






                                                                             برخی از مشتریان ما

ارائه  در  پیشگام  و   BPMS داخلی در حوزه  نخستین شرکت  عنوان  به  دانش رایان آروین 
رادر  ارزشمندی  فرایندها، محصوالت و خدمات  بهبود مدیریت  یکپارچه در جهت  راهکارهای 

سطوح بسیار گسترده  برای سازمانهایی نظیر:

وزارت نفت

شرکت ملی نفت ایران

شرکت گاز استان تهران

شرکت آب و فاضالب استان تهران

شرکت تأمین و تصفیه آب تهران

شرکت سپرده گذاری بورس و اوراق بهادار

بیمارستان مسیح دانشوری 

                                                 
و  سازمانهای دیگر ارائه نموده است و در حیطه سازمان های دولتی امروز به عنوان 

بخشی از دولت الکترونیک شناخته می شود.



   آشنایی با شرکت

سالها  از  که پس  بوده  بنیان  دانش  آروین یک شرکت  رایان  دانش  اطالعات  فناوری  شرکت 
پژوهش اولین سامانه مدیریت فرایند کسب و کار)BPMS( را در سال1386 تولید و در شورای 
عالی انفورماتیک ایران به ثبت رسانید. امروزه پس از گذشت یک دهه تالش بی وقفه و ارتقاء 
مستمر این سیستم شاهد محصولی با  سطح کیفی بسیار باال و در حد محصوالت مطرح جهانی 
می باشیم که حاصل نبوغ و پشتکار دانشمندان این مرز و بوم میباشد. این شرکت همچنین 
محصوالت و خدمات ارزشمندی را در سازمانها ارائه نموده است که موفقیت این راهکار در این 

سازمانها، تضمینی بر کارایی آن میباشد.
شرکت دانش رایان آروین با تکیه بر نیروی ایرانی متخصص در زمینه های مختلف، همراه 
توانمندی برای بسیاری از مدیران برجسته کشور در سازمانهای مختلف بوده که با این رویکرد 
توانسته اند به جایگاه ویژه ای در سازمان خود دست یابند. این شرکت در امر پشتیبانی و خدمات 
پس از فروش یک گام فراتر از نیازهای مشتریان خود نهاده است تا بتواند در سطحی بسیار 

متفاوت و در خور ایشان خدمات خود را ارائه دهد.

احراز صالحیت  و  بندی  رتبه  گواهی  دارای  آروین  رایان  دانش  اطالعات  فناوری  شرکت 
شرکتهای انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیک می باشد.



مشاوره و نظارت
بهره گیری از سالها تجربه و دانش و نیز اجرای پروژه های گوناگون در سطح ملی، عامل پیدایش      

بستر توانمندی در زمینه ارائه خدمات در حوزه مشاوره و نظارت در جهت رفع نیازمندیهای نرم 
افزاری سازمان ها گردیده است.

سازمان ها با تکیه بر خدمات مشاوره و نظارت براجرای آن توسط شرکت دانش رایان آروین، می 
توانند تمامی نیازهای خود را در حوزه IT شناسایی و برطرف کنند. 

در این راستا خدمات متعددی در زمینه شناخت، بهبود فرایندها، درخواست راهکار، نظارت بر برون 
سپاری و برگزاری مناقصه تا تحویل قطعی پروژه ارائه می گردد که به پاره ای از آنها اشاره می شود:

شناخت، مستند سازی و مدل سازی کلیه فرایند های موجود در سازمان و تدوین شناسنامه فرایندها

تهیه سند ذینفعان 
شناخت کلیه ارکان معماری سازمانی
شناخت امکانات موجود و نیاز سنجی

 PDCA، fish bone ، 6  ، brainstorming، بهبود فرایندها با استفاده از روش هایی مانند
benchmarking، FMEA، 8D، نمودار پارتو، DOE و ...

SRS و  RFP تهیه و تدوین
تهیه مستندات شناسایی، ارزیابی و انتخاب پیمانکار

نظارت بر تمامی مراحل اجرا تا تحویل قطعی پروژه

محصوالت سفارشی
  با توجه به اینکه هر سازمان نیازهای متفاوت و مربوط به خود را داشته و راهکار خاص خود را در 
جهت نیل به اهدافش می طلبد، وجود ابزاری که تماما با خواسته های او مطابق باشد باعث بهبود 
چشمگیری در طراحی، ساخت و اجرای کلیه فرایند های موجود در آن سازمان می شود. وجه تمایز 
این نرم افزارها اینست که بر مبنای BPMS طراحی و تولید شده و این امکان را فراهم می سازد که 
بالفاصله با تغییر در نیازها و استراتژی سازمان و تغییر در مسائلی همچون آیین نامه ها و قوانین، 
محیط پیرامون از هر لحاظ، علم و تکنولوژی و ... با صرف کمترین زمان و هزینه، تمامی خواسته ها 
در آنها اعمال شود. بنابراین مشتریان آن در سطح بسیار باالتری می توانند نیازهای خود را براورده 

کرده و به درجه باالیی از بهره وری دست پیدا کنند. 
به دلیل طراحی مبتنی برBPMS، این نرم افزارها دارای تمامی قابلیت ها، ابزارها و اجزای اصلی 

BPMS مطابق با آنچه پیشتر در مبحث مربوط به آن مطرح شد، می باشند.



) BPMS (سیستم مدیریت فرایند کسب و کار

سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار، راهکاری پویا برای پیاده سازی، توسعه وبهبود فرایندهای یک سازمان به صورت یکپارچه می باشد. با پیدایش این 
راهکار نو ظهور و با توجه به توانمندی های نا محدود آن  در مدت زمانی بسیار کوتاه در سراسر دنیا سازمانها و شرکتهای بزرگی همچون اکسون موبیل، آی بی 
ام، جنرال موتور، تویوتا، ارگانهای دولتی، صنایع مادر، شرکتهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی کوچک و بزرگ، این ابر تکنولوژی را جایگزین روش های سنتی 
نموده اند. در این راهکار که تلفیقی از فناوری های مدرن، نرم افزار های فوق پیشرفته و تئوری های مدیریتی است می توان با حداقل دانش برنامه نویسی، اقدام 
  BPMS به پیاده سازی، توسعه و یکپارچه سازی سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز نمود. مدیرانی که تمام فرایندها و سیستم های سازمان خود را بر مبنای
بنا می کنند در مقایسه با کسانی که از سیستم ها و نرم افزارهای سنتی بهره میجویند در سازمان از سطح فراتری برخوردارند. سامانه BPMS شرکت دانش 
رایان آروین)فرآیندیار( با بیش از یک دهه رشد و ارتقاء نسبت به سامانه های دیگر مزایایی بدست آورده است که از جمله می توان به حذف کامل نیاز به 

کدنویسی در توسعه سیستم ها اشاره کرد )با حفظ قابلیت کدنویسی در جهت  توسعه پذیری(. 

برخی از این مزایا عبارتند از:

توسعه سیستمها و نرم افزارهای مورد نیاز مجموعه، بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و با استفاده از دانش سازمانی
ارتقاء سریع سیستمهای نرم افزاری سازمان  با تغییر در شناخت و نیازهای سازمان

تغییر در سیستمهای نرم افزاری سازمان همگام با تغییر آیین نامه ها، مصوبات و ساختار سازمانی ظرف مدت کوتاه و بدور از پیچیدگی های نرم افزاری
راهبری گام به گام کارشناسان در اجرای فرایندها توسط این سیستم با قابلیت  نظارت کامل  و  لحظه ای توسط مدیران

کاهش نیازهای آموزشی
ارتباط و تعامل با کلیه نرم افزارهای موجود در سازمان در جهت دستیابی به سازمان یکپارچه

کاهش شدید هزینه ها و افزایش چشمگیر بهره وری به دلیل پویایی و سرعت عمل آنها

محصوالت و خدمات

در مورد محصوالتی که مبتنی بر BPMS  تولید می شوند توجه به چند نکته الزم است:
در اینجا فقط به برخی از محصوالت اشاره خواهیم کرد و اطالعات کامل سایر محصوالت از طریق وب سایت شرکت قابل دسترسی می باشد.

به دلیل وجود ساختار یکپارچه BPMS، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن که پیشتر مطرح شد در تمامی نرم افزارها وجود دارد.
ابزارهایی که درBPMS  تعبیه شده و پشتوانه عظیم علمی و تجربی که در آن وجود دارد این امکان را فراهم می سازد که سیستمهای نرم افزاری در زمان 

بسیار کوتاه و ظرف مدت چند روز به صورت صد در صد سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده تولید و آماده بهره برداری قرار گیرد
در صورت وجود ISO  در حیطه هر یک از محصوالت از این استاندارد بهره گرفته شده است.در صورت نیاز، 

هر یک از محصوالت می تواند از طریق سرویس ابری )Cloud( ارائه شود. 





    سامانه جامع اتوماسیون برگزاری مناقصات و نظارت بر پروژه ها
 
این سامانه برای اولین بار در سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور راه اندازی شد. با توجه به سیاست 
خصوصی سازی و برون سپاری پروژه ها و خدمات در سازمانهای دولتی و همچنین نیاز به برون سپاری 
بسیاری از خدمات و پروژه ها در سایر سازمانها، فرایندهای شناسایی و ارزیابی پیمانکاران، تولید یا تأمین 
کنندگان، انتخاب آنها و انتخاب مشاوران از حساسیت ویژه ای برخورداراست و لزوم بهبود آنها در جهت 
کاهش زمان انجام پروژه ها و هزینه های مربوط به کنترل و مدیریت فرایندها برای مدیران ارشد سازمانها 

امری مهم و در خور توجه است.

به دلیل مبتنی بودن این نرم افزار بر BPMS ، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر 
در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این امکان را فراهم می سازد که این سامانه به صورت کامال 

سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده سفارشی سازی شود.
سیستم جامع مدیریت برون سپاری پروژه ها پوشش دهنده کلیه فرایندهاییست که از لحظه تعریف یک 

پروژه در سازمان تا زمان تحویل قطعی پروژه به وقوع می پیوندد که شامل فرایندهای زیر می باشد:

فرایند ارزیابی و انتخاب مشاوران بر اساس آیین نامه اجرایی                                                                                                                   

بند »ه« ماده )29( قانون برگزاری مناقصات

فرایند انعقاد قرارداد با مشاور برنده و رسیدگی و پرداختهای فاز اول و دوم و پیش پرداخت فاز سوم 

فرایند ارزیابی کیفی پیمانکاران بر اساس آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده )12( قانون  برگزاری مناقصات

فرایند برگزاری مناقصات
فرایند انعقاد قرارداد با پیمانکار و تحویل زمین و شروع پروژه

فرایند رسیدگی و پرداخت صورتحساب های پیمانکاران
فرایند رسیدگی و پرداخت صورتحساب های مشاوران

فرایند تحویل موقت پروژه
فرایند تحویل قطعی پروژه

سایر فرایندهای مرتبط با برون سپاری، رسیدگی و نظارت پروژه ها به صورت کامل تحت پوشش این 
سامانه قرار می گیرند که شرح مفصل آن در کاتالوگهای تخصصی این شرکت آمده است.  





سامانه جامع پیگیری و رسیدگی  به شکایات

بر اساس مطالعات بر روی فرایندها ، ISO و استاندارد های مرتبط، طراحی و پیاده سازی شده است از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، 
قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد می باشد و  این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار 

کوتاه به صورت کامال سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود.

 برخی از فرایندها و امکانات سیستم عبارتند از:
امکان مدیریت اتوماتیک گردش کار فرایند پیگیری و رسیدگی به شکایات

وجود ساختار مناسب بانک اطالعات شامل اطالعات شکوائیه، ساختار سازمانی، بازرسین و کلیه تاریخچه  گردش شکایات
امکان اعمال کنترل بر روی زمان به وسیله صدور هشدارهایی توسط سیستم نرم افزاری

امکان مانیتورینگ دقیق بطوریکه به سادگی و به طور گرافیکی در هر لحظه از وضعیت فرایندها مطلع شویم.
امکان اخذ گزارشاتی که به طور Online ما را از فرایندهایی که در یک مرحله بخصوص و مورد نظر قرار دارند مطلع سازد.

امکان صدور و ارسال پیام از طریق sms، نامه، Email و ...
امکان ارتباط با سایر نرم افزاها و سیستمهای اتوماسیون مستقر در سازمان

امکان اختصاصی سازی سریع نرم افزار جهت مرتفع ساختن نیازمندیهای مورد نظر
  فرایند نظرخواهی از شاکیان 

  فرایند بررسی های تصادفی برای تعیین سطح رضایت شاکیان
  فرایند بررسی امکان جبران خسارت برای افرادی که مانند شاکی خسارت دیده  اما شکایت رسمی اعالم ننموده اند   

   امکان اخذ گزارش از شکایات تکرار شونده برای رفع علل اصلی آنها و کاهش احتمال وقوع آنها

  ایجاد روشهای اجرایی برای پیشنهاد و اقدامات پیشگیرانه و اصالحی
  امکان ورود اطالعات شکوائیه از طریق سیستم سامد، تلفن گویا، سیستم اتوماسیون، پورتال سیستم مدیریت شکایات و ...

  مدیریت و کنترل کلیه زیر فرایندهای جاری بین شاکی و حوزه های بازرسی و مافوق آن
  مدیریت و کنترل کلیه فرایند های برون سازمانی )در صورت شکایت به مراجع قضایی خارج از سازمان(  

  مدیریت دسترسی کاربران به اطالعات
  ورود اطالعات تحلیلی شکایات، تفکیک، طبقه بندی و مدیریت اولویتها و مهلت آنها

  امکان ارجاع کار به بازرسین بر اساس تراکم کاری و حیطۀ فعالیت آنها
Online امکان اخذ گزارشات آماری و تحلیلی نموداری و متنی بصورت  

  امکان ارسال رونوشت



اهداف استفاده از سامانه مدیریت امور ازمایشگاهی
الکترونیکی شدن تبادل اطالعات بین متقاضی آزمایش و آزمایشگاه ها و انبار و بخش مالی

یکپارچه سازی زیرساخت های اطالعاتی مرتبط با کار ازمایشگاهی
ارتقاء قابلیت های تحلیلی و نظارتی بر کیفیت آب جهت تصمیم گیری ها و بهبود های آتی

مستند سازی کلیه وقایع فرآیند ها
مدیریت خودکار گردش کار ها در راستای افزایش بهره وری

مزایای سامانه آزمایار
این سامانه از تمامی مزایای BPMS برخوردار است. افزون بر آن مزایای دیگری در این سامانه 

ایجاد شده است کخ مربوط به نحوه توسعه این سامانه می باشد که عبارتند از:
   ساختار پویای گردش کار: گردش کار فرآیند مستقل از تعداد آزمایشگاه های موجود در      

سازمان بوده و با تعریف ازمایشگاه جدید نیاز به تنظیمات مجدد در گردش کار نمی باشد.
   در این سیستم مدیر سیستم می تواند هرگونه آزمایشگاه جدید با تست ها و روش های 

مورد نظر در سامانه تعریف کند بدون آنکه در گردش کار ها نیاز با تنظیمات جدیدی باشد
این ساختار پویا در کنار مزایایی که دتر بخش های قبلی ذکر شد، سامانه را بسیار      در 
منعطف نموده است به صورتی که این سامانه می تواند بدون نیاز به برنامه نویسی در سایر 

حوزه های آزمایشگاهی مانند آزمایشگاه، خاک، مواد و... مورد استفاده قرار گیرد.



سامانه مدیریت امور آزمایشگاهی )آزمایار(
 LIMS ,Laboratory Information( آزمایشگاهی  فرآیندهای  مدیریت  نرم افزار 
Management system( نرم افزاریست که قادر به پوشش دادن تمام فرآیندها و گردش کار 
تا تهیه  انجام آزمایش و کنترل کیفیت  تا فرآیندهای  برداری  برنامه ریزی و نمونه  از  آزمایشگاه- 
گزارش- باشد. انتخاب نرم افزار آزمایشگاهی مناسب بایستی با دقت و با توجه به نیاز ها و گردش کار 
ها و نوع خدماتی که آزمایشگاه ارائه می نماید، انجام گردد و یکپارچگی تمامی فرآیند های سازمانی 
خود را پیشبینی نماید  تا از اتالف وقت و هزینه و دوگانگی سیستم های اداری پرهیز نماید. هنگام 
انتخاب نرم افزار توجه به این نکته ضروری است که تمامی گردش کار های مربوطه تا حد امکان 
به صورت موازی انجام شود و در صورت امکان در یک سیستم به صورت یکپارچه مدیریت شود. در 
غیر این صورت سرعت گردش کار معادل با سرعت کند ترین فرآیند خواهد بود. در نگاه فرآیند گرا 
به مدیریت یک سیستم ، تمامی گردش کار یک واحد یا سازمان به صورت مسیر یاکانالی دیده می 
شود که از قسمت های مختلف عبور می نماید. به قسمت هایی که  کند شدن آنها کل فرآیند را 
کند می کند، اصطالحا گلوگاه گفته می شود. وجود گلوگاه های متعدد یکی از مشکالت استفاده از 
سیستم های نرم افزاری در تمام سازمان ها است. بسیاری از سازمان ها با صرف وقت و هزینه زیاد 
اقدام به تهیه و نصب نرم افزار های متعددی می نمایند که هر کدام تنها بخشی از نیاز های سازمان 

را پوشش می دهد و در نهایت بازدهی کل سیستم افزایش پیدا نمی کند. 
سامانه  )آزمایار(  اروین  رایان  دانش  اطالعات  فناوری  شرکت  آزمایشگاهی  امور  مدریت  سامانه 
های  فرایند  و   ISO /IMS  9001 یکپارچه  مدیریت  سیستم  با  همسو  و  بوده  بنیان  دانش  ی 
آزمایشگاهی استاندارد ISO 17025 تولید شده است که شامل بخش های کنترل کیفیت فرآیند 
ها، کالیبراسیون ها، سوابق گردش کار، عدم انطباق آزمون ها، کدگذاری نمونه ها، فرآیند ارتباط با 
مشتری و حسابداری متقاضیان است که به صورت یکپارچه در سیستم مدیریت می شود این سامانه 
با ارائه گواهینامه امنیتی از مراجع معتبر و انجام تست نفوذ در قالب متدولوژی کارفرما ارائه می شود.



فرایند ثبت و به روز رسانی تجهیزات عمومی: 
 اطالعاتی همچون کد گروه اصلي کاال، کد گروه فرعي کاال، شرح کاال، کد ساختمان، کد طبقه، 
کد کاال، تعداد، متراژ،  توضیح مربوط به تجهیزات عمومي در این فرآیند استخراج و ثبت مي 

گردد و گزارشاتی در همین رابطه تهیه و مورد استفاده قرار مي گیرد. 
ثبت و به روز رسانی اطالعات استفاده از تسهیالت اقامتی

: )HSE( بهداشت صنعتي و ایمني محیط کار
فرایندهای متعددی در این مبحث مطرح می شوند که به برخی از آنها اشاره می شود:

ثبت و به روز رسانی اطالعات ایمنی ساختمان
فرایند ثبت و به روز رسانی اطالعات البسه ایمنی

سمپاشی ساختمان
فرایند اعزام کارکنان برای معاینات دوره ای

کنترل زمان شارژ و سرویس خاموش کننده ها
FM200 تجهیزات خاص اطفاء

ثبت کمکهای اولیه
گزارش حوادث- تامین آتیه

ثبت و به روز رسانی اطالعات بازدید دوره ای تجهیزات
ثبت و به روز رسانی اطالعات تعمیر

این قسمت نیازهای مربوط به فرایندهایی همچون بازدید های دوره اي ، صدور درخواست تعمیر 
از یک واحد متقاضي و... را مرتفع میسازد.
ثبت و به روز رساني اطالعات سازمان:

به پرسنل شامل واحد سازماني، مدیریت، شرکتي، غیر  به روز رساني اطالعات مربوط  ثبت و 
شرکتي، ویژگي هاي شخصي پرسنل و اطالعات مربوط به چارت سازماني.

ثبت و ارسال مراسالت:
ثبت کلیه اطالعات مراسالتی که به سازمان وارد یا از آن خارج مي شوند.

و دهها فرایند دیگر که بنا به درخواست مشتری با قابلیت سفارشی سازی بسیار باال در مدت 
زمان بسیار کوتاه قابل ارائه می باشد.



سامانه جامع خدمات اداری و رفاهی 

این سامانه برای اولین بار در شرکت ملی گاز ایران نصب و راه اندازی گردیده است. از آنجایی که 
این نرم افزار مبتنی برBPMS  است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در 
مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و  این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار 

کوتاه به صورت کامال سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود.
این نرم افزار شامل فرایندهای ذیل می باشد: 

تنخواه گردان:
ثبت فاکتورها، صدور اسناد، کنترل بودجه ها و هزینه ها، پیش بیني بودجه وارائه آن به امورمالي

تامین کاال و انبارداری اقالم جاری:
مدیریت موجودي ونگهداري اقالمي که مورد نیاز اداره خدمات اداري رفاهي است. انبار یا انبارهاي 
اداره خدمات اداري رفاهي کامال مستقل عمل کرده و آمار ورود و خروج اقالم را براساس هرفرد، 
واحد سازماني ویا مدیریت نگهداري مي کند. این فرایند شامل  قسمت هایی همچون درخواست و 

دریافت کاال، حواله انبار، کنترل حسابهای بانکی و ... می باشد.
کنترل اموال کاخداری:

لوازم وتجهیزاتي است که دراتاق ها  این بخش شناسایي وگروه بندي و ورود اطالعات  ماموریت 
موجود وبرچسب اموال دارد و نیز حذف اطالعات اموالي که فرسوده و مجوز حذف گرفته اند.

تامین اقالم:
سیستم ثبت وکنترل اطالعات مربوط به تامین اقالمي که در انبارموجود نیست و براي آن درخواست 

صادر شده است.
مدیریت  فضای اداری:

ثبت اطالعات فضاهاي اداري در ساختمان هاي ستادي به منظور کنترل و برنامه ریزي روي این 
فضاها جهت بدست آوردن فضاي کاري بهینه براي مدیران و پرسنل هر واحد.

مدیریت امور چاپ و تکثیر 
فرایندهای مربوط به ساماندهی تسهیالت مالی

فرایندهای مرتبط با امور بیمه
ثبت و به روز آوری اطالعات آب، برق و گاز

ثبت و به روز رسانی اطالعات شناسنامه ساختمانها



 امکانات سیستم براي تحقق اهداف در فاز اجرا عبارتند از:
امکان ایجاد کارتابلهاي اختصاصي براي هر کاربر با قابلیت راهبري اتوماتیک

سیستم  در  را  زیر  قابلیتهای  که   )Patterns(تکراري ازالگوهاي  پشتیباني  امکان 
ایجاد می کند:

امکان ارتباط با فرایندهاي عدم انطباق و مدیریت ریسک براي دستیابي به مدیریت یکپارچه 
ریسک

امکان تنظیم سیستم برای مدیریت پروژه به صورت برون سپاری
امکان ارتباط با فرایند انبار در جهت مدیریت یکپارچه تدارکات پروژه

امکان پشتیباني از روشهاي مختلف تخصیص منابع در واحدهاي مختلف
امکان مکانیزه شدن کامل فرایند تا پایین ترین سطح ممکن به طوریکه می توان برای هر نفر 
کارتابلی ایجاد کرد و در صورت لزوم با ارتباط با سخت افزارهای مناسب کارکنان بتوانند با 

استفاده از کارت، کارهایشان را از سیستم دریافت کنند.
امکان اعمال اصالحات و تغییرات در ضمن اجراي پروژه 

کنترل و مانیتور کردن فرایندها بصورت بصري
صدور هشدار ها در فعالیتهایي که زمان آنها تمام شده

گزارش پیشرفت مالي و فیزیکي پروژه ها
قابلیت نظارت و پیگیري بر فرایندهاي عدم انطباق و شناسایي و مدیریت ریسکها

افزایش قابلیت برنامه ریزي درجهت دستیابي به اهداف سازمان درنتیجه قابلیتهاي گزارش سازي

بررسي میزان عملکرد کارکنان و میزان کارآیي آنها
مستندسازي خودکار تمامي مراحل اجراي پروژه ها

نمودار ظرفیت سنجي
امکان ساختن انواع گزارشات آماري وتحلیلي

گزارشات نظارت و پایش وضعیت یک ایستگاه کاري مورد نظر

   فرایند شناسایی، ارزیابی و کاهش ریسک:
می دانیم این حوزه مدیریتی در فازهای آغازین، برنامه ریزی، اجرا و نظارت از چرخۀ حیات 
پروژه تاثیرگذار است. در ادامه ارتباط مدیریت ریسک با هر یک از فازهای ذکر شده را بررسی 

می کنیم.



سامانه مدیریت پروژه
در این سامانه براي مدیریت کامل چرخه حیات پروژه راهکاري تعبیه شده است که در آن کلیه 
مراحل، بصورت یکپارچه مدیریت مي شود از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، 
قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد 
و  این امکان را فراهم میسازد که این سامانه به صورت کامال سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای 
درخواست کننده قابل ارائه باشد. از این رو این سیستم داراي امکانات ویژه اي می باشد که آن را از 
سایر سیستمهاي مدیریت و کنترل پروژه متمایز مي کند. از ویژگیهاي این سیستم اینست که مي 
تواند از کلیۀ فازهاي چرخۀ حیات پروژه پشتیباني نموده و مدیریت یکپارچه اي بر کلیه فرایندهاي 

مرتبط ایجاد نماید. 
  

ماموریت سیستم، پشتیباني عمومي از کلیه فازهاي چرخه حیات پروژه شامل فازهاي 
زیر می باشد:

آغازین
برنامه ریزي

اجرا
نظارت و کنترل

خاتمه

امکانات سیستم براي پوشش اهداف فاز برنامه ریزي:
MSP با Export و Import با داشتن قابلیت WBS امکان مدلسازي شبکه پروژه و ایجاد

امکان پیاده سازي فرایندهاي مختلف مانند فرایند انبار و شناخت و کاهش ریسک و عدم انطباق 
و. ..

ایجاد ساختار فرمهاي در گردش و ساختار کلیه موجودیت ها در تعامل با فرایند
امکان ورود اطالعات منابع انساني و تخصیص سمت ها و مدیریت ساختار سازماني

امکان ورود اطالعات تجهیزات
امکان تنظیم روشهاي تخصیص منابع

امکان ارتباط با فرایندهاي عدم انطباق
ایجاد بانک موجودیت ها و اسناد در گردش 

پویایي و قابلیت ارتقاء، تغییر و اصالح در ساختار فرایندها، موجودیت ها و اسناد در گردش



مدیریت یکپارچه عدم انطباق ها و استفاده از دانش بدست آمده در تجربیات گذشته براي 
پیشگیري از وقوع دوباره مشکالتي که باعث دوباره کاریها و صرف هزینه هاي بیشتر مي شوند.

    برخی امکانات و اجزای نرم افزار عبارتند از:
تولید فرم هاي اطالعاتي 

تعریف ساختار سازماني
تعریف موجودیت هاي محیطي

تعریف ساختار پروژه
مدیریت دسترسیها و امنیت اطالعات

راهبري کارکنان دراجراي پروژه ها
نظارت بر پروژه ها

تولید گزارشات پویا
مدیریت زمان بر اساس مهلت هاي تعریف شده و اعالم هشدارها

MSP ارتباط با
پشتیباني از Pattern  هاي مختلف



فرایند مدیریت ریسک در فاز آغازین:
در فاز آغازین و امکان سنجی پروژه با استفاده ازگزارش ظرفیت سنجي زماني واحدهاي اجرایي می 

توان بر اساس ظرفیت خالی موجود در مورد تصویب پروژه تصمیم گیری نمود.

فرایند مدیریت ریسک در فاز های برنامه ریزی و اجرا:
در این سیستم می توان در فاز برنامه ریزی، فرایندهایی برای برخورد با ریسکها تعریف و پیاده 
سازی کرد)مانند فرایند عدم انطباق(. هر گاه در اجرای فرایند ریسکی رخ دهد سیستم فرایند مورد نظر 
را راه اندازی می کند. این قابلیت اجازه می دهد تا مدیریت ریسک یکپارچه ای با سایر فرایندهای 

مدیریت پروژه برقرار شود.

فرایند مدیریت ریسک در فاز نظارت:
از سه گروه  از امکانات نظارتی و گزارشات و نمودارهای سیستم  با استفاده  این فاز  در 

اصلی ریسکها پیشگیری می شود که عبارتند از:
ریسک اتمام پروژه با هزینه باالتر از هزینه های پیش بینی شده

ریسک اتمام پروژه در زمانی دیرتر از زمانهای تعهد شده
ریسک عدم وجود کیفیت مورد نظر در محصوالت پروژه

در این راهکاربراي کاهش ریسک در زمان اتمام پروژه از امکانات زیر استفاده شده است:
مدیریت و راهبري کارکنان در انجام وظایف بوسیله کارتابل و هشدارهای الزم بر اساس زمانهاي تعریف شده

گزارش ظرفیت سنجي زماني واحدهاي اجرایي و تطبیق محدودیتهاي زماني پروژه ها با آن که با 
این امکان مي توان به پیش بیني ظرفیت خالي واحدها در ماههاي آینده پرداخت و بر این اساس 

براي پروژه هاي بعدي از نظر برون سپاری تصمیم گیري نمود.

برخي امکانات این راهکار براي کاهش ریسک اتمام پروژه با هزینه بیشتر از هزینه براورد 
شده:

گزارشات Online از وضعیت پیشرفت مالي و فیزیکی پروژه ها
تطبیق وضعیت پیشرفت مالي و فیزیکي پروژه ها با مقادیر پیش بیني شده

ارتقاء قابلیتهاي نظارتي بر پیشرفت تک تک پروژه ها
امکان بررسي یک نقطه از خط تولید و نظارت بر کارهایي که در یک مرحله خاص قرار دارند

امکان اخذ گزارشات آماري کنترلي بر روي مراحل مختلف و بررسي فرصتهاي بهبود





سامانه مدیریت دانش
یکی از اهداف مدیریت دانش اینست که دانش مناسب، در زمان الزم به سهولت در اختیار کارکنان 
قرار گیرد، به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین روش را بکار ببرند. 
ماموریت سامانه مدیریت دانش  به وجود آوردن زیرساختی مناسب از طریق ایجاد پیوند بین منابع 
انسانی، فرایندها، بانک اطالعاتی دانش سازمانی و متخصصین  برای دستیابی به اهداف سازمان بوده 

و شامل فرایندها و مراحلی همچون:

بانک  باشند)در  تسخیر اجتماع دیدگاه های خبرگان و متخصصان یک شرکت، در هر جایی که 
اطالعاتی، روی کاغذ یا در ذهن افراد(

انتشار آن در هر جایی که به سود بیشتری منجر شود
فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد دانش

نگهداری و دسته بندی دانش
تسهیم و به اشتراک گذاری بین متخصصین

ارزیابی و به کار گیری دانش مناسب در زمان الزم توسط فرد مناسب در سازمان

و فرایندهای متعدد دیگری می باشد که در قالب مدیریت دانش به عنوان یکی از گفتمانهایی که 
در دوران جدید در زمینه مدیریت مطرح گردیده و به شدت مورد توجه سازمان ها و مبحث مدیریت 

قرار گرفته است.
از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS  است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با 
آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و  این امکان را فراهم میسازد که این سامانه 
در زمان بسیار کوتاه به صورت کامال سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود.



پرتفو و دارایی های خدمات می باشد.
با این حال دامنه طراحی خدمات به خدمات جدید ختم نشده و همچنین شامل مشاوره های 
ارزشمندی در خصوص تغییرات و بهبودهای الزم در جهت افزایش یا حفظ ارزش افزوده این 
خدمات در سراسر چرخه حیات و نیز اطمینان از تداوم آن، دسترسی به سطوح باالی خدمات 
رسانی و در نهایت برآورده کردن کامل تمامی نیازها می باشد. طراحی خدمات راهکارهای 
ارزشمندی درباره این سوال که » چگونه می توان قابلیت های طراحی را برای مدیریت خدمات 

حاصل نموده و توسعه بخشید ؟ «  ارائه می دهد. 
مباحثی که در این فصل بررسی می شوند شامل: 5 جنبه طراحی، طراحی متوازن، معماری 
سرویس گرا )SOA( و فرایندهای طراحی خدمات می باشد. فرایندهای تعبیه شده در آن بر 
مبنای ITIL بوده و عبارتند از: هماهنگی در طراحی، مدیریت بروشور خدمات، مدیریت سطح 
خدمات )SLM(، مدیریت ظرفیت، مدیریت دسترسی، مدیریت تداوم خدمات IT ، مدیریت 

امنیت اطالعات و مدیریت تامین کننده ها. 

:)Service Transition(  انتقال خدمات  
دراین قسمت ITIL شامل توصیه ها و راهکارهایی جهت توسعه و بهبود مهارت های الزم جهت 
انتقال سرویس های جدید و یا اصالح شده به سمت اجرایی شدن می باشد و نیز حاوی دستور 
العمل هایی ست درباره اینکه چگونه ملزومات استراتژی خدمات - که در پکیج طراحی خدمات 
کد گذاری شده بودند - می توانند به طور موثر درون عملیات خدمات اجرایی شده و چگونه 

خطاها و ریسک های شکست می توانند کاهش یابند.
ترکیبی از روشهایی در زمینه  مدیریت انتشار، مدیریت برنامه و مدیریت ریسک، تبدیل به 
انتقال خدمات بین مشتری  ابزارهایی برای  مدیریت خدماتی بر پایه این متد ها شده و نیز 
ارائه دهندگان خدمات مهیا گردیده است. فرایندهایی که در این بخش موجود می باشد  و 
عبارتند از: فرایند برنامه ریزی و پشتیبانی انتقال، مدیریت تغییر، مدیریت دارایی خدمات و 
ارزیابی تغییرات و  انتشار و گسترش، تست و اعتبارسنجی سرویس ها،  پیکربندی، مدیریت 

مدیریت دانش.
با مکانیزه کردن فرایندهای فوق بسیاری از پیچیدگی های این فاز را  سامانه در این بخش 

کاهش می دهد.

:)Service Operation ( عملیات خدمات  
ITIL در این بخش به توصیف شیوه هایی برای مدیریت اجرای خدمات می پردازد و شامل 



ITIL سامانه مدیریت خدمات فن آوری اطالعات بر مبنای

) ITIL ) IT Infrastructure Library به معنای لغوی کتابخانه زیربنایی فناوری اطالعات 
بوده و در واقع حاصل بهترین روشها و تجربیات در تمامی مراکز داده در کشور انگلستان می باشد. 
و این موضوع کانون اصلی توسعه و گسترش آن  تا به امروز بوده تا این  اطمینان حاصل شود که 
تمامی سازمانها در حوزه IT خدمات رقابتی و ممتازی را ارائه می کنند. امروزه ITIL در سراسر 
جهان با وجود اینکه ذاتا یک استاندارد نمی باشد ولی عمال به عنوان یک استاندارد برای مدیریت 
خدمات در حیطه فناوری اطالعات مورد استفاده قرار میگیرد و شامل اسناد و بسته های حرفه ای 
گسترده و قابل دسترسی برای عموم مردم در مورد نحوه برنامه ریزی، چگونگی ارائه و پشتیبانی در 

حیطه خدمات در این حوزه  می باشد.
در حال حاضر بیش از دو دهه از ظهور آن می گذرد و نسخه چهارم آن در سال  2011 میالدی 

انتشار یافته است که سازگار با ISO 20000 می باشد و شامل 5 هسته اصلی است.
سامانه مدیریت خدمات IT فرایند های متعددی را در این حوزه پوشش می دهد که همگی بر 
مبنای ITIL و مبتنی بر BPMS بوده لذا قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر 
در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد. استفاده از این سامانه در هر یک از سطوح پنج گانه فوق 

باعث بهبود چشمگیری در خدمات رسانی 
واحد های IT شده و منافع ویژه ای را نسیب آنها می کند که در زیر به برخی مزایا و فرایندهای 

موجود در هریک از 5 هسته اشاره می شود. 
      

 :)Service Strategy( استراتژی خدمات  
العمل هایی است که به چگونگی استقرار و تعریف خدمات  این قسمت شامل دستور  ITIL در 
به عنوان یک دارایی استراتژیک می پردازد و با توجه به مسائلی همچون ایجاد ارزش در خدمات 
ارائه کنندگان خدمات  انواع  )Value Creation(، دارایی های خدمات )Service Assets( و 
از:  عبارتند  ارائه می کند که  را  کارامدی  و  متعدد  فرایندهای   ،)Service Provider Types(
و  تقاضا  و کار، مدیریت  با کسب  ارتباط  استراتژی، مدیریت سبد خدمات، مدیریت  ایجاد  فرایند 

مدیریت مالی. 

) Service Design ( طراحی خدمات  
ITIL در این قسمت راهنمایی هایی برای طراحی و توسعه خدمات و نیز طراحی و بهبود فرایندهای 
مدیریت خدمات ارائه می دهد و شامل اصول طراحی و روشهایی برای تحقق اهداف استراتژیک در 





دستورالعمل هایی برای ارائه یک پشتیبانی موثر و کارآمد به بخش خدمات رسانی می باشد 
تبع آن  به  و  برای مشتری  و کمال  تمام  افزوده  ارزش  اطمینان حاصل شود که یک  این  تا 
برای تامین کننده خدمات وجود دارد. این سامانه با در نظر گرفتن مباحثی همچون توازن 
رخداد  مدیریت  نظیر  را  فرایندهایی   ITIL به  اتکا  با  ارتباطات  نحوه  و  خدمات  اجرای  در 
)Event Management(، اجرای درخواست )Request Fulfilment(، مدیریت حادثه 
)Incident Management(، مدیریت مشکالت )Problem Management( و مدیریت 

دسترسی )Access Management( ارائه می کند.

)Continual Service Improvement ( بهبود مستمر خدمات  
فرایندهای  ونیز  بوده  مستمر  بهبود  جهت  فرایند  مرحله  هفت  شامل  بخش  این  در   ITIL
گزارش گیری متعددی را در بر می گیرد و همچنین شامل دستورالعمل هایی ارزشمند در 
قالب ابزارهای کاربردی می باشد که برای ایجاد و نگهداری ارزشهایی فراتر از نیاز مشتریان در 
قالب بهبود طراحی، مقدمات و اجرای خدمات ارائه می گردد و حاصل ترکیب یک سری اصول، 
تجربیات و روش های مدیریت کیفیت، مدیریت تغییرات و بهبود فرایند ها در جهت بهینه 
کردن کیفیت خدمات می باشد. این دستورالعمل ها به طور مستقیم با فازهای اول تا سوم در 
 )The Deming Cycle( ارتباط هستند. دراین بخش از روشهایی همچون چرخه دمینگ

نیز جهت بهبود فرایندها بهره گرفته شده است.
محصوالت شرکت دانش رایان آروین با تکیه بر قابلیتهای BPMS زمینه را جهت تحقق بهبود 
مستمر به عنوان شرط حیات هر سازمان پویا فراهم نموده و آن را به بهترین شکل، مدیریت 

و قابل دسترس می نماید.





HSE سامانه مدیریت بهداشت صنعتي و ایمني محیط کار
در این سامانه فرایندهای متعددی مدیریت، ثبت و به روز رساني می شود که به برخی از آنها 
اشاره میگردد، ضمنا با توجه به اینکه این نرم افزار مبتنی برBPMS است، قابلیتها، ابزارها و 
اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و  این امکان 
را فراهم میسازد که این سامانه به صورت کامال سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست 

کننده ارائه شود.

برخی فرایندهای موجود در این نرم افزارعبارتند از: 
ثبت و به روزرساني اطالعات ایمني ساختمان 

فرایند مدیریت، ثبت وبه روزرساني اطالعات البسه 

و دیگر ملزومات ایمني کارکنان

مدیریت ریسک  ایمني و زیست محیطي

مدیریت حوادث ایمني و زیست محیطي

)S5( مدیریت آراستگی محیط کار

برنامه ریزي مانورها

بازدیدهاي دوره اي جعبه کمکهاي اولیه

سمپاشي ساختمانها

ثبت کمک هاي اولیه

و فرایندهای گوناگون دیگری که بنا به درخواست مشتری قابل ارائه می باشد. 





سامانه مدیریت منابع انسانی
نقش کلیدی منابع انسانی در رشد و توسعه سازمانها برای هیچ کس پوشیده نیست. در محیط متغیر و رو به رشد امروزی تنها با کمک نیروی انسانی خالق 

و نوآور است که می توان به اهداف بلند پایه سازمان دست یافت. » بکر« سرمایه انسانی را به عنوان دانش، مهارت، خالقیت وسالمت افراد تعریف می کند.
از آنجا که سرمایه انسانی مجموعه ای منسجم از ویژگی های کیفی، تحصیلی، مهارتی و فرهنگی افراد سازمان است و سبب افزایش بهره وری و ایجاد ارزش 
افزوده برای سازمان می گردد، انجام هرگونه هزینه در آموزش و توسعه آن نوعی سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود که سازمان تا مدتها می تواند 
از نتایج و مزایای آن بهره مند شود. مزایایی همچون ارتقاء کارکنان، بهره وری در کلیه سطوح سازمان، توانایی درونی سازمانها در کسب مزیت رقابتی، رشد 
اقتصادی، مدیریت استعدادها، جانشین پروری، تقویت کار تیمی، بهبود و ارتقای سطح کیفی سرمایه انسانی و ... این راهکار در راستای تحقق اهداف مدیریت 
منابع انسانی در باالترین سطح ممکن، فرایندها و نیازهای متعددی را در جهت جذب، حفظ و توسعه سرمایه انسانی پوشش می دهد که به برخی از آنها 

اشاره می گردد:
فرایندهای مربوط به کارگزینی

فرایندهای مربوط به آموزش
ثبت عملیات ورود و خروج پرسنل

فرایندهای مربوط به حقوق و دستمزد

زیر سیستم مدیریت خدمات رفاهی: 

شامل دریافت وام، امور مربوط به بیمه، بن، تسهیالت اقامتی ، مدیریت  فضای کاری، تامین و مدیریت تجهیزات عمومی و...
:)HSE( زیر سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار

فرایندهای مربوط به این بخش مطابق با آنچه  پیشتر در بخش HSE به تفصیل بررسی گردید می باشد.
فرایندهای مربوط به ارتقاء نیروی انسانی: 

پاداش و هدایا، پیگیری و اجرای موارد انضباطی کارکنان، ارزیابی شایستگی، مدیریت استعداد ها، ایجاد و اجرای سیستم مشارکت کارکنان، اجرای نظام 
انگیزشی کارکنان، نظر سنجی و ...

سامانه مدیریت و بهینه سازی فضاهای اداری
دراین سامانه اطالعات فضاهاي ساختمان هاي ستادي، اداری و ... به منظور کنترل و برنامه ریزي روي این فضاها ثبت و مدیریت می شود تا فضاي کاري 
مناسب و بهینه براي مدیریت و پرسنل هر واحد محاسبه شود. بدین منظور اطالعات فضاهاي ساختماني  دراین فرایند ثبت وبه روز رساني مي شود بطوریکه 
مي توان  با استفاده از این اطالعات و با توجه به مجموع متراژ فضاي دراختیار هر پرسنل و با توجه به مشخص بودن واحد کاری پرسنل و همچنین مشخص 
بودن واحدهاي هر ساختمان، فضاي هر واحد و هر ساختمان محاسبه شده و گزارش هاي مورد نیاز تهیه مي گردد.  همچنین این سامانه می تواند با مقایسه 

این گزارشات با استانداردهای موجود، سازمان را در تصمیم گیری ها جهت استاندارد سازی فضای کاری یاری دهد.
از آنجایی که این نرم افزار مبتنی بر BPMS است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچـه پیش تر در مبحث BPMS مطرح شد، می باشد و این 

امکـان را فراهـم می سازد که این سامانه به صورت کامال سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای متقاضی ارائه گردد.





سامانه اتوماسیون و مدیریت امور چاپ و تکثیر

  این سیستم نرم افزاری که برای اولین بار در حوزه اداری و رفاهی شرکت ملی گاز ایران به بهره 
برداری رسید، می تواند نحوه مدیریت در تمامی شرکتهای حوزه تبلیغات و چاپ را متحول کند و 
خدمات ارزنده ای را در جهت افزایش بهره وری  و کاهش هزینه ها ارائه دهد. به دلیل مبتنی بودن 
این نرم افزار بر BPMS  است، قابلیتها، ابزارها و اجزای اصلی آن مطابق با آنچه پیشتر در مبحث 
BPMS مطرح شد، می باشد و  این امکان را فراهم میسازد که این سامانه در زمان بسیار کوتاه 
به صورت کامال سفارشی، بنا به شرایط و نیازهای درخواست کننده ارائه شود. فرایندهای بسیار 

متنوعی در این سامانه بررسی می شود از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

ثبت و مدیریت سفارشات جهت طراحی و چاپ

اولویت بندی سفارشات 

مدیریت درخواست و تامین کاال 

مدیریت طراحی و محاسبات پیشرفته جهت کاهش هزینه ها در تمام اقالم مصرفی همچون کاغذ 
و مرکب 

تقسیم کار بین متصدیان مختلف و نظارت بر عملکرد آنها

 مانیتورینگ کل فرایندها و اینکه هر فرایند یا سفارش در چه مرحله ای از اجرا می باشد.

و امکانات و فرایندهای متعدد دیگری که بنا به درخواست مشتری با قابلیت سفارشی سازی بسیار 
باال در مدت زمان بسیار کوتاه قابل ارائه می باشد.





سامانه اتوماسیون اداری
سامانه اتوماسیون اداری با بهره گیری از بستر پویای BPMS، امکان ارتباط مکاتبات با کلیه 
فرایندهای کاری سازمان را به بهترین شکل ممکن فراهم می سازد تا به ارتباط مکاتبات برون 
ابزاری در  به صورت  این سامانه  یکپارچگی دهد.  فرایندهای کاری سازمان  و کلیه  سازمانی 
اختیار سایر سامانه های این شرکت قرار گرفته و  قابلیتهای مکاتباتی را به آنها می افزاید. با 
توجه به طراحی این سامانه در محیط BPMS، کلیه امکانات و قابلیتهای ذکر شده در بخش 
BPMS در این سامانه نیز موجود است. این سامانه که شامل فرایندهای زیر است می تواند به 

عنوان یکی از زیر سیستمهای کلیه سامانه های شرکت دانش رایان آروین ارائه شود:

مکاتبات       
دبیرخانه

تقویم و مدیریت جلسات
و سایر فرایندهای مرتبط که در سایر بخشها به آن پرداخته شده است.



عملیاتی  کنترلهای  به  نمودن  متصل  و  شرکت  بارز  فرآیندهای  و  تجهیزات  و  مصارف  تعیین 
)PM و EM(شرکت

ارائه گزارشات تحلیلی  با عملکرد سازمان و  بر اساس رگرسیون و مقایسه  رسم خطوط مبنا  
CUSUM

ثبت فرآیند خرید وارائه گزارشات ارزیابی تجهیزات بارز 
ارزیابی تامینکنندگان و ارائه گزارشات مدیریتی

ثبت قبوض شرکت و ارائه گزارشات تحلیلی
ثبت اقدامات بهبود و ارائه گزارشات اولویتبندی و پایش اقدامات 

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

ارائه گزارشات کمیته های انرژی و پایش اقدامات خروجی 
ثبت کلیه قوانین و مقررات انرژی وارائه گزارشات ارزیابی و رعایت آن 
محاسبه SEC  وارائه گزارش تعیین  برچسبهای ساختمانهای اداری 

    



معرفی سامانه مدیریت انرژی        
با توجه به اهمیت مدیریت انرژی استفاده از سامانه های کارآمد برای بهبود اجرای فرآیندهای 
این حوزه الزم و اجنتاب ناپذیر است. بدین منظور در این طرح اهداف ذیل را ترسیم مینماییم:

هدف از طراحی نرم افزار
افزایش میزان بهره وری

تعیین وضعیت موجود
کنترل مصرف انرژی و ارتقاء قابلیتهای نظارتی

بهبود و بازطراحی فرآیندهای مرتبط
کاهش زمان تعمیرات و نگهداری

هشدار به کلیه کاربران جهت کاهش زمان تاخیرات
ارائه هشدار های الزم توسط سیستم برای انجام اقدامات پیشگیرانه

بومی سازی فرآیندهای شرکت در قالب نرم افزار و اصالح فرآیندها در صورت نیاز
و  انرژی  حوزه  در  سازمان  موجود  سامانههای  بین  ارتباط  برقراری  طریق  از  سازی  یکپارچه 

تجهیزات مصرف کننده

قابلیت ها و گزارشات سیستم مدیریت انرژی:
ثبت و دسته بندی تمامی مصارف شرکت

ثبت شرایط دمایی و محاسبه  HDD و CDD و آنالیز تاثیر بر مصارف اداری
تهیه شناسنامه قسمتهای مختلف شرکت )سوله ها و ساختمانهای اداری(

تهیه پروفایل انرژی بخشهای تولیدی )ورودیها و خروجیها و معیارهای مطلوب مصرف(
اجرای یکپارچه فرایندهای مرتبط

محاسبه اتالف فرآیند بصورت شماتیک و گراف
تنظیم ترازنامه انرژی فرآیند بصورت شماتیک و گراف

ایجاد گزارش مدیریتی مصارف انرژی بصورت گراف و نمودار
سیستم کامل گزارشگیری بر اساس نیاز مشتری

ایجاد گزارش برای سطوح مختلف  )واحد، بخش و تجهیز(
ثبت و پایش شاخصهای عملکردی )کارایی، بهرهوری، اثربخشی( و ارائه گزارشهای تحلیلی 
ثبت سوابق عملکردی کلیه تجهیزات، بخشها و واحدها با قابلیت تعریف بازه زمانی مشخص





     مشخصات فنی و نیازمندیها  

)SOA( سرویس گرا ،)Object Oriented( شیء گرا ،)N Tier( مبتنی بر معماری چند الیه
Win و Web امکان استفاده در محیطهای

بهره بری از تکنیک هایی همچون Lazy Loading جهت کارایی و سرعت بسیار باال در اجرا
 C#، Java Script، زبانهای  از  استفاده  با   Visual Studio محیط  در  شده  سازی  پیاده 

 JQuery
 MS SQL Server 2008, 2012 , Oracle  بانک اطالعاتی

Authentication، Autorization, Encryption  رعایت استانداردهای
پشتیبانی از امضای دیجیتال

 Active Directory پشتیبانی از 
داری گواهینامه های الزم امنیتی



Laboratory Management System
)experimenter(
Laboratory Process Management Software (LIMS) is software that 
can cover all the processes and workflow of the lab - from planning 
and sampling to testing and quality control to reporting. Choosing 
the right laboratory software should be careful with the needs and 
workflow and the type of services the lab provides, and anticipate the 
integration of all of your organizational processes to avoid wasting 
time, cost, and duplication of administrative systems. . When selecting 
software, it is important to keep all workflows in parallel as possible 
and manage them seamlessly in one system. Otherwise the workflow 
rate would be equivalent to the slowest process. In the process-oriented 
view of managing a system, the entire workflow of a unit or organization 
is seen as a single channel that passes through different parts. Parts that 
slow down the whole process are called bottlenecks. The existence of 
multiple bottlenecks is one of the problems of using software systems 
in all organizations. Many organizations spend a great deal of time 
and money developing and installing various software, each covering 
only a part of the organization’s needs and ultimately not increasing 
the efficiency of the entire system.
Danesh Rayan Arvin LIMS system (azmayar) is an enterprise system 
and is developed in accordance with ISO 9001 integrated management 
system and ISO 17025 standard laboratory processes including process 
quality control, calibration,work flow history, mismatch historysample 
coding, customer relationship and accounting processes that are 
managed seamlessly in the system. This system will delivered by security 
certeficate from repotable authorities.

  Objectives of the Laboratory Management System
  Electronic exchange of information between the applicant and the 
laboratories, warehouses and the financial unit
   Integration of laboratory-related information infrastructures
  Improving analytical and monitoring capabilities on water quality 
for future decisions and improvements
   Documenting all process events
   Automated workflow management to increase productivity
   Monitoring and tracking processes



  The Benefits of a Danesh Rayan Arvin LIMS(Azmayar)
  This system has all the benefits of BPMS. In addition, there are other 
benefits to the system, including how it is developed:
  Dynamic Workflow Structure: Workflow is a process independent 
of the number of laboratories in the organization, and with the 
definition of a new lab, no workflow rearrangements are required In 
this system, the system administrator can define any new laboratory 
with the desired tests and methods in the system without requiring any 
new adjustments in the workflow.
  This dynamic structure, along with the advantages mentioned in the 
previous sections, has made the system very flexible so that it can be 
used in other laboratory areas such as soil, oil, materials, etc. without 
programming. 

    Technical Specifications and Requirements
  Based on Multilayer Architecture (N Tier), Object Oriented, Service 
Oriented (SOA)
  Usable in Web environments
  Taking advantage of techniques like Lazy Loading for extremely 
high performance and speed
  Implemented in Visual Studio environment using C #, Java Script, 
JQuery languages
   MS SQL Server 2008, 2012, Oracle
   Compliance with standards
   Authentication, Autorization, Encryption
   Digital signature support
   Active Directory Support
   Has security certificate



Office Automation System

tThe office automation system utilizes the dynamic BPMS platform, 
allowing communication to be communicated to all business processes 
in the best possible way, to integrate the communication between 
outsourcing and all business processes of the organization. This 
system is provided as a tool to other systems of the company and adds 
to their correspondence capabilities. Due to the design of this system 
in BPMS environment, all the features and capabilities mentioned 
in the BPMS section are also available in this system. This system, 
which includes the following processes, can be provided as one of the 
following systems of all Danesh Rayan Arvin system:

   Correspondence
   Secretariat
   Schedule and manage meetings
   And other related processes that have been dealt with 
in other sections.





Comprehensive Customer Relationship Management (CRM) Solution
Today knowledge of consumer behavior is recognized as an important competitive advantage and leads to a significant 
increase in economic productivity. Corporations around the world spend millions of dollars annually researching 
consumer behavior to anticipate customer’s needs and expectations to respond to their competitors at a higher level 
and deliver higher value to their target customers. Accordingly, in addition to those discussed in the BPMS section, 
this solution encompasses numerous capabilities and processes related to the customer in marketing step and sales 
step:

    In the field of marketing
  Exploiting Decision Support System (DSS) and Helping Better Decision Making at All Stages
  Introducing products and competitors to the system
   Introducing product specifications and compare with competitors to find competitive advantages and disadvantages
  Ability to prioritize products for sale and target markets (with DSS capability)
  Ability to select suitable advertising tools (with DSS option)
  The process of following up in different ways
  Needs assessment and customer information registration
  Smart notification of the possibility of a decrease or increase in sales to provide the necessary arrangements
   Informing the R&D unit of new customer needs to improve product development prior to purchase
  Examine the reasons for not purchasing a customer and automatically reminding them if the reasons are removed
  Ability to search potential customers based on a specific feature such as company size, number of staff, company 
financial strength, buyers of a   particular product to market other products
  Contract and Sales Processes
   And dozens of other processes that will serve customer needs instantly in the system

    In the field of sales
  Registration and updating of all customer information
  Pre-invoice issuance and follow-up
  Possibility of issuing invoice and communication with financial unit
  The process of tracking sales and orders at a level above the customer’s need
  Reminders to timely inform the customer
  Measuring customer satisfaction in different periods with possible alarms
  Record all customer behavior and make decisions for one or a group of customers
  Tools for informing on different occasion such as political, social, historical and ...
  Receive customer contact information with various units such as secretariat, management and services and provide 
this information to ensure the highest levels of customer-centricity (with the access level setting capability)
  Ability to connect to Caller ID and display customer information at the moment of call
  Ability to communicate with the warehouse system and other systems in the organization
  Informing different units such as R&D, services, support and ...







 Automation system and management of printing 
and reproduction affairs
This software can transform the management of all companies in the 
field of advertising and printing and offer valuable services to increase 
productivity and reduce costs. Offer. Because this software is based on 
BPMS, its capabilities, tools, and core components are in line with what 
was previously discussed in the BPMS field, enabling this system to be 
fully customized in a very short period of time. based on the requirements 
and requirements of the applicant. Many different processes are studied 
in this system, including:
   Registering and managing orders for design and printing
   Prioritize Orders
   Demand management and supply of goods
   Advanced design and computation management toreduce 
costs in all consumables such as paper and composite
   Dividing the work between the different operators and 
monitoring their performance
   Monitoring the entire process and what stage of each process 
or order is being executed.

And numerous other features and processes that can be customized within 
a very short time upon customer request.



Office Space Management and 
Optimization System
In this system, information of office buildings, offices, etc. is recorded 
and managed in order to control and plan these spaces in order to 
calculate a suitable and optimal working space for the management and 
personnel of each unit. For this purpose, information about building 
spacestotal area of space avalable to each staff, given the specificity of 
the work unit and the specificity of the units of each building is recorded 
and uptaded so can be used for better decision making about standardizing 
the workspace by comparing these reports with wxiting standards.
Since this software is based on BPMS, its core capabilities, tools, and 
components are in line with what was previously discussed in the BPMS 
field, making this possible.
Ensures that this system is fully customized according to the 
requirements and requirements of the applicant.





to third phases. This section also uses methods such as The Deming Cycle to improve processes.
Danesh Rayan Arvin products, relying on BPMS capabilities, provide the foundation for continuous improvement 
as a condition of every dynamic organization’s life and make it best managed, accessible.

   Health, Safety and Environment system (HSE):
This system manages, records, and updates numerous processes, some of which are BPM-based, as well as its core 
capabilities, tools, and components in line with what was previously discussed in the BPMS , And enables this 
system to be fully customized, depending on the requirements.

   Some of the processes in this software are:
  Registering and updating building safety information
  The process of managing, recording and updating clothing information And other staff safety requirements
  Safety and environmental risk management
  Safety and environmental accident management
  Workplace descipline management (S5)
  Maneuver planning
  Periodic visits to the first aid kit
  Spraying buildings
  Registering First Aid
  And various other processes that are available upon request.

   Human Resource Management System:
The key role of human resources in the growth and development of organizations is unknown to anyone. In today’s 
changing and growing environment it is only with the help of creative and innovative human resources that the high 
goals of the organization can be achieved. Becker defines human capital as the knowledge, skill, creativity, and 
health of individuals.
Since human capital is a coherent set of qualitative, educational, skill, and cultural characteristics of the organization’s 
employees and enhances productivity and creates added value for the organization, any investment in training and 
development is a long-term investment. An organization can long benefit from its results and advantager. Benefits 
such as employee promotion, productivity at all levels of the organization, internal ability of organizations to gain 
competitive advantage, economic growth, talent management, surrogacy, strengthening teamwork, improving the 
quality of human capital, etc.
In order to achieve the highest possible human resource management objectives, this solution covers a variety of 
processes and needs for the acquisition, retention and development of human capital, some of which are:

   Employment Processes:
Includes Human Resources Request and Identification Processes, Examination, Interviewing, Recruitment and Job 
Introduction, In-Service Training, Maintenance of Personnel Records, Compilation and Issuance of Employment 



Orders, Completion of Service and Account Settlement, Relocation 
and …

            Training Processes:
Including identifying training needs, evaluating and selecting the 
appropriate contractors, preparing training schedules, planning and 
implementing training courses, determining the effectiveness of 
courses held, estimating and monitoring training budgets, maintaining 
personnel training records, etc.

   Entry and exit of personnel

   Payroll Processes:
Includes performance reporting and personnel leave, definition of 
how to calculate salaries, issuance of legal receipt
   Compilation of organization chart

   The following welfare service management system:
Including loans, insurance, borrowing, residential facilities, 
workplace management, public equipment supply and management, etc.
Subsystem of Health and Safety and Environment (HSE):
The processes related to this section are in line with what has been 
discussed in detail in the HSE section previously.

   Human Resources Promotion Processes:
Rewards and gifts, following and implementing employee disci-
plinary cases, evaluating competencies, managing talent, developing 
and implementing employee engagement systems, executing 
employee motivation systems, surveys, etc.



ITIL based IT services management 
system

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is in fact the 
best practice and experience in all the data centers in the UK. Today, 
ITIL around the world, although not a standard in itself, is practically 
used as a standard for IT management services, including documentation 
and packages.That contains extensive and accessible professional 
documents on how to program and how to provide support in the area 
of   services in these domains.
It is now more than two decades since its launch, and its fourth version 
was released in 2019, which is ISO 20000 compatible and includes 5 
cores:
  Service Strategy
  Service Design
  Service Transition
  Service Operation
  Continual Service Improvement
  The IT service management system covers many processes in this 
field, all of which are ITIL based and BPMS based, so its core 
capabilities, tools and components are in line with what was previous-
ly discussed in the BPMS area. Using this system at each of the above 
five levels greatly improves service delivery
   The IT units and their particular benefits are assigned to them below, 
which outline some of the benefits and processes in each of the five 
cores.

   Service Strategy:
ITIL contains guidelines on how to deploy and define services as a 
strategic asset and focuses on issues such as Value Creation, Service 
Assets and a variety of service providers. (Service Provider Types) 
offers a number of efficient processes that include: strategy creation, 
service portfolio management, business relationship management, 
demand management and financial management.

  



  Service Design:
ITIL provides guidance on designing and developing services as well as designing and improving service man-
agement processes, including design principles and methods for achieving strategic goals in service portfolios and 
assets.
 However, the scope of service design does not end with new services and also includes valuable advice on changes 
and improvements needed to increase or maintain the added value of these services throughout the life cycle and to 
ensure continuity, access to high levels of service and Ultimately, all needs are met. Service Design Valuable solu-
tions to the question, offers how can develope design capabilities for service management?
Topics covered in this chapter include: 5 aspects of design, balanced design, service-oriented architecture (SOA), 
and service design processes. The processes embedded in it are ITIL based and include: Design Coordination, Ser-
vice Brochure Management, Service Level Management (SLM), Capacity Management, Access Management, IT 
Service Continuity Management, Information Security Management and Supplier Management.

   Service Transition:
This ITIL section contains recommendations and solutions to develop and improve the skills needed to transfer new 
or modified services to implementation, as well as instructions on how the Service Strategy Requirements - which 
are clsddifide in service design package - can be effectively implemented within the service operations and how 
errors and risks of failure can be mitigated.
A combination of methods in the areas of dissemination management, program management and risk management 
has become service management based on these methods as well as tools for transferring services between custom-
ers and service providers. The processes available in this section include: planning and support for the transition pro-
cess, change management, service and configuration asset management, dissemination and extension management, 
service testing and validation, change assessment and knowledge management.
By mechanizing the above processes, the system reduces many of the complexities of this phase.

   
   Service Operation:
ITIL describes methods for managing service execution in this section and includes guidelines for providing effec-
tive and efficient support to the service sector to ensure that there is a complete value added for the customer and 
consequently for the customer. There are service providers.
Taking into account issues such as balancing service delivery and how to relate to ITIL, the system processes such as 
event management, Request Fulfilment, Incident Management, Problem Management and Provides Access Management.

   Continual Service Improvement:
ITIL covers seven steps in the process of continuous improvement and includes multiple reporting processes, as well 
as valuable guidelines in the form of practical tools to build and maintain value beyond customers’ needs in design 
improvement. It is a combination of a set of principles, experiences and methods of quality management, change 
management and process improvement to optimize service quality. These guidelines are directly related to the first 



Knowledge Management System
One of the goals of knowledge management is to provide employees 
with the necessary knowledge at the time of need so that they can 
best practice to achieve the goals of the organization. The mission 
of the knowledge management system is to create an appropriate 
infrastructure by linking human resources, processes, organizational 
knowledge databases and experts to achieve the organization’s goals, 
including processes and steps such as:

  Conquer the views of the experts of a company, 
wherever they are (in a database, on paper or in the minds of people)
   Publishing it wherever leads to greater profits
  The process of discovery, acquisition, development and creation of 
knowledge
  Maintaining and classifying knowledge
  Expertise sharing
 Evaluating and applying the right knowledge when needed by the 
person in the organization
  And there are many other processes in the form of knowledge 
management as one of the new discourses in the field of management 
that have received much attention from organizations and management.
  Since this software is based on BPMS, its core capabilities, tools, 
and components are in line with what was previously discussed in the 
BPMS field, enabling this system to be fully customized by special 
processed based on requirements of the applicant.





  Risk Identification, Assessment and Reduction Process:
We know that this area of management is influential in the early stages 
of planning, implementing, and monitoring the project life cycle. 
Below we examine the relationship between risk management with 
each of the phases mentioned.

   Risk management process in intial phase:
In the start-up phase and feasibility of the project, using the time units 
capacity report of the executive units, it can be decided on the basis of 
the available capacity for project approval.

   Risk management process in planning and 
implementation phases:
In the programming phase, processes for dealing with risks can be 
defined and implemented (such as the process of non-compliance). 
Whenever a risk process occurs, the system launches the desired 
process. This capability allows for integrated risk management with 
other project management processes.

   Risk Management Process in Supervision Phase:
In this phase, three main groups of risks are prevented, 
using monitoring facilities, reports and system diagrams:
  The risk of completing a project at a higher cost than anticipated
  The risk of completing the project at a later date than the 
commitment time
  Risk of lack of desired quality in project products

   The following features are used to reduce risk at 
project completion:
  Manage and guide staff in performing tasks by means of cards and 
alerts according to defined times
  Reporting the time capacity of the executive units and adapting the 
time constraints of the projects with the possibility to forecast the 
empty capacity of the units in the coming months and accordingly 
decide on future projects for outsourcing.



   Some of the features of this solution to reduce the risk 
of completing a project at a higher cost than estimated:
  Online reports on the financial and physical progress of projects
  Matching the financial and physical progress of the projects with the 
projected values
   Improving the oversight capabilities of individual project progress
  Ability to review a point of production line and monitor tasks at a 
particular stage
  Ability to obtain control statistical reports on various stages and 
explore opportunities for improvement
  Integrated management of mismatches and the use of knowledge 
gained in past experiences to prevent the recurrence of problems that 
lead to rework and cost savings.

   Some software features and components include:
  Production of information forms
  Define organizational structure
  Definition of environmental entities
  Define project structure
  Access Management and Information Security
  Staff leadership in project implementation
  Monitoring projects
  Generating dynamic reports
  Time management based on defined deadlines and alerts
  Communication with MSP
  Support for different patterns



Project Management System

This system provides a complete project life cycle management 
solution where all steps are managed seamlessly as this software is 
based on BPMS, its core capabilities, tools and components are in line 
with what was previously discussed in the BPMS This system is fully 
customizable to the requirements of the applicant. Therefore, this 
system has special features that distinguish it from 
other project management and control systems. One of the features of 
this system is that it can support all phases of the project life cycle and 
provide integrated management of all related processes.
The mission of the system is to provide general support to all phases                                                                                                                    
of the project life cycle including the following phases:

  Get started
  Planning
  excution
  Monitoring and control
  End

   System Features to Cover Planning Phase Goals:
  Ability to model the project network and create WBS with Import 
and Export capability with MSP
  Ability to implement various processes such as warehousing process 
and risk reduction and non-compliance. ..
  Creating the structure of circulating forms and the structure of all 
entities interacting with the process
  Ability to enter human resources information and assign positions 
and manage organizational structure
  Ability to enter equipment information
  Ability to adjust resource allocation methods
  Ability to communicate with non-compliance processes
  Creating a bank of working entities and documents
  The dynamics and capability of upgrading, modifying the structure 
of processes, entities, and working documents
  Ability to obtain graphical reports on unit free capacity



   The system’s capabilities for achieving goals in the 
excution phase include:
 Ability to create custom cartables for each user with automatic navi-
gation capability

   Supports Patterns that provide the following 
capabilities in the system:
 Ability to communicate with non-compliance processes and risk 
management to achieve integrated risk management
  Ability to set up a project management system for outsourcing
  Ability to communicate with the warehouse process for integrated 
project logistics management
   Ability to support different methods of resource allocation in different 
units
  Allows the process to be fully mechanized to the lowest possible 
level possible for each person to create a cartable and, if necessary, to 
communicate with the appropriate hardware staff can use the card to 
receive their work from the system.
  Possibility of implementing corrections and modifications  while 
implementing the project
   Control and monitor processes visually
   Issue alerts on time-consuming activities
   Financial and physical progress report of projects
   Ability to monitor and track non-compliance processes and identify 
and manage risks
  Increase planning capability to achieve organizational goals as a 
result of reporting capabilities
   Evaluation of staff performance and their efficiency
   Automatically document all stages of project execution
   Wtork capacity diagram
   Ability to make a variety of statistical and analytical reports
   Monitoring and monitoring reports of the desired workstation status
   Ability to define and mechanize the initial project process
   Ability to define and mechanize the project delivery process



Comprehensive system of administrative and welfare services
Since this software is based on BPMS, its core capabilities, tools, and components are in line with what was previously 
discussed in the BPMS field, enabling this system to be fully customized in a very short period of time, depending 
on the circumstances. And the needs of the applicant.
This software includes the following processes:

   Revolving fund: 
Invoice Registration, Documentation, Budget and Expenditure Control, Budget Forecasting and Public Affairs

   Supply of goods and warehousing of current items: 
Inventory management and maintenance of items required by the Welfare Office. The warehouse or warehouses 
of the Welfare Office are fully independent and maintain entry and exit statistics on a per person, organizational 
or management basis. This process includes parts such as requesting and receiving goods, remittances, controlling 
bank accounts, and so on.

   state and property control: 
The mission of this section is to identify, group and enter information about equipment available and labeled in la-
bels and remove worn-out properties.

   Supply of items:
A system for recording and controlling information about the supply of items that are not in stock and requested.

   Office Space Management:
Record office space information in headquarters buildings for the purpose of controlling and planning these spaces 
to obtain the optimal working environment for the managers and personnel of each unit.

  Print and Copy Management
  Processes related to organizing financial facilities
  Insurance Related Processes
  Registration and updating of water, electricity and gas contors information
  Registration and updating of building identification information



  Public Equipment Registration and Update Process:
Information such as the main product code, the subgroup code, the 
product description, the building code, the floor code, the product code, 
the number, the area, the description of the general equipment in the 
process will be extracted and recorded, and reports will be prepared and 
used. It is.

   Registration and updating of information on the use of 
accommodation facilities

   Health, safety and environment(HSE):
  There are several processes involved in this topic, some of which are:
  Registering and updating building safety information
  The process of registering and updating safety clothing information
  Spraying the building
  The process of dispatching staff for periodic examinations
  Charging time control and shutdown service
  FM200 Special Extinguishing Equipment
  First Aid Registration
  Accident Report and compensation
  Record and update equipment periodic visit information

          Register and update repair information:
  Registering and updating organization information:
Recording and updating personnel information including or-
ganizational unit, management,  personal characteristics of per-
sonnel and organizational chart information.

  Register and submit:
Keep ing track of all information coming in or out of the organization.
And dozens of other processes that can be customized in a very short 
time upon customer request.





  Recall includes:
 Call Number, Date, Call Deadline, Document Delivery Address, and Contractor Requests

 Comprehensive system for tracking and handling complaints
The system has been designed and implemented based on studies of processes, ISOs and related standards since this 
software is based on BPMS, capabilities, tools and key components. It is in line with what was previously discussed in 
the BPMS field and enables this system to be fully customized in a very short time, according to the requirements 
and requirements of the applicant.

  Some of the processes and features of the system include:
  Ability to automate workflow tracking and complaints handling
      Appropriate database structure including complaint information, organizational structure, investigators and all 
complaints flow history for complaint management to maintain information integrity
  Ability to exercise control over time by issuing software alerts
  Ability to accurately monitor the status of processes easily and graphically at any given moment.
  Ability to obtain reports that inform us online of processes that are at a particular stage of interest.
  Ability to export and send messages via sms, mail, Email and ...
  Ability to communicate with other software and automation systems deployed in the organization
  The ability to quickly customize software to meet your needs
  The process of opinion polls
  Process of randomized check to determine the level of satisfaction of the complainants
  The process of reviewing the possibility of compensation for other people who have suffered but have not com-
plaint.
  Possibility of reporting recurring complaints to resolve their underlying causes and reduce their likelihood of 
occurrence
  Establishment of executive procedures for suggestion and preventive and corrective actions
  Possibility to enter complaint information through frequency system, voice telephony, automation system, 
Grievance Management Portal.
  Management and control of all sub-processes underway between the complaintant, inspectors and managers
  Manage and control external processes (in the event of complaints to external court)
  Organizational Chart Information and Inspectors
  Managing users’ access to information
  Entering analytical information on complaints, separation, classification and management of priorities and deadlines
  Possibility of referral of work to inspectors based on their work density and field of activity
  Possibility of obtaining statistical, analytical, graphical and textual reports online
  Ability to send a transcript
  And other options and processes that can be customized upon customer request.



Tender management automation system (tms)  and project monitoring
Given the policy of privatizing and 
outsourcing projects and services to government agencies as well as the need to outsource many services and projects to other 
organizations, the processes of identifying and evaluating contractors, production or suppliers, selecting them and 
selecting consultants from the sensitivity It is important and important to improve them in 
order to reduce the time spent on projects and the costs associated with controlling and managing processes for 
senior executives of 
organizations.
Because of the software’s relevance to BPMS, its capabilities, tools, and core components are in line with what was 
previously discussed in the BPMS field, enabling this system to be fully customized, 
according to the requirements and requirements of the application. Customize the supplier.
TMS covers all the processes that take place from the moment a project is defined in the 
organization until the project is finally delivered, including the 
following processes:
  Evaluation and Selection Process
  Contract Award Process with Winning and Investigating Consultant, Phases I and II and Prepayments for Phase III
  Contractors’ Quality Evaluation Process Based
  Bidding process
  The process of contracting with the contractor and delivering the land and starting the project
  The process of checking and paying the bills of contractors
  The process of checking and paying the bills of consultants
  Temporary Project Delivery Process
  Project definitive delivery process
Other processes related to outsourcing, project monitoring and supervision are fully covered by the system, which is 
detailed in the company’s specialized catalogs.

The following are some of the information structures of this solution:

  Ability to define organizational structure and positions including:
  Technical and Commerce Committee
  Bidding Commission
  committe of select consultant 
  committe to leave formalities

  Contractors Database
  General specifications include:
 Address, Telephone, Fax, Email, Site Address, Company Type, Agents & ...



  Qualification information includes:
Rank, financial strength, number of permitted work, and ceil of salary 
according to rating and ability to define appropriate calculation formulas

  Work experience including:
Projects completed or in progress by the contractor, start date, end 
date, cause of stoppage, amount of remuneration in each part of the 
project, name and specification of the partner companies in that project 
and the part in which they were active.

  Consulting personnel including:
Name, Surname, Degree, Signature and ...
Includes consultant personnel records: Job descriptions of each of the personnel 
including the projects and their positions in those projects and ...

  Management structure includes:
Standard Systems Deployment, Strategy, Planning, Managers 
(for Consultants)

  Tender records include:
 Tenderer Name, Tender Date, Tender Date, Tender Deadline and Tender 
Procedure

  International certifications include: 
Type of Certificate, Certification Confirmation Center, Date of Receipt 
and Validity Period

  Project identification report includes: 
Determining the advisory and specialty group, basic information, 
basics, principles and criteria, outputs, results, ancillary services and 
tasks

  Determination of qualitative evaluation criteria including: 
Definition of criteria with weight of each criterion and minimum acceptable 
score, definition of sub-criteria with weight of each and minimum 
acceptable score and possibility of scoring according to the criteria set

  Determination of technical evaluation criteria including: 
Criteria with weight of each criterion and minimum acceptable score, 
definition of sub-criteria with weight of each, minimum acceptable 
score and possibility of scoring according to the criteria set



  Report Management System
Ability to make a variety of statistical and analytical reports based on 
defined indicators

   Content Management System and their menus and access
   Management system and rule making
  Ability to define and create formulas for use in forms
  Ability to define specific variables and ...
  Supporting organizational decisions by methods such as entropy and 
other methods
  Ability to define and edit formulas
  Ability to define and edit database queries
  Ability to define rules for the validation of forms and processes
Rules Editor
  Support for Javascript, Jquery and SQL languages
  Using APIs to use defined web services

   Products and Services
  BPMS-based products are very diverse and can cover all of an organization’s 
processes. Therefore, a few points are of great importance.
  Here are just a few of the most widely used products and full information 
on other products is available through the company’s website.
  Due to the integrated structure of the BPMS, the capabilities, tools, 
and core components mentioned earlier exist in all software.
  The powerful tools embedded in the BPMS and the immense scientific 
and experimental support that it provides enable software systems to 
be customized in a very short period of time and as per the requirements 
of the application. Producer and ready for operation.
  If there is an ISO in the range of each product, this standard is used.
  If required, each product can be delivered through cloud computing.

In addition, more comprehensive information on each product, as well 
as articles and references useful in the field of management, IT, etc. 
has been collected or edited by company experts who can be reached 
through the company’s website at www.daneshrayan.ir for Everyone 
is accessible.



   Counseling and supervision
  The use of years of experience and knowledge as well as the 
implementation of various projects at national level have led to the 
emergence of a robust platform for providing consulting and monitoring 
services to meet the software requirements of organizations.
  Organizations can identify and address all their IT needs by relying 
on consulting services and monitoring its implementation by Danesh 
Rayan Arvin Company.
  In this regard, there are numerous services in identifying, improving 
processes, soliciting requests, monitoring outsourcing and bidding until 
the project’s final delivery, some of which are:
  Identifying, documenting and modeling all processes in the organization 
and compiling process descriptions
  Preparation of stakeholders document
  Understanding all elements of organizational architecture
  Knowledge of existing facilities and needs assessment
  Process improvements using methods such as PDCA, fish bone, 6, 
brainstorming, benchmarking, FMEA, 8D, Pareto chart, DOE, etc.
  Preparation of RFP and SRS
  Preparation of contractor identification, evaluation and selection 
documentation
  Supervise all stages of implementation until final project delivery

   Custom Products
Given that each organization has its own different needs and needs and 
a specific strategy to achieve its goals, the availability of tools that fully 
meet his or her needs will greatly improve the design, construction and 
implementation of all existing processes. It is organized there. What 
distinguishes these softwares is that they are designed and manufactured 
on the basis of BPMS, enabling the immediate change in the organization’s 
needs and strategies and changes in issues such as by-laws and laws, 
the environment in all respects, science and technology. And ... with 
the least amount of time and expense, all the demands can be fulfilled. 
Therefore, its customers at a much higher level can meet their needs 
and achieve a high degree of productivity.
Because of the BPMS-based design, these software have all the features, 
tools, and components of the BPMS that are relevant to what has been 
discussed earlier.



  Reduce costs due to software changes
  Flexibility against changes of regulatory and enforcement procedures
  Ability to integrate, differentiate and modify organizational structure 
graphically
  Realizing continuous improvement in the organization
   Supervisory and analytical capabilities that provide the 
following achievements:
  Ability to monitor the process line graphically
  Ability to monitor delays and automatically communicate textual 
conversations with the delayed person
  Evaluate the efficiency of the posts to continue or delete them
  Evaluation of staff performance and their delay in performing tasks
  Ability to retrieve reports from a specific user’s tasks for subsequent 
tasks
  Automatically document all events and processes and reduce the cost 
of frequent documentation
  Momentary information about the process of getting things done
  Textual and graphical dynamic and online statistics reports
  Increasing analytical and decision-making capabilities
  Equipped with management dashboard and bussiness intelligent   
monitoring features
  Basic tools and components
   Smart cartable
  Ability to create requests and execute current tasks
  Ability to automatically start processes based on smart calendar sched 
uling
  Automatically guides the use of forms and steps
  Ability to track requests graphically
  Announcing necessary warnings when needed
  Ability to communicate textually with other process staff
  Ability to assist in decision making
  Equipped with management dashboard and bussiness intelligent (BI) 
and monitoring capabilities

   



  Process management and planning system
  Support for BPMN2 and its related tools
  Ability to manage process scheduling by advanced time management 
calendar
  Ability to define process, activities and order of execution, workflow 
forms, access,
  Scheduling, Copying, and Other Details of Process Implementation
  Ability to check the accuracy of processes and evaluate their efficiency
  Ability to apply settings to smart cartable

   Database Management System
  Ability to create a database
  Automatically create tables and fields

   Organizational Structure Management System
  Advanced organizational structure management capabilities
  Ability to manage points and space and standardize the use of 
organizational space
  Access Management and Information Security System
  Informing the physical location of the desired phase of current processes 
to provide better service

   Forms and Documents Management System
  Ability to create form
  Ability to communicate form with database or web service of interest
  Ability to define formula
  Equipped with advanced multipurpose tree
  Ability to create cross tables and checklists
  Tables with the ability to create process and link to reports
  Ability to print, fax, text and email forms information

   Decision Management System
Decision-making based on decision-making methods and rules 

   



Business Process Management System )BPMS(
Business Process Management System is a dynamic solution for the 
implementation, development and improvement of an organization’s 
processes seamlessly. With the emergence of this solution and its 
unlimited capabilities in a very short period of time, organizations 
and corporations such as, IBM, General Motors, Toyota, government 
agencies, parent industries, industrial companies, commerce world 
wide And large and small services have replaced this technology 
with traditional  methods . This solution , which  is a combination  
of  modern  technologies , advanced  software  and   management                       
theories,can implement, develop and integrate software systems 
with minimal programming knowledge. Managers who build all of 
their organization’s processes and systems  based on BPMS have a 
higher level of organization  than  those who use traditional systems 
and software. Danesh Rayan Arvin BPMS (Farayand yar) throgh 
more than a decade of growth and improvment has gained advantages 
over other system including eliminating the need for coding in system 
development (preserving coding capability to Extensibility).

    Some of these benefits include:
 Developing suite of systems and software with the minimal programming 
knowledge and using organizational knowledge
 Rapid upgrading of an organization’s software systems by changing 
the organization’s knowledge and needs
  Changes in the organization’s software systems in line with the  
changes in regulations, approvals, and organizational structure in the 
short term, free of software complexity by members of the organization
 Experts’ step-by-step guidance in executing processes through this 
system with the ability of instant and complete monitoring by managers
 Decreasing educational needs
 Communicate and interact with all software available in the 
organization to achieve integrated organization
 Reduce costs and dramaticall increase productivity due to  their 
dynamics and speed of operation

 



  It is important to note that the performance of this 
system is increased in the following cases:
 Medium to large organizations in terms of the volume of processes 
involved
 Organizations with complex processes
 Organizations whose processes are confidential and need to be designed 
within the organization, such as security, research , military, specialty 
industries, etc.
 Organizations that, for a variety of reasons ,such as changes in                   
regulations, frequent updates , dependence on technological and scientific 
change, and so on, the extent of change in the structure of their processes 
is high and requires an unrestricted dynamic of high variability. .
 Organizations that need to integrate their processes with supervisory 
facilities and defined access levels.

 BPMS capabilities, results and achievements
   Automated Process Management and Intelligent 
Decision Making  with the following achievements:
  Creating an executive system and unity of procedure in the executing 
processes and delivering services
  Step-by-step guiding staff to perform tasks systematically
  Reducing training needs and costs for users and facilitating the transfer 
of experiences to new recruits
  Enable teleworking for users and managers
  Helping make better decisions in the organization

   Expandable capability to:
  Ability to develop a system for managing new processes
  Ability to quickly communicate with other software available or outside 
the organization

   Flexibility and dynamics to:
 Easily plan tasks and streamline processes with the minimal programming 
knowledge
 The ability to quickly change software based on new needs and processes 
graphically and away from software complexities
  Ability to support changes during workflow and automatic editing 
management



Introduction to the company
Danesh Rayan Arvin is a knowledge_wnterprise company that after 
years of research produced the first Business Process Management 
System (BPMS) in 2007 and registered with the Supreme Informatics 
Council of Iran. Today, after a decade of continuous effort and continuous 
upgrading of this system, we are witnessing a high quality product at 
the level of world-class products that is the result of the ingenuity and 
perseverance of the scientists of this region. The company has also 
provided valuable products and services to organizations, ensuring 
the success of this solution in those organizations.
Danesh Rayan Arvin, relying on Iranian specialists in various fields, 
has provided the capability for many of Iran’s leading executives in 
various organizations to achieve a special position in their organization. 
In terms of customer support and after-sales service, the company has 
gone beyond the needs of its customers to provide its services at a 
very different and desirable level.
Danesh Rayan Arvin has the rating and certification of IT companies 
from the Supreme Informatics Council.



Some of our customers

DAnesh Rayan Arvin as the firdt BPMS developer and a pioneer in delivering 
integrated solution ti improve the process execution and control , delivered 
valuable products and services for organization such az:

   Oil Ministry
   National Iranian Oil Company
   Tehran Province Gas Company
   Tehran Province Water and Wastewater Company
   Tehran Water Supply & Purification Company
   Stock Exchange and Securities Depository Company
   Masih Daneshvari Hospital

and other organizations and has been recognized as part of e-government in 
the domain of government organizations today.








