلیتباووببستربرمشتری،درخواستبهابزارهاسایریاوPowerBIمانند
راهکارهایسایربایکپارچگیامکانراهکاراین.استمیسرموبایل ها،وهندهلدها
وتجهیزاتعملکردیپارامترهایوضعیتپایشومانیتورینگ،IOTوصنعتیاتوماسیون
ابیارزیکلیدیشاخص های.می باشدداراراآفتابپگاهتوسطشدهارایهتولیدیواحدهای
:می باشندپیاده سازیوطراحیقابلزیرگانه6کالنمحورهایدرنتایجوعملکرد

واحدهاوتجهیزاتتولیدیوفنیعملکردوبهره برداریحوزهکلیدیشاخص های
فیزیکیدارایی هاینگهداشتحوزهکلیدشاخص های
حسابداریومالیکلیدیشاخص های
ارشانبیدکی،قطعاتمدیریتخدمات،وکاالتدارکوتامینزنجیرهکلیدیشاخص های

موجودی هامدیریتو
خدمتجبرانوانسانیمنابعمدیریتکلیدیشاخص های
زیستمحیطوایمنیسالمت،عملکردکلیدیشاخص های

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



تولیدازاطمینان
انرژیؤمطمئنمستمر

مزایایٔبهرٔهگیریٔازٔراهکارٔ
ERPنیروگاهیٔپگاهٔآفتاب

مدیریتتسهیل
سازمانیفراینٔدهای

الگوسازیافزایش
موفقفراینٔدهای

مدیریتدربهرٔهوری
مالیمنابع

استقرارٔزیٔرساخت
تعالیٔسازمانی

مدیریتدربهرٔهوری
انسانیمنابع

تامینزنجیرهٔ ایجاد
قویومنظم

مدیریتبسترایجاد
چابک

۶۶

نیروگاهیERPمزایای راهکار 

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



زیبرنامٔهریسیستمتنهاآفتاب،پگاهنیروگاهیERPراهکار

بهآنذنفودامنهٔ ومٔیرودبٔهشمارایراننیروگاهیسازمان ٔمنابع

استان ۲۰ٔدرهٔماکنونراهکاراین.استایرانجغرافیایوسعت

.استگرفتهقراربهرٔهبرداریموردنیروگاه۴۰وکشور

۶۷

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



کانیروگاه شهید سلیمی ن منیروگاه شهید منتظر قائ نـــــیروگاه شـــازند

نـــــیروگاه سهند بناب یزنیروگاه گازی و حرارتی تبر  نـــــیروگاه بعثت

اننیروگاه شهید بهشتی لوش نـــــیروگاه گازی ری نـــــیروگاه صوفیان

نـــــیروگاه بخار اصفهان

نـــیروگاه شوباد کهنوج

نـــــیروگاه قم

۶۸

برخی از مشتریان

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



۶۹

برخی از مشتریان

نــــیروگاه تابان یزدنـــــیروگاه بخار بندرعباس

نـــــیروگاه ایسین 
بندرعباس

نـــــیروگاه خلیج فارس

نـــــیروگاه کاشان

نـــــیروگاه خرمشهر نـــــیروگاه کرمان

نـــــیروگاه کازرون نـــــیروگاه جهرم

نـــــیروگاه شاهرود نـــــیروگاه شهید مفتح همدان تنـــــیروگاه شهدای پاکدش

ERPراهکار 
نیــــروگاهی



نـــــیروگاه رامین اهواز

سازمان آب و برق خوزستان

نـــــیروگاه زرگان اهواز

نـــــیروگاه گازی بوشهرنـــــیروگاه کنگانآباداننـــــیروگاه 

سد و نیروگاه کرخهانسد و نیروگاه مسجد سلیمپورسد و نیروگاه شهید عباس

۳سد و نیروگاه کارون سد و نیروگاه دزسد و نیروگاه مارون

۷۰

برخی از مشتریان

ERPراهکار 
نیــــروگاهی
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