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مقدمه
امروزه در اغلب شرکتها سیستمهای مالـی قدرتمندی وجود دارد .اما در شرکت های پروژه محور این سیستم ها
الزامات خاصی دارند .یکی از تواناییهای مورد نیاز در سازمان های پروژه محور امکان مقایسه دائم پرداخت های انجام
شده با مفاد قراردادی است .لذا سیستم مالـی سازمانهای پـروژه محور عالوه بر الزاماتی که تمام سیستمهای مالی
دارند ،به ارتباط با قراردادهای جاری سازمان ،وضعیت پیشرفت فیزیکی آنها ،الحاقیهها ،ضمانت نامهها ،سقف قراردادها،
اضافه کاریها ،پرداختهای انجام شده تا کنون و  ...نیـز نیـازمند است .بر اساس مفاد قراردادهاست که وضعیت پیش
پرداخت ،بیمه ،مالیات ،حسن انجام کار و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بررسی میشود.
از طرفی امور مربوط به قراردادها فقط به عنوان خوراک مسائل مدیریت مالـی استفاده نمیشود بلکه خود در
سازمانها از جمله فعالیتهای کلیدی محسوب می شود و با هر چه بزرگتر شدن سازمان و افزایش تعداد قراردادها و
پیمانکاران که خود انواع الحاقیه ها ،متمم ها و صورت وضعیت ها را به همراه دارد ،دسته بندی و مدیریت این قراردادها
کاری دشوار و بسیار هزینه بر خواهد بود.
شرکت مصورسازان پروژه برای تسهیل این امور راه حلی مبتنی بر وب ارائه نموده است که موارد فوق را به بهترین
وجه تامین می نماید و حلقه مفقوده بین بخش مالی ،امور قرادادها و برنامه ریزی و کنترل پروژه را تامین می نماید.
سیستم مدیریت مالی و قراردادها برای سازمانهای پـروژه محور در وهلهی اول به سازمان مدیریت قراردادها را ارائه
میدهد که این مسئله خود ورودی مسائل مدیریت مالی است که در آخـر گزارشاتی مبتنـی بر تمام این خدمتها به
صورت یکپارچه به مشتـری ارائه میشود.
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بر اساس شکل فوق ،این گزارش به تشریح ماژول مدیریت قراردادها و مدیریت مالی که سیستم مدیریت مالی و
قراردادها را تشکیل میدهـد میپـردازد و در آخـر گزارشهایی که توانایی ارائه آن را دارد ،مشاهده میشود.
خالصه امکانات سیستم مدیریت مالی و قراردادها
 .1آرشیو الکترونیکی قراردادها :
آرشیو الکترونیکی جزء جدایی ناپذیر یک نرم افزار مناسب امور قراردادهاست ،آرشیو الکترونیکی به همراه یک
جستجو گر مناسب دسترسی سریع به قراردادها بر اساس تاریخ ،نوع قرارداد ،پیمانکار و ...را فراهم می آورد و به وسیله
آرشیو مناسب ما به راحتی به تمام صورت وضعیت ها و متمم ها و الحاقیه های یک قرارداد دسترسی خواهیم داشت.
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 .2پیمانکاران
با استفاده از یک زیر سیستم مناسب اطالعاتی پیمانکاران دسترسی سریع به تمام اطالعات پیمانکاران (از جمله
امضاء مجاز ،تلفن و آدرس ،اطالعات ثبتی و روزنامه های ثبت و تغییر و )....فراهم خواهد آمد .باید توجه داشت که
سیستم باید گزارش های الزم از جمله لیست قراردادهایی که با هر یک از پیمانکاران بسته شده و طبقه بندی پیمانکاران
(بر اساس نوع و موضوع فعالیت) را در خود جای دهد .امکان ایجاد لیست سیاه پیمانکاران نیز جهت جلوگیری از انعقاد
مجدد قرارداد با پیمانکار متخلف نیز بسیار مفید خواهد بود.
 .3چند کاربره بودن
سیستم مناسب امور قراردادها باید امکان دسترسی افراد مختلف درگیر در امور قراردادها (مسئول کمیسیون ها،
مسئول مناقصات ،مسئولین قراردادها ،مدیر امور قراردادها و )...را فراهم آورد تا هر یک با دسترسی خود وارد سیستم
شده و اطالعات مربوط به خود را در سیستم وارد نمایند .
 .4اخطارها و کنترل ها
سیستم مناسب امور قراردادها باید پیام ها و اخطارهای الزم در مورد اتمام مدت قرارداد ،اتمام الحاقیه ها ،سررسید
ضمانتنامه ها ،کنترل مبلغ قراردادها و ...را فراهم آورد .
 .5الحاقیه ها و متمم ها
سیستم مناسب امور قراردادها باید امکان ثبت چندین الحاقیه و متمم قرارداد برای یک قرارداد خاص و امکان
دسترسی سریع به آن ها را فراهم آورد .
 .6تحت وب بودن
سیستم امور قراردادهای مناسب باید طوری طراحی شود که در هر زمان و مکانی در دسترس بوده و امکان پیاده
سازی در اینترانت داخلی سازمان ها و شبکه جهانی را داشته باشد.
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 .7جستجو ،گزارشات و نمودارها
سیستم باید انواع گزارش ها در سطوح مختلف را فراهم آورد از جمله :
 لیست پیمانکاران با امکان جستجو براساس نوع فعالیت ،محل و ...
 لیست قراردادهای هزینه ای و درآمدی
 گزارش بر اساس وضعیت قراردادها (تکمیل شده ،منتظر تایید و ...
 گزارشات آماری از قراردادهای درآمدی و هزینه ای بر اساس تاریخ
 داشبورد وضعیت پیشرفت قراردادها (برنامه اولیه ،برنامه ثانویه و عملکرد واقعی)

 .8کاربری ساده:
باید توجه داشته باشید که کارکنان شما فقط با یک نرم افزار با کاربری ساده ارتباط برقرار خواهند کرد ،بنابراین
از موضوع کاربری ساده نرم افزار به راحتی عبور نکنید .
 .9پیوست الکترونیکی مدارک
امکان پیوست اصل قرارداد و دیگر مدارک الزم نیز جهت بازیابی اطالعات قراردادها نیز ضروری است.
 .11قابلیت ارتقاء بر اساس نیازهای سازمان
هر سازمان با توجه به نیازهای خود مدارک و مستنداتی را در امور قراردادها الزم می داند و چرخه امور قراردادها
در هر سازمان متفاوت است ،بنابراین نرم افزار امور قراردادهای مناسب باید امکان تطبیق با نیازهای اختصاصی سازمان
شما را داشته باشد .
 .11فرم پرداختها
با استفاده از این فرم می توان پرداخت های مربوط به هر قرارداد را ثبت نمود .پس از مشخص نمودن طرف قرارداد
(پیمانکار) ،قراردادهای ثبت شده برای هر پیمانکار نمایش داده می شود ،که با انتخاب قرارداد مورد نظر مشخصات
اصلی قرارداد از لیست (فرم) قراردادها خوانده می شود.
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سپس با تعیین نوع پرداخت (صورت وضعیت و یا سایر پرداخت ها) به طرف قرارداد ،مشخصات پرداخت از قبیل
مبلغ پرداخت ،میزان پرداختی تا کنون ،نوع پرداخت (مأموریت ،مهندسی کارگاهی ،اضافه کاری ،صورت وضیت عادی،
سایر) ،تاریخ پرداخت ،ارز پرداختی ...تکمیل می شود.
در نهایت ،مبلغ نهایی محاسبه شده قابل پرداخت و مبلغ باقی مانده از قرارداد در فیلدهایی محاسباتی توسط
سیستم ،نشان داده می شوند.

مابقی این خدمات در جدول جدول خدمات و گزارشات سیستم مدیریت مالی و قراردادها ارائه شده است.
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ردیف

جدول خدمات و گزارشات سیستم مدیریت مالی و قراردادها

توضیحات

عنوان

مشخصات اصلی قرارداد در این قسمت تکمیل میشود تا به راحتـی بتوان به آن قرارداد دسترسی

1

فرم تعریف قرارداد

2

فرم تعریف ضمانتنامه

مشخصات مربوط به ضمانت نامهها در این بخش تعیین میگردد.

3

فرم پرداختها

پرداختهای مربوط به هر قرارداد در این بخش مشخص میشود.

4

گزارش کلی قراردادها و
پرداخت ها

این گزارش برای هر یک از قراردادهای بسته شده ،مبلغ کل قرارداد ،میزان پرداختی مبلغ کل
قرارداد ،خالص علی الحساب و خالص پیش پرداخت به آن قرارداد را نشان می دهد.

5

گزارش لیست ضمانت نامه
های دریافتی

لیست ضمانت نامههای دریافتی از هر پیمانکار به همراه بانک صادر کننده ،تاریخ سررسید و ...

6

ارائه هشدار برای پایان
سررسیدهای قراردادی و
ضمانت نامهها

این هشدارها در یک صفحه به طور کامل قابل مشاهده است همچنین برای کاربران مربوطه به
صورت پست الکترونیکی ارسال میشود.

7

داشبورد وضعیت پیشرفت
قراردادها (برنامه و عملکرد)

در این گزارش برنامه اجرایی قراردادها با وضعیت عملکرد واقعی قراردادها مورد مقایسه قرار می-
گیـرد.

8

گزارش کلی پیشرفت
قراردادها

در این گزارش معیار کلی برای یک قرار داد مانند تاریخ شروع ،تاریخ پایان ،مدت قرارداد ،تاریخ
آخرین تمدید ،پیشرفت برنامهای ،پیشرفت واقعی و انحراف از برنامه ارائه میشود.

9

گزارش کلی قراردادهای
منعقد و پرداختی

تجمیع همهی قراردادها (مبالغ قراردادی و پرداختی) به تفکیک انواع ارز

11

گزارش پرداخت

11

گزارش تغییرات قراردادی

داشت و مبنای محاسبه کسورات پرداخت قرار میگیـرد.

در این قسمت می توان با تعیین نمودن پارامترهایی چون نوع قرارداد (خرید ،خدمات و یا سایر)،
پیمانکار (ان) و قراردادهای ثبت شده برای پیمانکار و انتخاب یکی از وضعیت های کارتابل مدیریتی،
در انتظار اصالح توسط ستاد یا بایگانی ،گزارشی از وضعیت پرداختیها را در دست داشت.
با مراجعه به این قسمت می توان گزارشی از تغییرات ریالی قراردادها با توجه به مبلغ اضافه کاری
ها و همچنین مبلغ الحاقیه ها در دست داشت .مجموع مبلغ کل قراردادها به تفکیک نوع ارز نیز
در ابتدای گزارش آورده شده است.

گزارش قرارداد بر اساس نوع
12
ارز

در این گزارش پرداخت های انجام شده برای قراردادها در قالب ارزهای مختلف مشاهده می شود.
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ردیف

توضیحات

عنوان

13

گزارش تعداد قراردادها بر
اساس تعداد پیمانکاران

14

گزارش ارزش حاصله

15

نمودار  PIEبرای قراردادها

16

نمودار تراکنش های ماهیانه
(جریان نقدینگی)

تراکنشهای مالـی پرداخت شده به تفکیک پیمانکار در ماههای مختلف

17

نمودار تحلیل ارزش کسب
شده

شاخصهای SPI ،CPI ،CV ،SV

18

نمودار عملکرد پرداخت

فاصله زمانی ارسال صورت وضعیت پیمانکار تا پرداخت

19

نمودار مقدار قراردادها به
تفکیک سال

این نمودارها مجموع قراردادهای منعقد شده را در سال های مختلف پروژه (از آغاز پروژه) و به

21

نمودار قراردادها بر اساس
مقدار

21

نمودار نحوه پرداخت
قراردادها

22

نمودار قراردادهای منعقد
شده

23

نمودار قراردادها با نرخ
تسعیر ارز ثابت

24

نمودار وضعیت اجزا
قراردادها

25

نمودار پرداخت قراردادها

در این گزارش می توان مشاهده نمود با چه تعداد پیمانکارانی ،چند قرارداد منعقد گردیده است.
در این قسمت سعی شده است با توجه به مفاهیم ارزش کسب شده چون ،BCWP ،BCWS
 ACWPبه مدیریت ارزش کسب شده پرداخت.
چهار نمودار  PIEدر این قسمت گنجانده شده است که اطالعات خود را به صورت درصدی از کل
نشان می دهند.

تفکیک ارز نشان می دهند.
در این قسمت ،نمودار قراردادها بر مبنای رقم قرارداد و به تفکیک ارز نمایش داده می شود.
با مراجعه به این بخش ،میزان پرداخت ها در بازه های زمانی شش ماهه و به تفکیک نوع ارز قابل
مشاهده است.
این بخش ،یک نگاه کلی در خصوص تعداد قراردادهای منعقد شده توسط مدیریت طرح و شرکت
کارفرما ،در قالب نمودارهای  PIEارائه میکنـد .به عالوه می توان با وارد نمودن مقادیر نرخ ارز،
مجموع ریالی قراردادهای منعقد شده توسط مدیریت طرح و یا کارفرما را نیز مشاهده نمود.
با مراجعه به این بخش ،مجموع مبالغ کل قراردادهای منعقد شده در طول سال های پروژه با نرخ
تسعیر ارز ثابت نمایش داده میشود .نرخ ارز به صورت یک منوی انتخابی در اختیار کاربر قرار می
گیرد.
این نمودار نشان خواهد داد چند درصد از مبلغ کل یک یا چند قرارداد از یک پیمانکار ،مربوط به
اضافه کاری ،چند درصد مربوط به الحاقیه ها و چند درصد مبلغ اصلی قرارداد است.
این نمودار نشان می دهد چند درصد از مبلغ قرارداد و یا قراردادهای یک پیمانکار ،پرداخت شده،
چند درصد پرداخت نشده (برای صورت وضعیت های تأیید شده) و چند درصد از مبلغ قرارداد تا
پایان آن باقی مانده است.
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ردیف

توضیحات

عنوان

در این قسمت ،جدولی از پیمانکاران و قراردادهای منعقد شده نشان داده می شود .تاریخ های شروع

26

گزارش پیشرفت قراردادها
()CPR

27

نمودار انحراف زمانی
قراردادها

و پایان هر قرارداد به انضمام تاریخ آخرین تمدید از لیست قراردادها خوانده می شود .مدت قرارداد
در این گزارش از تفاوت تاریخ پایان و تاریخ شروع و به همین ترتیب ،مدت قرارداد با تمدید نیز از
تفاوت آخرین تاریخ تمدید و تاریخ پایان محاسبه محاسبه می گردد.

28

داشبورد مقایسه پیشرفت
فیزیکی و پیشرفت مالی
قراردادها

داشبورد مقایسه ای وضعیت
 29مالی قراردادهای مختلف یا
سبد قراردادها

در این قسمت ،با استفاده از منوی انتخابی دیسیپلینها ،تعداد قراردادهای مربوط به هر دیسیپلین
و انحرافات زمانی آنها نمایش داده می شود .این انحرافات زمانی ،به معنای تاریخ پایان برنامه ای
قرارداد با در نظر گرفتن آخرین تاریخ تمدید از تاریخ اصلی قرارداد می باشد.

مقایسه پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی قراردادها

مقایسه وضعیت یک یا چند قرارداد با یکدیگر یا مقایسه چند سبد قرارداد

31

داشبورد پرداخت های
ماهانه به تفیکیک هر پروژه
یا قرارداد

پرداخت های ماهانه به تفیکیک هر پروژه یا قرارداد

31

گزارش پرداخت ها برای هر
قرارداد با جزییات

جزییات ریـز پرداخت شده برای هر قرارداد به همراه کسورات آن
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 فرم تعریف قرارداد.1
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 .2فرم تعریف ضمانتنامه های قراردادها

 .3فرم پرداختها
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 .4گزارش کلی قراردادها منعقد
این گزارش برای هر یک از قراردادهای بسته شده ،مبلغ کل قرارداد و میزان پرداختی به آن قرارداد را
نشان می دهد .می توان با تعیین پارامترهایی چون نوع قرارداد (خدمات ،خرید ،سایر) ،داخلی و یا خارجی
بودن قرارداد و همچنین نوع ارز گزارش های متفاوتی را دریافت نمود .این گزارش را می توان برای یک
پیمانکار بخصوص و با ورود نرخ ارزهای متفاوت مشاهده نمود.
مبلغ کل قرارداد = مبلغ قرارداد  +مبلغ اضافه کاری  +مبلغ الحاقیه ها  +ماموریت  +مهندسی کارگاهی
خالص علی الحساب = جمع علی الحساب ها  +جمع کسورات علی الحساب
خالص پیش پرداخت = جمع پیش پرداخت ها  +جمع کسورات پیش پرداخت ها
مجموع پرداختی های یک قرارداد = ناخالص صورت وضعیت  +خالص پیش پرداخت  +خالص علی الحساب
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 .5گزارش لیست ضمانت نامه های دریافتی

 .6ارائه هشدار برای پایان سررسید های قراردادی و ضمانت نامه ها
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 .7داشبورد وضعیت پیشرفت قرارداد ها (برنامه و عملکرد)

 .8گزارش کلی پیشرفت قراردادها
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 .9گزارش کلی قراردادهای منعقد و پرداختی
این گزارش مجموع مبالغ قراردادها و همچنین مجموع میزان پرداختی ها را به کل قراردادها و یا
به تفکیک ،در تاریخ های تعیین شده توسط کاربر و با نرخ ارزهای مختلف به دست می دهد.
 خالص پرداختی = ناخالص صورت وضعیت  +جمع پیش پرداخت ها – کسورات پیش
پرداخت ها  +جمع علی الحساب ها – کسورات علی الحساب
 مبنای ارز محاسباتی ،ارز قرارداد می باشد.

 قراردادهای کنسل شده در گزارش لحاظ نشده است.

 مبلغ کل قرارداد و مبلغ خالص پرداختی مبنای محاسبات می باشد.
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 .11گزارش پرداختها
در این قسمت می توان با تعیین نمودن پارامترهایی چون نوع قرارداد (خرید ،خدمات و یا سایر)،
پیمانکار (ان) و قراردادهای ثبت شده برای پیمانکار و انتخاب یکی از وضعیت های کارتابل مدیریتی،
در انتظار تأیید کادر مستقر در عسلویه ،در انتظار اصالح توسط ستاد و یا بایگانی ،گزارشی از وضعیت
پرداختی ها را در دست داشت.
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 .11گزارش تغییرات قراردادی
با مراجعه به این قسمت می توان گزارشی از تغییرات ریالی قراردادها با توجه به مبلغ اضافه کاری ها
و همچنین مبلغ الحاقیه ها در دست داشت .مجموع مبلغ کل قراردادها به تفکیک نوع ارز نیز در
ابتدای گزارش آورده شده است.
جمع کل قرارداد = مبلغ اولیه قرارداد  +مبلغ اضافه کاری ها  +مبلغ احاقیهها

تهران – میدان آرژانتین – بلوار بیهقی – پالک  – 2واحد 5

تلفن 6( 66522588 :خط)

فکس66522888 :

Unit 5, No. 2, Beyhaghi Blvd., Teharn – Iran Tel: +98 21 88 532 560 (8 Lines) Fax: +98 21 88 532 604
www.msproject.ir
info@msproject.ir

 .12گزارش قرارداد بر اساس نوع ارز
در این گزارش پرداخت های انجام شده برای قراردادها در قالب ارزهای مختلف مشاهده می شود.
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 .13گزارش تعداد قراردادها بر اساس تعداد پیمانکاران
در این گزارش می توان مشاهده نمود با چه تعداد پیمانکارانی ،چند قرارداد منعقد گردیده است.
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 .14گزارش ارزش حاصله
در این قسمت سعی شده است با توجه به مفاهیم ارزش کسب شده چون ACWP ،BCWP ،BCWS
به مدیریت ارزش کسب شده پرداخت.
ابتدا با در نظر گرفتن بودجه کلی برآورد شده پروژه و وزن هر یک از فعالیت ها ،هزینه ریالی فعالیت
ها در سطوح اصلی ساختار شکست کار محاسبه گردیده است .سپس با داشتن درصد پیشرفت های
واقعی و برنامه ریزی شده ماهانه ،به ترتیب  BCWPو  BCWSمحاسبه گردیدند.
هزینه فعالیت * BCWP=Actual %Complete
هزینه فعالیت * BCWS=Plan % Complete
در محاسبه ( ACWPهزینه کرد) از مجموع ارزی (یورو) پرداخت های هر ماه استفاده شده است.
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 .15نمودار  PIEبرای قراردادها
چهار نمودار  PIEدر این قسمت گنجانده شده است که اطالعات خود را از لیست قراردادها می
خواند و در نهایت به صورت درصدی از کل نشان می دهد.
 -1تقسیم بندی قراردادها بر اساس نوع قرارداد
 -2تقسیم بندی قراردادها بر اساس خارجی و یا داخلی بودن قرارداد ( Country of
)Origin
 -3تقسیم بندی قراردادها بر اساس اتمام یافتن و یا در جریان بودن قرارداد
 -4تقسیم بندی قراردادها بر اساس نوع ارز
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 .16نمودار تراکنش های ماهیانه (جریان نقدینگی)
در این قسمت می توان با انتخاب پیمانکار و قرارداد ،تراکنش های مالی صورت گرفته بر اساس نرخ
ارز واقعی را از ابتدای پروژه ،مشاهده نمود .اطالعات این نمودار در قسمت پرداخت واقعی ،از لیست
پرداخت ها خوانده می شود .با این نمودار میتوان تعهدات پرداختی را عملیات پرداخت واقعی بر
اساس نرخ ارز مقایسه نمود تا در مورد تاخیرات تصمیمگیـری کرد.
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 .17نمودار تحلیل ارزش کسب شده
در این بخش با استناد به داده های به دست آمده از گزارشات ارزش کسب شده (لیست شیرپوینتی)،
به تحلیل این داده های با استفاده از شاخص های متعارف ارزش کسب شده و در قالب نمودار پرداخته
ایم .الزم به ذکر است شاخص ها همواره آخرین وضعیت پروژه (آخرین ماه) را مبنای محاسبات قرار
می دهند و برای  5سطح اصلی  WBSقابل مشاهده هستند.
شاخص های مذکور عبارت اند از :
 شاخص مغایرت هزینه ( )CVکه عبارت است از )BCWP-ACWP( :
 شاخص مغایرت از زمانبندی ( )SVکه عبارت است از)BCWP-BCWS( :
 شاخص عملکرد هزینه ای پروژه ( )CPIکه عبارت است از)BCWP/ACWP( :
 شاخص عملکرد زمانبندی پروژه ( )SPIکه عبات است از)BCWP/BCWS( :
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 .18نمودار عملکرد پرداخت
فاصله زمانی ارسال صورت وضعیت پیمانکار تا پرداخت به تفکیک بازههای زمانی ارائه شده است.
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 .19نمودار مقدار قراردادها به تفکیک سال
این نمودارها مجموع قراردادهای منعقد شده را در سال های مختلف پروژه (از آغاز پروژه) و به تفکیک
ارز نشان می دهند.

 .21نمودار قراردادها بر اساس مقدار
در این قسمت ،نمودار قراردادها بر مبنای رقم قرارداد و به تفکیک ارز نمایش داده می شود.
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 .21نمودار نحوه پرداخت قراردادها
با مراجعه به این بخش ،میزان پرداخت ها در بازه های زمانی شش ماهه و به تفکیک نوع ارز قابل
مشاهده است .این نمودار اطالعات خود را از لیست پرداخت ها ،دریافت مینماید.
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 .22نمودار قراردادهای منعقد شده
این بخش ،یک نگاه کلی در خصوص تعداد قراردادهای منعقد شده توسط مدیریت طرح ،و یا شرکت
کارفرما ،در قالب نمودارهای  PIEبه دست می دهد .به عالوه می توان با وارد نمودن مقادیر نرخ ارز،
مجموع ریالی قراردادهای منعقد شده توسط مدیریت طرح و یا کارفرما را نیز مشاهده نمود.

 .23نمودار قراردادها با نرخ تسعیر ارز ثابت
با مراجعه به این بخش ،مجموع مبالغ کل قراردادهای منعقد شده در طول سال های پروژه ،و با نرخ
تسعیر ارز ثابت نمایس داده می شود .نرخ ارز به صورت یک منوی انتخابی در اختیار کاربر قرار می
گیرد .اطالعات مورد نیاز این نمودار ،از لیست قراردادها و از فیلدهای مبلغ قرارداد و نوع ارز گردآوری
می شود.
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 .24نمودار وضعیت اجزا قراردادها
این نمودار نشان خواهد داد چند درصد از مبلغ کل یک و یا چند قرارداد از یک پیمانکار ،مربوط به
اضافه کاری ،چند درصد مربوط به الحاقیه ها و چند درصد مبلغ اصلی قرارداد است.
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 .25نمودار پرداخت قراردادها
این نمودار نشان می دهد چند درصد از مبلغ قرارداد و یا قراردادهای یک پیمانکار ،پرداخت شده،
چند درصد پرداخت نشده (برای صورت وضعیت های تأیید شده) و چند درصد از مبلغ قرارداد تا
پایان آن باقی مانده است.
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 .26گزارش پیشرفت قراردادها ()CPR
در این قسمت ،جدولی از پیمانکاران و قراردادهای منعقد شده نشان داده می شود .تاریخ های شروع
و پایان هر قرارداد به انضمام تاریخ آخرین تمدید از لیست قراردادها خوانده می شود .مدت قرارداد
در این گزارش از تفاوت تاریخ پایان و تاریخ شروع و به همین ترتیب ،مدت قرارداد با تمدید نیز از
تفاوت آخرین تاریخ تمدید و تاریخ پایان محاسبه محاسبه می گردد.
مدت قرارداد = تاریخ پایان – تاریخ شروع
مدت قرارداد با تمدید = آخرین تاریخ تمدید – تاریخ پایان
انحراف از برنامه = پیشرفت برنامه ای – پیشرفت واقعی
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 .27نمودار انحراف زمانی قراردادها
در این قسمت ،با استفاده از منوی انتخابی دیسیپلین ها ،تعداد قراردادهای مربوط به هر دیسیپلین
و انحرافات زمانی آنها نمایش داده می شود .این انحرافات زمانی به معنای تاریخ پایان برنامه ای قرارداد
با در نظر گرفتن آخرین تاریخ تمدید از تاریخ اصلی قرارداد می باشد.
انحراف زمانی قرارداد = آخرین تاریخ تمدید – تاریخ پایان قرارداد
داده های مورد نیاز در این نمودار ،از لیست قراردادها خوانده میشود.
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 .28داشبورد مقایسه پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی قراردادها

 .29داشبورد مقایسه ای وضعیت مالی قراردادهای مختلف یا سبد قراردادها
مقایسه وضعیت یک یا چند قرارداد با یکدیگر یا مقایسه چند سبد قرارداد
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 .31داشبورد پرداخت های ماهانه به تفیکیک هر پروژه یا قرارداد

گزارش پرداخت ها برای هر قرارداد با جزییات
جزییات ریـز پرداخت شده برای هر قرارداد به همراه کسورات آن
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