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اولین سامانه مدیریت فرایند کسب و    1386شرکت فناوری اطالعات دانش رایان آروین پس از سال ها تحقیق و پژوهش در سال  

کامال ایرانی را در شورای عالی انفورماتیک ایران به ثبت رسانید. امروز پس از گذشت یک دهه تالش بی وقفه و ارتقاء    (BPMS)کار  

تکار  باشیم که حاصل نبوغ و پشمستمر این سیستم، شاهد محصولی با سطح کیفی بسیار باال و در حد محصوالت مطرح جهانی می

در    BPMS، محصوالت و خدمات ارزشمندی را مبتنی بر  BPMSشرکت عالوه بر سامانه  این    باشد.دانشمندان این مرز و بوم می

ارائه نموده ...  و    آب و فاضالب، کیان خودرو نوین،  بورس و اوراق بهادارهایی نظیر: وزارت نفت، شرکت ملی گازایران، سازمان  ناسازم

 باشد.  آن می ضمینی بر کارایی، تهات این تکنولوژی در این سازماناست که موفقی

 معرفی سامانه مدیریت انرژی         

ه الزم و اجنتاب ناپذیر است. های کارآمد برای بهبود اجرای فرآیندهای این حوزمدیریت انرژی استفاده از سامانه  با توجه به اهمیت

 نماییم: ین منظور در این طرح اهداف ذیل را ترسیم میبد

 هدف از طراحی نرم افزار

 وری میزان بهرهافزایش  •

 تعیین وضعیت موجود  •

 های نظارتی و ارتقاء قابلیت ف انرژیصرکنترل م •

 بهبود و بازطراحی فرآیندهای مرتبط  •

 زمان تعمیرات و نگهداریکاهش  •

 جهت کاهش زمان تاخیرات ن به کلیه کاربرا هشدار •

 تم برای انجام اقدامات پیشگیرانه ارائه هشدار های الزم توسط سیس •

 فرآیندهای شرکت در قالب نرم افزار و اصالح فرآیندها در صورت نیاز بومی سازی  •

 های موجود سازمان در حوزه انرژی و تجهیزات مصرف کننده طریق برقراری ارتباط بین سامانه یکپارچه سازی از  •

 سیستم مدیریت انرژی:قابلیت ها و گزارشات 

 مصارف شرکت و دسته بندی تمامی ثبت  •

 و آنالیز تاثیر بر مصارف اداری  CDD و HDD   محاسبهثبت شرایط دمایی و  •

 ( رکت )سوله ها و ساختمانهای اداریهای مختلف شتهیه شناسنامه قسمت •

 های مطلوب مصرف( ها و معیارها و خروجیهای تولیدی )ورودیتهیه پروفایل انرژی بخش •

 اجرای یکپارچه فرایندهای مرتبط  •

 و گراف  ک ی محاسبه اتالف فرآیند بصورت شمات •

 و گراف ک ی فرآیند بصورت شمات  یترازنامه انرژ م یتنظ •

 بصورت گراف و نمودار  یمصارف انرژ ی تیریگزارش مد  ایجاد •

 نیاز مشتریبر اساس  یریکامل گزارشگ  ستمیس •

 ( زیسطوح مختلف  )واحد، بخش و تجه یگزارش برا  ایجاد •

 ( و ارائه گزارشهای تحلیلی  اثربخشی، وریهای عملکردی )کارایی، بهرهشاخصثبت و پایش  •



 

  

 

 سوابق عملکردی کلیه تجهیزات، بخشها و واحدها با قابلیت تعریف بازه زمانی مشخص ثبت  •

 ( PMو   EMهای عملیاتی شرکت)بارز شرکت و متصل نمودن به کنترلتعیین مصارف و تجهیزات و فرآیندهای  •

 CUSUMبر اساس رگرسیون و مقایسه با عملکرد سازمان و ارائه گزارشات تحلیلی   رسم خطوط مبنا •

 ثبت فرآیند خرید وارائه گزارشات ارزیابی تجهیزات بارز   •

 کنندگان و ارائه گزارشات مدیریتی ارزیابی تامین  •

 ثبت قبوض شرکت و ارائه گزارشات تحلیلی  •

 بندی و پایش اقدامات  هبود و ارائه گزارشات اولویتثبت اقدامات ب •

 ثبت اقدامات اصالحی و پیشگیرانه و پایش اقدامات و ارائه گزارشات اثربخشی   •

 ثبت و پایش اهداف و ارائه گزارشات تحلیلی و تعیین درصد تحقق •

 ارائه گزارشات تخمینی مصارف آینده انرژی سازمان   •

 های ممیزی داخلی و ثبت گزارشات و عدم انطباقها و ارائه گزارشات تحلیلی  ارائه برنامه •

 های انرژی و پایش اقدامات خروجی  ارائه گزارشات کمیته •

 ثبت کلیه قوانین و مقررات انرژی وارائه گزارشات ارزیابی و رعایت آن   •

 های ساختمانهای اداری  وارائه گزارش تعیین  برچسب  SECمحاسبه   •

  فناوری محصول: 

توسعه داده شده   MVC  بوده و با   ( SOA)   راهکار مدیریت فرآیندهای شرکت دانش رایان آروین کامال مبتنی بر سرویس    

رعت  س  Ajaxاست، در نتیجه قابلیت ارتباط پذیری آن با سایر سازمانها بسیار زیاد است. ضمنا به علت استفاده از تکنولوژی  

 دهد.مناسبی را به کاربر ارائه می 

 معماری فنی محصول: 

ارائه می شود. از نظر داخلی سامانه چند الیه و بسیار مناسب جهت توسعه و   Service orientedسامانه به صورت کامال       

 تغییرات احتمالی می باشد.  

 :پشتیبانی 

ر اصلی اهداف  شرکت دانش رایان آروین همواره کوشیده است تا خدماتی درخور و شایسته مشتریان خود ارائه دهد و این امر محو      

 شامل: خدمات پشتیبانی شرکت، لذا این شرکت بوده است

 پوشش نیاز عادی مشتری در طول زمان استفاده از نرم افزار شامل آموزش و استقرار نرم افزار   -

 گویی تلفنی و راهنمایی کاربران استفاده کننده از نرم افزار دانش رایان آروین  پاسخ -

 ی جدید نرم افزار  هاه نسخهئارا -

   رفع اشکاالت احتمالی در حداقل زمان ممکن   -

 انجام تدابیر ضروری به منظور حفظ و نگهداری اطالعات و ذخیره سازی مطمئن آنها   -
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