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امکان طراحی فرم و فیلدهای مورد نیاز برای تجمیع اطالعات 1.

امکان طراحی گزارش توسط برنامه برای گزارشات خاص که در سیستم دیده نشده است2.

امکان آرشیو کلیه مستندات و طبقه بندی اطالعات در قالب ضمایم داده های وارد شده3.

پشتیبانی از ساختار درختی برای طبقه بندی اطالعات 4.

web basedدسترسی به کلیه قسمتهای سیستم از طریق 5.

تعریف دسترسی به اطالعات برای ساختار و مستندات6.

مدیریت گروه های کاربری برای اختصاص به انواع مستندات 7.

تعیین نمایش و ترتیب چیدمان فیلدهای خاص در ورود اطالعات و یا گزارشات8.

PDFو یا Officeنتایج جستجو به نرم افزارهای Exportامکان چاپ و 9.

سیستم گزارش دهی کامل بر اساس داده ها و نظارت بر عملکرد کاربران10.

امنیت باال در دسترسی به اطالعات توصیفی و تصویری و مسیر کاربر و سرور مرکزی11.

امکان طبقه بندی یک پرونده به اجزای تشکیل دهنده آن12.

امکانات زیر سیستم آرشیو
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قابلیت اعطای مجوز دسترسی به هر یک از پرونده و یا اجزای آن13.

اعطای مجزای دسترسی به مشاهده،ثبت،ویرایش و حذف مدارک14.

تعیین محدودیت در ایجاد تعداد پرونده و یا اجزای آن15.

ایجاد فیلد های دلخواه برای هر بایگانی یا زیر مجموعه آن در ساختار درختی 16.

...تنوع در نوع فیلد ایجاد شده مانند متن،عدد،تاریخ،ساعت،و سفارشی و17.

در انواع مختلف( انتخابی)مدیریت فیلدهای سفارشی 18.

ایجاد چندین پروژه برای مدیریت انواع مستندات مربوط به هر یک19.

ساختار و بایگانی جهت استفاده مجددImport  ،Exportامکان 20.

تعیین مشاهده شدن یا نشدن فیلد در ورود اطالعات و گزارش گیری21.

بودن و مقدارمقدار پیش فرض ترتیب چیدمان برای فیلدهاuniqueتعیین 22.

امکان کپی یک قسمتی از ساختار به قسمتی دیگر23.

بایگانیبرای هر ( officeمانند مجموعه ) تعیین فایلهای ضمیمه قالب بندی شده 24.

امکانات زیر سیستم آرشیو
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بین مدارک غیر مرتبط در ساختار درختیLinkامکان تعریف 25.

(حداقل و حداکثر -جمع ، میانگین)گزارشگیری بر اساس  محاسبات فیلدهای عددی 26.

قابلیت پی گیری عملکرد کاربران در سیستم برای ایجاد و ویرایش و حذف مدارک27.

جستجو بر اساس تمام فیلدهای اطالعاتی یک بایگانی28.

جستجو بر اساس تمام فیلدهای بایگانی های تو در تو در ساختار29.

جستجو بر اساس قسمتی از کلمه در فیلدها30.

منطقی و کوچکتر و بزرگتر مقادیر عددی و تاریخ و غیرهAnd،Orجستجو بر اساس 31.

Excelچاپ لیست نتایج جستجو و یا ارسال به 32.

جستجو بر اساس بایگانی فارغ از ساختار33.

نموداربه همراه Report Serviceقابلیت طراحی گزارشات با 34.

ازآنفیلدهای یک بایگانی و استفاده مجدد Import  ،Exportامکان 35.

...و 36.

امکانات زیر سیستم آرشیو
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(W.F)سیستم گردش کار 

تعریف گردش کار برای جداول دلخواه1.

ها از یک جدولviewتعریف گردش کار برای 2.

W.Fتعریف شروع کنندگان یک 3.

(بصورت خودکار شروع شود یا نیاز به شروع دستی باشدW.Fیعنی بعد از تعریف، )W.Fتعریف شروع خودکار یا دستی 4.

W.Fامکان فعال یا غیرفعال کردن یک 5.

W.Fامکان تعریف کاربران شرکت کننده در 6.

(جهت اطالع یا تایید)هر کاربر Actionامکان تعریف نوع 7.

(یعنی ارسال همزمان مدرک به چند کاربر جهت تایید یا اطالع و یا ترکیبی از آن)در چرخه کار joinو folkامکان تعریف 8.

W.Fاز Stageامکان ویرایش و حذف هر 9.

دارای کارتابل برای تمام کاربران که در چرخه کار حضور دارند10.

W.Fکار ارجاع شده توسط Rejectیا  Confirmامکان 11.

که شروع شده استFlowامکان مشاهده فرآیند یک 12.
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(W.F)سیستم گردش کار 

On Progress, Rejected, Completed, Flowگزارش از 13.

توسط شروع کننده آنFlowنمودن یک Stopامکان 14.

Confirmیا Rejectگذاری بر روی هر Commentامکان 15.

امکان ارجاع غیر رسمی مدرک به گروههای دیگر16.

امکان کدگذاری مدرک بعد از تکمیل چرخه کار17.

(ها، عناوین، تاریخ ها و غیرهcomment)ها Flowامکان جستجو در بین کلیه 18.

.19Read onlyشدن مدرک بعد از تکمیل چرخه

مدارک به صورت داخلی و خارجیVersionامکان 20.

خارجی استVersionامکان شروع مجدد چرخه کار برای یک مدرک که قبال چرخه را تمام کرده و دارای یک 21.

به کد مدرکVersionاعمال 22.

های نهایی و سوابق مربوطهVersionامکان مشاهده مدارک با 23.

امکان استخراج کلیه مدارک با آخرین ورژن برای مدارک انتخابی یا کل پروژه24.
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سیستم کدینگ

Codingامکان تعریف فیلد از نوع 1.

نهاییFormatبرای تشکیل  Codingتعریف فیلدهای شرکت کننده در 2.

تعریف چیدمان و ترتیب فیلدها در ترکیب نهایی و استفاده از عالمت های بین فیلدها3.

شامل نام یک دیسیپلین است، قبال جدول دیسیپلین ها  Codingمثال اگر )امکان تعریف فیلد از نوع یک جدول و ورود اطالعات پایه آن 4.

(استفاده می شود Codingتشکیل و ورود اطالعات شده و در سیستم 

(و غیره01یا 001مثال )امکان تعریف تعداد رقم های سلایر برای انتهای کد 5.

.مدارکی که قبال کد شده اند Codingامکان بروز رسانی 6.

خودکار بصورت دسته ای برای تمام مدارکCodingاعمال 7.

(W.F)در چرخه کار Versioningو Codingترکیب 8.



ماژول هشدار

عملیاتیو هشدار های تاریخ دار شامل هشدار های 1.

(هشدار تاریخ دار)امکان نمایش مورد هشدار در تاریخ خاص2.

(توسط مدیر سیستم طراحی می شود: هشدار عملیاتی)امکان نمایش هشدار بر اساس شرایط خاص 3.

نمایش مهلت باقیمانده هر مورد از هشدار4.

نمایش هشدار ها در رنگهای مختلف بر اساس بازه های مختلفا5.

امکان تغییر زمان هشدار 6.

(از انجام نشده به انجام شده)امکان تغییر وضعیت هشدار 7.

امکان مشاهده هشدار های پرسنل زبر مجموعه توسط رییس8.

امکان ارسال هشدار بصورت پیامک یا ایمیل به افراد خاص9.

...و 10.
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شرکت مهندسی داده تامین خاورمیانه

اخر ابوریحان به سمت)خیابان آزادی-تبریز
12جنب کوی جوزاک پالک -(شریعتی

041-34765879-81:تلفن

کییپست الکترون

dadehtamin@gmail.com

Info@datatamin.ir

www.datatamin.ir
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