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Project Management Information Systemه   سیستم اطالعات مدیریت پروژ - PMIS

این سیستم داراي ویژگی هاي کلی ذیل میباشد:

طراحی متمرکز جهت مدیریت و راهبري پروژه هاي مختلف
 جمع آوري و دسته بندي کلیه داده ها و اطالعات به منظور افزایش بهره وري و کارایی تیم هاي مختلف شاغل و تاثیرگذار

در پروژه
داراي سرعت بسیار باال به دلیل نوع و سیاست هاي طراحی
 هاي کاربران به صورت دقیقطراحی ایمن با قابلیت کنترل و دسترسی
امکان تهیه انواع گزارشات مختلف
ایجاد شرایط دلخواه براي اطالع مدیران از وضعیت پروژه و پایش فعالیت ها
 طراحی مبتنی بروب و کارایی صحیح در محیط انواع مرورگر ها مانندGoogle chrome, fire fox, Internet

explorer
ن بیش از ده زبان با قابلیت اضافه کردن زبان جدیدطراحی چند زبانه با دارا بود

در صفحات آتی به اجزاء مختلف این سیستم اشاره می گردد.
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Electronic Correspondences Handling System-ECHSمکاتباتمدیریت

محیط چندزبانه
اتوماسیون اداري در سطح سازمان و پروژه
 مطابق با چارت سازمانیکنترل گردش مکاتبات
امکان پاراف و توزیع نامه ها؛ مدیریت صورتجلسات
شماره گذاري خودکار نامه ها با توجه به پروژه و مخاطب بر اساسNumbering

Procedure
آرشیو، دسته بندي و جستجوي مکاتبات
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-Electronic Document Management Systemمهندسیمدیریت مدارك و مستندات  EDMS

مدیریت و آرشیو مدارك مهندسی
 تعریفMDR در سیستم به تفکیک پروژه وEngineering Stage
 تعریفMDRبراي زیر پروژه ها و امکان دسترسی پیمانکاران جزء به مدارك مرتبط
 کنترل زمانبنديissueمدارك و اعالم اخطار در صورت تاخیر
 تعیینRev. مدارك به صورت اتوماتیک جهت جلوگیري از تکرار و یا جا افتادن یکRev.
 توزیع مدارك طبق مسوولیت هاي تعریف شده در سیستم
محاسبه پیشرفت مدارك مهندسی بر اساس وزن مدارك به صورت لحظه اي،امکان بررسی و اظهار نظر روي مدارك
.پشتیبانی از زبان فارسی و تقویم شمسی
 تعریف، ایجاد و مدیریت چند پروژه به صورت همزمان.قابلیت
تحت وب
قابلیت ایجاد هر نوع گزارش با فرمت دلخواه
 قابلیت خروجی به صورتExport to Excel.
قابلیت ارسال پیام (کارتابل و یا ایمیل) براي تمامی رخدادهاي صورت گرفته به همراه تنظیمات منطق ارسال پیام
 قابلیت گزارشگیري از کلیه اطالعات و وضعیت پروژه به صورتOnline.
 قابلیت تعریفTemplate.براي انواع پروژه ها به منظور ساخت اتوماتیک سایت هر پروژه با توجه به نوع پروژه
.قابلیت ایجاد انواع کتابخانه ها و لیست ها در هر سایت پروژه
 قابلیت گردش دستی (توسطDCC و اتوماتیک (قابل تعریف توسط ((DCC)MDR.
 قابل تنظیم کاربر."کد سند"قابلیت تولید خودکار
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Electronic Purchasing Management System-EPMSد         مدیریت خری

بانک اطالعاتی سازندگان
تعریف ، تامین کنندگان و نمایندگی هاApproved Vendor List تفکیک پروژه هابراي سیستم به
ثبت و پیگیري کامل فرآیند مناقصه
 به روز رسانی مدارك فنی مرتبط به هر خرید از طریق اتصال به سیستمEDMS
 ثبت و پیگیري کلیه فعالیتهاي خرید تا صدورP.O.
قراردادانعقادازبعدهايپیگیريجهتکاالپیشبردسیستمدرپروندهتشکیلواطالعاتانتقال
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Expeditingکاالشبردمدیریت پی Management System

ثبت اطالعات قابل خرید در طول فاز طراحی پروژه
دسته بندي لیست اقالم هر بسته خرید جهت تولید درخواست خرید مربوطه
 کاهش و افزایش اقالم و مقادیر در بسته هاي خرید و مدیریت ویرایش هاي

MTOمختلف 
مدیریت اقالم سفارش شده
پیگیري وضعیت اقالم از سفارش تا تحویل
 دریافت و ثبت اطالعاتPacking Listبه صورت آنالین از سازنده مربوطه
ثبت، گزارش و برگشت اقالم تحویل گرفته شد ه
اثبت جابجایی ه
تحلیل موجودي انبار
قالم توسط پیمانکاران جزء و گروه هاي اجرایی از طریق سیستمدرخواست تحویل ا
 ،ست هاي تحویل اقالمتایید و ثبت درخواتحلیل
سیستم جامع گزارش گیري
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Material Management Systemم                                  اقالمدیریت 

در طول فاز طراحی پروژهثبت اطالعات اقالم خرید

دسته بندي لیست اقالم هر بسته خرید جهت تولد درخواست خرید مربوطه

 کاهش و  افزایش اقالم و مقادیر در بسته هاي خرید و مدیریت ویرایش هاي مختلفMTO

مدیریت اقالم سفارش شده

 حویلتپیگیري وضعیت اقالم از سفارش تا

 دریافت و ثبت اطالعاتPacking Listبه صورت آنالین از سازنده مربوطه

،گزارش و برگشت اقالم تحویل گرفته شدهثبت

ثبت جابجایی ها

تحلیل موجودي انبار

درخواست تحویل اقالم توسط پیمانکاران جزء و گروه هاي اجرایی از طریق سیستم

تحلیل، تایید و ثبت درخواست هاي تحویل اقالم

سیستم جامع گزارش گیري
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Construction Management Systemا                                      نصب و اجرمدیریت 

  دریافت اطالعات ساختار شکست کارWBSبخش اجرا از سیستم کنترل پروژه

 تعریفJob-phase براي ردیف هایی ازWBS که شکست آنها تا سطح آیتم

.میباشد

براي هربخش کار، مطابق ساختار شکست کار و اعطاي دسترسی به نفرات مربوطهمشخص نمودن پیمانکار/گروه اجرایی

 ثبت اطالعات احجام کارهاي انجام شده به تفکیکJob-phase ها به همراه مستندات مربوطه توسط پیمانکاران/ گروه

هاي اجرایی

 تعریف در سیستمارجاع گزارشات انجام کار براي تایید نهایی به نفرات ذیصالح مطابق رویه

 تهیه گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه و گزارشات دوره اي از مقادیر کار انجام شده به تفکیک پیمانکار، نوع کار و یا ردیف

WBSهاي 

تهیه صورت وضعیت هاي اجرا به صوت اتوماتیک

ختلف)اجرا به صورت آنالین (قابل خصوصی سازي به تفکیک هاي ممحاسبه و نمایش پیشرفت بخش
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Projectه                             کنترل پروژسیستم برنامه ریزي و  Control System

عریف تWBSپروژه براي سیستم بدون محدودیت در تعداد فعالیت
 امکان محاسبه پیشرفت واقعی پروژه به صورتOnlineدر بخش هاي مهندسی،خرید و اجرا
مدیریت زمان پروژه
 محدوده پروژهمدیریت
تعریف چارت سازمانی پروژه
مدیریت گزارشات پیشرفت پیمانکاران و پیمانکاران خرد به صورت الکترونیک
...........گزارشات روزانه احجام کار، عملیات عمرانی، ماشین آالت و
 مدیریت برنامه ریزي ساخت بر اساسWBS پروژه
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GPMISجغرافیایی پروژه هاداشبوردهاي مدیریتی اطالعات 
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Financial Report Dashboardsداشبوردهاي وضعیت مالی
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پیشرفت فیزیکی پروژه هاداشبوردهاي 
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Cash Flow Management Systemمدیریت سرمایه و جریان نقدینگی 

بسیاري از شرکت ها با وجود اینکه فعالیت هاي سودآوري انجام می .در شرکت ها مانند جریان خون در بدن استجریان نقدینگی 
دهند ممکن است به علت کمبود نقدینگی دچار بحران شوند. برترین شرکت هاي دنیا بیش از آنکه به صورت هاي مالی (که وضعیت 

.الی پیش رو را تصویر می نمایندگذشته را به تصویر می کشند) توجه کنند جریان م

جلوگیري از خواب سرمایهکنترل بهتر بر جریان نقدینگی شرکت جهت اخذ تصمیمات آگاهانه و
پیش بینی تنگناهاي مالی و کاهش تاثیر آنها
مدیریت بهتر بر اخذ اعتبارات مالی از بانکها یا دیگر موسسات مالی و صرفه جویی در پرداخت بهره
به بانکها با پیش بینی و مدیریت نیازهاي مالیکاهش وابستگی
حفظ ارزش زمانی سرمایه و غلبه بر تاثیر تورم
 مقایسه وضعیت فعلی با پیش بینی اولیه(Plan & Actual)
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-Tender Management Systemمدیریت مناقصات ETHS

اهقابلیت طراحی مشخصه هاي عمومی گزارشات با عناوین و ستون هاي دلخو
 حفظ ظاهر فرمها
تولید تاریخجه کلیه عملیات انجام شده روي فرایندهاي مناقصات
کشف گلوگاه ها
.امکان تعریف نامحدود مراحل هر جریان کاري
 مشاهده و ردگیري تاریخ ثبت و تایید و رد هر درخواست به صورت یکجا از شروع تا پایان فرایند به تفکیک فرمها و

درخواست ها.
 میانگین زمانی شروع تا پایان هر فرایند به تفکیک فرمها.محاسبه
 محاسبه دقیق تعداد ثبت فرمها و تایید ها و رد ها به تفکیک فرمها و نوع درخواست ها و میزان استفاده از فرمها توسط

کاربران

از دیگرارزش هاي این سیستم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:   
قابلیت ویرایش فرایند انواع مناقصاتانواع مناقصات تعبیه شده :
مدیریت وقایع و سررسیدها : ثبت وقایع در تقویم سازمان و یادآوري سررسید جلسات و وقایع مهم
از طریق ایمیل و پیامک
گزارشات مناقصات و قراردادها
.مدیریت جامع پیمانکاران مدیریت و تعامل با پیمانکاران از طریق ایمیل و پیامک
تمامی مراحل به همراه پایش کلیه مراحل مناقصه در یک نگاهمدیریت
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Contract Managementد ها مدیریت قراردا

امور مربوط به قراردادها در سازمان ها از جمله فعالیت هاي کلیدي محسوب می شود و با هر چه 
بزرگتر شدن سازمان و افزایش تعداد قراردادها و پیمانکاران که خود انواع الحاقیه ها، متمم ها و 

سیار هزینه صورت وضعیت ها را به همراه دارد، دسته بندي و مدیریت این قراردادها کاري دشوار و ب
.شدخواهد 

: خالصه امکانات سیستم
آرشیو الکترونیکی قراردادها
 پیمانکاران
 چند کاربره بودن
 اخطارها و کنترل ها
 الحاقیه ها و متمم ها
 تحت وب بودن
 جستجو و گزارشات و نمودارها
کاربري ساده
پیوست الکترونیکی مدارك
 قابلیت ارتقاء بر اساس نیازهاي سازمان
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Risk Managementسیستم مدیریت ریسک پروژه

ارزیابی و کنترل ریسک رویه ها و فرآیند هاي مربوط به فعالیت هاي تحلیل،کاربرد سیستماتیک سیاست هاي مدیریتی،مدیریت ریسک
معیارهایی است که میتوان از آنها می باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرآیند مستندسازي تصمیمات اتخاذ شده و شناسایی و به کارگیري 

جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.
عکس العمل شناسایی ریسک، اندازه گیري ریسک،ارائه پاسخ (زهاي  ابه فمدیریت ریسک، (PMI)از طرف موسسه مدیریت پروژه

کلیه فرآیند هاي مرتبط با «پروژه عبارت است از تقسیم شده است. در این تعریف، مدیریت ریسککنترل ریسکدر مقابل ریسک) و 
شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثر سازي نتایج رخدادهاي مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع 

».نامطلوب می باشد
ریسک فرآیندي شامل دو فاز اصلی است؛ فاز تخمین ریسک در منابع مختلف، تعاریف دیگري نیز ارائه شده است. بنا بر نظر بوهم، مدیریت 

(شامل مراحل برنامه ریزي مدیریت ریسک، برنامه ریزي نظارت ریسک و (شامل شناسایی،تحلیل و اولویت بندي) و فاز کنترل ریسک
اقدامات اصالحی) می باشد. 

اطالعات پایه

فرم ثبت ریسک

گردش کار

گزارش ریسک
1 ثبت و ارزیابی ریسک•

2 ارجاع به مالک ریسک•

3 تدوین برنامه واکنش به ریسک•

4 پیگیري تا اقدام نهایی•
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Issue Managementمدیریت وقایعسیستم 
مدیریت وقایع محیطی را فراهم می کند که بتوان مستندات مربوط به پروژه را مدیریت نموده و اخبار و وقایعی را که در طول حیات 

گیري نمود.دهند را پیها رخ میپروژه
قابلیت هاي سیستم :

 پروژه توسط تیم کاري پروژهگزارش روزانه وقایع پروژه در فضاي کاري مربوط به
تخصیص وقایع به افراد مسئول
مستند کردن صورتجلسات و گزارشات کارگاهی
مستند کردن صورتجلسات و گزارشات درون واحدي
مستند کردن صورتجلسات و گزارشات بین ذینفعان پروژه
مستند نمودن وقایع مربوط به هریک از فعالیت هاي درون زمان بندي پروژه
مدیریت دانش بر روي پروژه هاي جاري سازماننیل به
تعریف واحد هاي سازمانی
تعریف اجزاء پروژه
پشتیبانی از چرخه حیات پروژه
ایجاد بانک هاي اطالعاتی گوناگون شامل صورتجلسات و گزارشات
ایجاد گردش کار بر روي گزارشات و صورتجلسات
ید نهاییایجاد رویه تکمیل بر روي فرم ها تا رسیدن به تای
مستند سازي و مدیریت وقایع بر روي فعالیت هاي زمان بندي



88532604فکس: خط)8(88532560: تلفن5واحد–2پالك–بیهقیبلوار–آرژانتینمیدان–تهران
Unit 5, No. 2, Beyhaghi Blvd., Tehran – Iran    Tel: +98 21 88 532 560 (8 Lines) Fax: +98 21 88 532 604

www.msproject.ir info@msproject.ir

Timesheet Management Systemمدیریت برگه هاي زمانی

هاي این سیستم عبارتند از:قابلیت
ها، کارهاي جاري، اداري و......طبقه بندي فعالیتهاي سازمانی به تفکیک پروژه
ها و پروژه هاي سازمان امکان تعریف سلسله مراتبی طرحها، برنامه
تخصیص فعالیتها به افراد سازمان
به تفکیک قابلیت پیگیري وضعیت پیشرفت و مدت زمان صرف شده برروي هریک از فعالیتها

پرسنل
به تفکیک پرسنلها و گزارشگیريهاي مختلف ارزیابی عملکرد برروي فعالیتها و پروژهامکان تعریف شاخص
ها براساس پیشرفت و کارکرد امکان استخراج گزارشات متنوع جدولی و نموداري برروي پروژه
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Task Managementهاي سازمانسیستم مدیریت وظایف و فعالیت
هاي خدماتی، سازمانها درهاي عملیاتی و طرحها، برنامههاي پرسنل برروي پروژهاین سیستم جهت مدیریت وظایف و فعالیت

تولیدي، پیمانکاري و..... تعریف شده است. قابلیتهاي این سیستم عبارتست از:
 ي یک پروژههافعالیتریز ها و سپس هاي کالن تا پروژهبرنامهسطح سطح بندي از
و.....وزنینه، ها به افراد و ورود سایر اطالعات ضروري مرتبط به فعالیت مانند هزامکان تخصیص هر یک از فعالیت
ورود اطالعات پیشرفت توسط هر فرد به صورت جداگانه و با استفاده از سطح دسترسی تعریف شده براي وي
امکان انجام محاسبات و تعریف شاخصهایی چون پیشرفت برنامه اي و شاخص عملکرد زمانی
هاي مربوطهدپارتمانها به تفکیک ها و پروژهامکان گزارشگیري از پیشرفت مالی و زمانی فعالیت
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فارسی ساز و تقویم شمسی براي سیستم هاي جهانی مدیریت پروژه

Microsoft Projectتقویم شمسی براي 2007

Microsoft Projectتقویم شمسی براي 2010

Microsoft Projectتقویم شمسی براي  2013

Primavera Enterpriseتقویم شمسی براي  4.1 & Primavera
Enterprise 5.0

Primavera P6تقویم شمسی براي

Microsoft Project Serverتقویم شمسی و فارسی ساز براي
2007

Microsoft Project Serverتقویم شمسی و فارسی ساز براي
2010

Microsoft Project Serverتقویم شمسی و فارسی ساز براي
2013

Microsoft SharePointشمسی و فارسی ساز برايتقویم  2007

Microsoft SharePointتقویم شمسی و فارسی ساز براي 2010

Microsoft SharePointتقویم شمسی و فارسی ساز براي 2013

Nintexتقویم شمسی و فارسی ساز براي نرم افزار 


