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  فهرست موضوعات
  
  

  : اول بخش 
آالت هاي کلی سیستم مدیریت ماشین ها و ویژگی قابلیت CMMS

  

  بخش دوم
 فرایندها و گردش کارها در سیستمCMMS

  

  :وم سبخش 
آالت  مشخصات فنی سیستم مدیریت ماشینCMMS

  :م چهاربخش 
هاي  فهرست پروژهCMMS در حال اجراء توسط شرکت البرز تدبیر سامانه
هاي  فهرست پروژهCMMS  توسط شرکت البرز تدبیر سامانهاجرا شده
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  بخش اول
  

  CMMS آالت هاي کلی سیستم مدیریت ماشین ها و ویژگی قابلیت
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  مقدمه
    

بنـابراین  . باشـد  ها در حال تغییر و تحول مـی  آالت در سازمان هاي نوین اطالعات و ارتباطات، رویکرد مدیریت ماشین امروزه با گسترش فناوري
وضـاع و  به منظور کنترل مسـتمر و اطـالع کامـل از ا   ) CMMS(آالت  و مدیریت ماشین) نت(هاي مکانیزه نگهداري و تعمیرات  وجود سیستم

ها بـراي تـداوم کـار بـا حـداکثر بـازدهی و صـرف حـداقل هزینـه در           ترین روش آالت و تجهیزات و ارائه مطلوب احوال و نحوه عملکرد ماشین
  .گردد ها بیش از پیش احساس می سازمان

در ) CMMS(آالت  مـدیریت ماشـین  و ) نـت (هاي نگهداري و تعمیـرات   سازي سیستم افتخار ما اینست که در ارتباط با تحلیل، طراحی و پیاده
هـاي   هـا و توانـایی   هـاي فـوق داراي قابلیـت    سیسـتم . ایم سازي و اجرا نموده ها را در ده ها سازمان پیاده حال فعالیت بوده و تاکنون این سیستم

  : باشند فراوانی بوده که برخی از آنها به شرح ذیل می
  

ها  ها و کارگاه پروژهآالت مستقر در  مانیتورینگ وضعیت و عملکرد ماشین  
آالت با امکان تهیه گزارشات متنوع از آنها هاي مرتبط با ماشین ثبت و نگهداري کلیه سوابق تعمیرات و نگهداري و هزینه
و تدارکات) اي هاي دوره سرویس(ریزي نت  تهیه و ارائه جداول برنامه
 اعالم هشدارهاي مختلف هوشمندانهCM  وPM  و توانایی تلفیقPM و CM 
هـا،   هـا، نـرخ خرابـی    هاي مختلف نظیر قابلیت اطمینان، کارایی، درصد آماده به کـاري، میـانگین توقـف    گیري معیارها و شاخص اندازه

O.E.E  و...
آالت اي ماشین هاي دوره ها و ارزشیابی آالت و اجاره بهاي آنها، نقل و انتقال، خسارت قراردادهاي ماشین
آالت و گزارشات مربوطه  نهاي ماشی کنترل بیمه نامه
 از طریق (ها و انتقال اطالعات مورد نیاز آنها  ها و کارگاه با پروژه) ستاد(مدیریت اطالعات دفتر مرکزيCD اینترنت، اینترانت و ،(...  

  
دد و وظیفـه  نصـب مـی گـر    )سـتاد ( داراي یک هسته مرکزي نرم افزار بوده که در دفتر مرکزي CMMSمدیریت ماشین آالت نت و سیستم  

اسـتفاده نماینـد،   ) کارگـاه نسخه خاص (نیز از نرم افزار  پروژه ها و کارگاه هادر صورتیکه هر یک از . مدیریت یکپارچه اطالعات را به عهده دارد
هـا، توقفـات،   اطالعـات کارکرد : از طریق اینترنت و یا اینترانت با نرم افزار مرکزي تبادل اطالعـات نمـوده و کلیـه اطالعـات عملیـاتی شـامل       

از آخرین اطالعـات و وضـعیت ماشـین     )ستاد( به این ترتیب دفتر مرکزي. به بانک اطالعاتی مرکزي منتقل می گردد... تعمیرات، سرویس ها و
مـه  در ادا. بدسـت آورد  ...کارگـاه هـا و پـروژه هـا و    مطلع شده و می تواند گزارشات و تحلیل هاي مختلـف را از اطالعـات    کارگاهآالت در هر 

  .سیستم اشاره شده است امکاناتبصورت مختصر به برخی از 
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  شارژ اطالعات -1
  اطالعات تقویمی - 1-1
  )روزهاي کاري و تعطیل(میالدي / مشاهده تقویم شمسی -1- 1-1
  تنظیم تقویم کاري  -2- 1-1
  اطالعات پایه سیستم - 1-2
  معرفی واحد مواد و قطعات -1- 1-2
  . . .قدرت و / ظرفیت هاي معرفی واحد -2- 1-2
  معرفی اطالعات پایه شغل -3- 1-2
  معرفی اطالعات پایه نوع گواهینامه -4- 1-2
  ...)شامل بیمه بدنه، ثالث و(ها  معرفی اطالعات پایه نوع بیمه نامه -5- 1-2
  ها معرفی اطالعات سریال پالك -6- 1-2
  ها معرفی انواع رنگ -7- 1-2
  )آالت بر حسب تنوع ماشین(آالت  نه ماشینمعرفی نرخ اجاره بهاي سالیا -8- 1-2
  ها معرفی انواع سوخت -9- 1-2
  ها اطالعات پایه دستگاه - 1-3

  ...)سنگین و  شامل سنگین، نیمه(ها  اطالعات رده دستگاه -1- 1-1  
  ...)مانند کامیون، لودر، بلدوزر و (ها  اطالعات نام دستگاه -2- 1-3  
  ...)و  D155 ،1921 مانند(ها  اطالعات تیپ دستگاه -3- 1-3  
  )کارخانه سازنده(ها  اطالعات نوع دستگاه -4- 1-3  

  معرفی پروژه ها  - 1-4
  ...)موتور، انتقال قدرت، هیدرولیک و : شامل(هاي نت  معرفی رده - 1-5
  ها دستگاه) خواب(معرفی علل توقف  - 1-6
  ها معرفی اجزاء دستگاه - 1-7
  ) پرسنل(معرفی کارکنان  - 1-8
  کاري کارکنان  وابقمعرفی س - 1-9
  هاي دریافتی متفرقه از کارکنان ثبت سوابق خسارت - 1-10
  معرفی برنامه سرویس و نگهداري - 1-11
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  آالت  معرفی بانک ماشین - 1-12
  معرفی قراردادها - 1-13
  معرفی فهرست قطعات و ابزارآالت - 1-14

  معرفی انبارها -1- 1-14  
  فهرست مواد و قطعات -2- 1-14  
  اسناد رسید انبار ثبت -3- 1-14  
  ثبت اسناد حواله انبار -4- 1-14  
  آالت فهرست ابزار -5- 1-14  

  تنظیمات سیستم  -2
  تنظیمات کاربران - 2-1

  هاي کاربران و مجوزهاي دسترسی به اطالعات در سیستم معرفی گروه -1- 2-1  
  معرفی کاربران در سیستم -2- 2-1  
  تغییر رمز کاربري -3- 2-1  

  تنظیمات سیستم - 2-2
  ها و مانیتورینگ سیستم تنظیمات رنگ -1- 2-2  
  تنظیمات بانک اطالعاتی سیستم -2- 2-2  
  تنظیمات پارامترهاي سیستم -3- 2-2  

  عملیات سیستم  -3
  آالت به تفکیک پروژه ها مانیتورینگ ماشین - 3-1

  اطالعات کارکردها و مجوزها -1- 3-1  
  ثبت مجوزهاي عدم نیاز-1-1- 3-1    
  آالت عتکار واقعی ماشینثبت سا -1-2- 3-1    
  آالت ثبت کارکرد روزانه ماشین -1-3- 3-1    
  )نت(ثبت سوابق نگهداري و تعمیرات  -2- 3-1  
  آالت ثبت سوابق تعمیرات ماشین -2-1- 3-1    
  هاي انجام شده  ثبت سرویس/ اي هاي دوره سرویس -2-2- 3-1    
    ثبت مجوزهاي تعمیرات -2-3- 3-1    
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  مصرفی ثبت سوابق سوخت -2-4- 3-1    
CMسوابق آنالیز روغن  -2-5- 3-1    

  دستور کارها -3- 3-1  
  دستور کار تعمیرات -3-1- 3-1    
  اي دستورکار سرویس دوره -3-2- 3-1    
  نقل و انتقال -4- 3-1  
  ها جابجایی دستگاه -4-1- 3-1    
  ...)مانند موتور و (ها  جابجایی قطعات دستگاه -4-2- 3-1    
  بیمه و حوادث -5- 3-1  
  آالت نامه ماشین ثبت اسناد بیمه -5-1- 3-1    
  ها هاي دریافتی از بیمه نامه سوابق خسارت -5-2- 3-1    
  آالت  سوابق حوادث ماشن -5-3- 3-1    
  آالت غیرسازمانی ماشین -6- 3-1  
  اي آالت اجاره ماشین-6-1- 3-1    
  آالت پیمانکاران ماشین -6-2- 3-1    
  ارزشیابی -7- 3-1  
  آالت  فنی ماشینسوابق ارزشیابی  -7-1- 3-1    

  گزارشات سیستم  -4
  آالت گزارشات آمار و اطالعات ماشین - 4-1  
  آالت آمار ماشین -1- 4-1    
  آالت هر پروژه آمار ماشین -2- 4-1    
  آالت براساس سال خرید آمار ماشین -3- 4-1    
  آالت براساس سال ساخت آمار ماشین -4- 4-1    
  شده هاي خریداري گزارش قیمت کل دستگاه -5- 4-1    
  ها گزارشات آمار اطالعات پایه دستگاه -6- 4-1    
  ها به تفکیک رده گزارش آماري دستگاه -6-1- 4-1      
  ها به تفکیک نام  گزارش آماري دستگاه -6-2- 4-1      
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  ها به تفکیک تیپ گزارش آماري دستگاه -6-3- 4-1      
  ها به تفکیک کارخانه سازنده گزارش آماري دستگاه -6-4- 4-1      
  آالت گزارشات عملکرد زمانی ماشین - 4-2  
  گزارشات عملکرد زمانی یک دستگاه -1- 4-2    
  ها در کل شرکت گزارش آمار عملکرد زمانی دستگاه -2- 4-2    
    آالت گزارشات خواب ماشین -3- 4-2    
  ها در سطح کل شرکت دستگاه) توقف(گزارش علل خواب  -3-1- 4-2      
  ها در کل شرکت گاهدست) توقف(گزارش علل خواب  -3-2- 4-2      
  ها دستگاه) توقف(گزارش جمع علل خواب -3-3- 4-2      
  گزارش فواصل بین دو توقف  -3-3- 4-2      
  آالت گزارشات تفضیلی عملکرد زمانی ماشین - 4-3  
  آمار عملکرد زمانی تفصیلی یک دستگاه -1- 4-3    
  آالت در پروژه آمار عملکرد زمانی تفصیلی ماشین -2- 4-3    
  آالت در کل شرکت ار عملکرد زمانی تفصیلی ماشینآم -3- 4-3    
  آمار کارکرد تفصیلی راننده   -4- 4-3    
  آالت گزارشات اجاره بهاي ماشین - 4-5  
  آالت یک پروژه گزارش اجاره بهاي ماشین -1- 4-5    
  آالت گزارش اجاره بهاي ماشین -2- 4-5    
  آالت  پروژه ها گزارش کلی اجاره بهاي ماشین -3- 4-5    
  گزارشات قراردادها - 4-6  
  آالت گزارش قراردادهاي ماشین -1- 4-6    
    گزارش قراردادهاي پروژه -2- 4-6    
  گزارشات نقل و انتقاالت - 4-7  
  آالت گزارشات جابجایی ماشین -1- 4-7    
  گزارش سابقه جابجایی یک دستگاه -1-1- 4-7      
  ها گزارش کلی سابقه جابجایی دستگاه -1-2- 4-7      
  ها در پروژه زارش سابقه جابجایی دستگاهگ -1-3- 4-7      
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  گزارشات حمل قطعه -2- 4-7    
  هزینه حمل قطعه -2-1- 4-7      
  پروژه هزینه حمل قطعه در -2-2- 4-7      
  هزینه حمل قطعه در کل شرکت -2-3- 4-7      
  آالت گزارشات مجوز عدم نیاز ماشین - 4-8  
  آالت داراي مجوز عدم نیاز لیست ماشین -1- 4-8    
  آالت زارشات ارزشیابی ماشینگ - 4-9  
  گزارش سوابق ارزشیابی دستگاه -1- 4-9    
  آالت در پروژه گزارش سوابق ارزشیابی ماشین -2- 4-9    
  آالت گزارش سوابق ارزشیابی ماشین -3- 4-9    
  ها و حوادث گزارشات بیمه نامه - 4-10  
  ها گزارشات بیمه نامه -1- 4-10    
      آالت هاي ماشین گزارش سوابق بیمه نامه -1-1- 4-10      
  هاي یک دستگاه گزارش سوابق بیمه نامه -1-2- 4-10      
  آالت پروژه هاي ماشین گزارش سوابق بیمه نامه -1-3- 4-10      
  آالت هاي رو به اتمام ماشین گزارش بیمه نامه -1-4- 4-10      
  آالت  نامه ماشین هاي استفاده شده بیمه گزارش کوپن -1-5- 4-10      
  ات حوادثگزارش -2- 4-10    
  آالت در کل شرکت گزارش سوابق حوادث ماشین -2-1- 4-10      
  گزارش سابقه حوادث مربوط به یک دستگاه -2-2- 4-10      
  گزارش سوابق حوادث کارکنان -2-3- 4-10      
  هاي دریافتی گزارشات خسارت -3- 4-10    
  ها در کل شرکت هاي دریافتی از بیمه گزارش خسارت -3-1- 4-10      
  هاي دریافتی مربوط به یک دستگاه گزارش خسارت -3-2- 4-10    
  ها مربوط به پروژه هاي دریافتی از بیمه گزارش خسارت -3-3- 4-10    
  هاي دریافتی متفرقه از کارکنان گزارش خسارت -3-4- 4-10    
  گزارشات کارکنان کل شرکت - 4-11  
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  آالت گزارش آمار کارکنان ماشین -1- 4-11    
  آالت پروژه کنان ماشینگزارش آمار کار -2- 4-11    
  گزارش پارامترهاي حقوقی کارکنان کل شرکت -3- 4-11    
  گزارش آمار رانندگان  -4- 4-11    
  گزارش آمار رانندگان مربوط به پروژه -5- 4-11    
  گزارش سوابق کاري کارکنان  -6- 4-11    
  گزارشات نت - 4-12  
  ها گزارشات سرویس -1- 4-12    
  انجام شده یک دستگاه هاي سوابق سرویس -1-1- 4-12      
  هاي انجام شده در پروژه سوابق سرویس -1-2- 4-12      
  هاي انجام شده در کل شرکت سوابق سرویس -1-3- 4-12      
  سوابق شرح تعمیرات -2- 4-12    
  سوابق شرح تعمیرات یک دستگاه -2-1- 4-12      
  شرح تعمیرات در پروژه -2-2- 4-12      
    تشرح تعمیرات در کل شرک -2-3- 4-12      
  سوابق مصرف مواد و قطعات -3- 4-12    
  ماده/ گزارش سوابق مصرف یک قطعه -3-1- 4-12      
  گزارش مواد و قطعات مصرف شده یک دستگاه -3-2- 4-12      
  گزارش سوابق مصرف مواد و قطعات در پروژه -3-3- 4-12      
  گزارش سوابق مصرف قطعات در کل شرکت -3-4- 4-12      
  گزارشات سوخت -4- 4-12    
  گزارش سوابق سوخت یک دستگاه -4-1- 4-12      
  آالت در پروژه  گزارش سوابق سوخت ماشین -4-2- 4-12      
  آالت در کل شرکت گزارش سوابق سوخت ماشین -4-3- 4-12      
  ها گزارشات هزینه - 4-13  
  آالت هاي ماشین گزارش هزینه -1- 4-13    
  هاي یک دستگاه گزارش هزینه -1-1- 4-13      
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  آالت پروژه هاي ماشین ارش هزینهگز -1-2- 4-13      
  آالت در کل شرکت هاي ماشین گزارش هزینه -1-3- 4-13      
  آالت به تفکیک  پروژه ها  هاي ماشین گزارش هزینه -1-4- 4-13      
  هاي تعمیرات ها به تفکیک رده گزارشات هزینه -2- 4-13    
  هاي تعمیرات یک دستگاه به تفکیک رده هزینه -2-1- 4-13      
  آالت پروژه به تفکیک  هاي تعمیرات ماشین هزینه -2-2- 4-13      
  آالت کل شرکت به تفکیک رده  هاي تعمیرات ماشین هزینه -2-3- 4-13      
  اي گزارشات نموداري و مقایسه - 4-14  
  آالت هاي ماشین اي هزینه گزارشات مقایسه -1- 4-14    
  هاي یک دستگاه اي هزینه گزارش مقایسه -1-1- 4-14      
  هاي پروژه اي هزینه گزارش مقایسه -1-2- 4-14      
  آالت هاي ماشین اي هزینه گزارش مقایسه -1-3- 4-14      
    هاي تعمیرات هاي رده اي هزینه گزارشات مقایسه -2- 4-14    
  هاي تعمیرات یک دستگاه هاي رده مقایسه هزینه -2-1- 4-14      
  آالت  هاي تعمیرات ماشین هاي رده مقایسه هزینه -2-2- 4-14      
  هاي تعمیرات  هاي رده مقایسه هزینه -2-3- 4-14      

  ابزارها -5
  از آخرین اطالعات سیستم Backupتهیه نسخه  - 5-1  
  هاي اطالعات پروژه مدیریت فایل - 5-2  
  تهیه فایل اطالعات براي کل شرکت -1- 5-2    
  به روز رسانی اطالعات پایه سیستم -2- 5-2    
  تهاي اطالعات کل شرک مدیریت فایل - 5-3  
  تهیه فایل اطالعات پایه براي  پروژه ها -1- 5-3    
  بروزرسانی فایل اطالعات  پروژه ها -2- 5-3    

onlineراهنماي سیستم به صورت  -6
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  دومبخش 
  

CMMSفرایندها و گردش کارها در سیستم مدیریت ماشین آالت 
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   PMم هشدار و انجام فعالیت هاي دستورالعمل اعال -1فرایند 
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 یارب تن زا رادرب هرھب تساوخرد

هاگتسد لکشم عفر

 طسوت راکروتسد رودص
رادرب هرھب لوئسم

 هب راکروتسد عاجرا
تاریمعت لنسرپ

تاریمعت طسوت راک ماجنا

 :لماش( تیلاعف ماجنا کبدیف تبث
 تاعطق و داوم / تعاس رفن

و هدافتسا دروم تالآرازبا / یفرصم
...)

 دیئات دروم هدش ماجنا تیلاعف ایآ
؟دشاب یم ریدم/تسرپرس

قباوس رد تبث

هلب

ریخ

نایاپ

 ندرک تسیر
 هب طوبرم یاھدرکراک
یتسد ریز یاھتیلاعف

  
  

   EMدستورالعمل انجام فعالیت هاي اتفاقی  -2فرایند 
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  و جلوگیري از تعمیرات بعد از خرابی CMدستورالعمل اجراي  -3فرایند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بلھ

بلھ

خیر

خیر

 ام یك فعالیتفرا رسیدن موعد انج

انجام فعالیت

تحلیل نتایج

آیا نیازمند انجام یك فعالیت نت ھستیم ؟

آیا فعالیت نت  داراي فعالیت ھاي زیر 
مجموعھ مي باشد ؟

ادامھ بكاروتجمع دوباره ساعات كاركرد فعالیت

CM

CM

)جلوگیري از تعمیرات قبل از خرابي (

  بندي شدهانجام فعالیت نت قبل از موعد زمان

  قرار دادن كاركرد فعالیت نت برابر صفر

  صفركردن ساعت كاركرد فعالیت ھاي زیر مجموعھ

CM

CM
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  و جلوگیري از تعمیرات و تعویضات بی مورد CMدستورالعمل اجراي  -4فرایند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خیر

بلھ

PM

خیر

بلھ

بلھ

ھشدار فرا رسیدن یك فعالیت 

آیا فعالیت           مربوط دارد ؟

انجام فعالیت  

تحلیل نتایج

آیا فعالیت  

ادامھ كار دستگاه

ھ كاركرد دستگاه ادام
تا موعد فرارسیدن 

آیا گارانتي فعالیت 

اضافھ كردن زمان 
بھ پریود فعالیت

CM

CM  مربوط

CM

باید انجام شود ؟ PM
خیر

PMانجام فعالیت  

ادامھ كار دستگاه بھ 
اندازه زمان اضافھ

CM
كافیست ؟  PMبراي فعالیت  

CMمربوط  
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 نشور/شوماخ یاھتیعضو تفایرد
سیفرتنیا یاھ تراک زا

درکراک فارگ رد تبث
اھ هاگتسد

 زا شیب یفقوت هاگتسد ایآ
 هدش فیرعت زاجم نامز تدم

؟دراد یراک تفیش رد

هلب

ریخ

هاگتسد فقوت رادشھ مالعا

هدش داجیا فقوت تلع نییعت

 دیئات دروم فقوت تلع ایآ
؟دشاب یم ریدم / تسرپرس

هلب

ریخ

 فقوت تدم و تلع تبث
قباوس رد هاگتسد

فقوت یئاھن تلع نییعت

  نایاپ
  

  هشدار توقفات و پاسخ به آندستورالعمل  -5فرایند 
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 / تیلاعف رادشھ ندیسرارف
راکروتسد تساوخرد

 یاھالاک قبط تساوخرد داجیا
تیلاعف ماجنا یارب زاین دروم

ریدم / تسرپرس دیئات

رابنا طسوت هدھاشم

 / هلاوح( رابنا طسوت اھالاک هیھت
دیرخ )

 / تن طسوت الاک تفایرد
کرابنا یدوجوم شیازفا

نایاپ

ماجنا یارب الاک فرصم
( کبدیف تبث( تیلاعف

 یاھالاک تفایرد تھج تن هب عالطا
یتساوخرد

ریدم / تسرپرس دیئات

کرابنا یدوجوم شھاک

  
  

  فعالیت هاي نت درخواست کاال از انبار جهت انجامدستورالعمل  -6فرایند 
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  ومسبخش 
  

CMMS آالت کارگاهی مشخصات فنی سیستم مدیریت ماشین
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  CMMSفنی سیستم مشخصات 
  توضیحات  نام  ردیف

RUP  سیستم و تولید  متدولوژي طراحی  1

2  

  ابزارهاي تولید سیستم
C#.Net / Delphi  برنامه نویسی هاي زبان

MS SQL Server 2000  بانک اطالعاتی - 2005

Client/Server  معماري سیستم

Rational Rose 2003  مدلینگ تحلیل و طراحی

XML  انتقال اطالعات

Internet / Intranet  ها پالت فرم انتقال اطالعات بین دفترمرکزي و کارگاه

3  

  زیر ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز
Windows 2003 Network  شبکه کامپیوتري مورد نیاز

سرور 
Processor : Intel Dual 3.0 Xeon
RAM : 4 GB  
Hard Disk Space : 30 GB
CD ROM drive : Required for Installation  

Hardware  

Operating System : Windows 2003  SP1  Software  
  کالینت ها

Processor : Intel 1.6 GHz Pentium 4
RAM : 512 MB  
Hard Disk Space : 5 GB
Screen : 1024 * 768  

Hardware  

Operating System : Win XP, Win2k, Win2003
Application : Internet Explorer   SP 2,    
                      Adobe Acrobat Reader 7.0
                      MS Excel 2003

Software  

  .دارداجرا  یتقابل اي صورت شبکهه صورت تک کاربره و هم به سیستم هم ب ست کهالزم به ذکر ا البته –نکته 
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  مچهاربخش 
                  
هاي در حال اجرا و اجرا شده فهرست پروژه              
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   هاي در حال اجرا پروژه فهرست

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

  پاالیشگاه  9ملی پخش و پاالیش نفت دفتر مرکزي و شرکت CMMS امعسازي سیستم نگهداري و تعمیرات ج پیاده  1
  آلومیناي ایران  شرکت    CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  2
 )ستاد-دفتر مرکزي( شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  3
کانال اهواز -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  یریت ماشینمدسازي سیستم  پیاده  4
کارگاه ارسنجان  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  5
اه دماوند کارگ -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  6
اصالحی   کارگاه راه -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  7
کارگاه قزوین  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  8
کارگاه کنارك  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  9
کارگاه هرات  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  10
کارگاه یزد  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  11
کانال البرز  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینیستم سازي س پیاده  12
سازمان خدمات موتوري شهرداري کرج  CMMSآالت  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  13
سازمان اتوبوسرانی مشهد  CMMSآالت   مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  14
  شرکت صنایع آلومینیوم هزارCMMS عمیرات جامعسازي سیستم نگهداري و ت پیاده  15
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  هاي اجرا شده  فهرست پروژه
  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

  پژوهشکده وزارت راه و ترابريCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  1
  سازمان آب منطقه اي سیستانCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  2
  شرکت صنایع شیر پگاه تهرانCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  3
  شرکت لوله گستر اسفراینCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  4
  شرکت گالوانیزه فجر سپاهانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  5
  شرکت صنایع شیر پگاه خراسانCMMS ات جامعسازي سیستم نگهداري و تعمیر پیاده  6
  شرکت صنایع شیر پگاه گیالنCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  7
  شرکت صنایع شیر پگاه گلستانCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  8
  پگاه کرمانشرکت صنایع شیر CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  9
  شرکت صنایع شیر پگاه اصفهانCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  10
  شرکت صنایع شیر پگاه گلپایگانCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  11
  شرکت صنایع شیر پگاه تبریزCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  12
  شرکت صنایع شیر پگاه ارومیهCMMSي سیستم نگهداري و تعمیرات جامعساز پیاده  13
  شرکت صنایع شیر پگاه همدانCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  14
  شرکت صنایع شیر پگاه زنجانCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  15
  شرکت صنایع شیر پگاه خوزستانCMMSامعسازي سیستم نگهداري و تعمیرات ج پیاده  16
  شرکت صنایع شیر پگاه فارسCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  17
  کرمان 20شرکت بستنی CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  18
  صوالت غذائیمح شرکت صنایع بسته بنديCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  19
  گاز بوتانشرکت CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  20
  سازمان خدمات موتوري مشهد  CMMS کارگاهی آالت مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  21
  )ستاد(بنیاد مسکن انقالب اسالمی دفتر مرکزي تهران CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  22
  اداره کل استان قزوین -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  23
  اداره کل استان آذربایجان شرقی -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  24
  اداره کل استان آذربایجان غربی -مسکن انقالب اسالمی بنیادCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  25
  اداره کل استان بوشهر -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  26
  ياداره کل استان چهارمحال و بختیار -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  27



  )سهامی خاص( زتدبیرسامانهرشرکت الب   

  )طراحی، مشاوره و پیاده سازي سیستم ها( ارائه دهنده خدمات انفورماتیک    
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   ...)ادامه( هاي اجرا شده فهرست پروژه
  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

  اداره کل استان ایالم -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  28
  فهاناداره کل استان اص -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  29
  اداره کل استان فارس -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  30
  اداره کل استان اردبیل -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  31
  اداره کل استان همدان -کن انقالب اسالمیبنیاد مسCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  32
  اداره کل استان هرمزگان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  33
  اداره کل استان کرمان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  34
  اداره کل استان کرمانشاه -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS نگهداري و تعمیرات جامعسازي سیستم  پیاده  35
  اداره کل استان خراسان رضوي -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  36
  اداره کل استان خراسان شمالی -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  37
  اداره کل استان خراسان جنوبی -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  38
  اداره کل استان خوزستان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  39
  اداره کل استان کهکیلویه و بویر احمد -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSهداري و تعمیرات جامعسازي سیستم نگ پیاده  40
  اداره کل استان کردستان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  41
  اداره کل استان لرستان -اسالمیبنیاد مسکن انقالب CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  42
  اداره کل استان مرکزي -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  43
  اداره کل استان مازندران -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  44
  اداره کل استان قم -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS و تعمیرات جامعسازي سیستم نگهداري  پیاده  45
  اداره کل استان سمنان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  46
  ناداره کل استان گیال -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  47
  اداره کل استان سیستان -بنیاد مسکن انقالب اسالمی  CMMS کارگاهی آالت مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  48
  اداره کل استان تهران -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  49
  اداره کل استان یزد -مسکن انقالب اسالمی بنیادCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  50
  اداره کل استان زنجان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  51
  )ستاد(دفتر مرکزي  -115شرکت راهسازي و ساختمانی CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  52
  کارگاه عمان -115شرکت راهسازي و ساختمانی CMMS گهداري و تعمیرات جامعسازي سیستم ن پیاده  53
  کارگاه کرمان -115شرکت راهسازي و ساختمانی CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  54
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   ...)ادامه( هاي اجرا شده فهرست پروژه
  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

  کارگاه سمنان -115شرکت راهسازي و ساختمانی CMMSتعمیرات جامع سازي سیستم نگهداري و پیاده  55
  )ستاد(دفتر مرکزي  -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  56
  کارگاه جزیره مینو -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  57
  کارگاه میدان ولیعصر -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع ادهپی  58
  کارگاه مصالي اهواز -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  59
  کارگاه آبادان -عهشرکت آب و خاك جهاد توسCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  60
  کارگاه گردنه رخ -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  61
  کارگاه مترو ولیعصر -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  62
  دفتر مرکزي استان  -طرح  رکت پرهونشCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  63
  نیروگاه آبادان  -طرح  شرکت پرهونCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  64
  نیروگاه یزد  -طرح  شرکت پرهونCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  65
  نیروگاه پاالیشگاه بندرعباس  -طرح  نشرکت پرهوCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  66
  آباد  نیروگاه علی -طرح  شرکت پرهونCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  67
  سیمان ایالم  -طرح  شرکت پرهونCMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  68
  مجتمع مسکونی مالرد  -طرح  پرهونشرکت CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  69

70  
هاي مناسب، جهت تامین خدمات تعمیر و  بررسی روش

  آالت راهداري و راهسازي نگهداري ماشین
  پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

71  
آالت از  وري ماشین هاي بهبود شاخص بهره تدوین روش

هاي نگهداري و تعمیرات طریق اجراي برنامه
  حمل و نقل وزارت راه و ترابري پژوهشکده

  نیروگاه و سد مارون  CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  72

73  
   CMMS سازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده

   و تدارکات سازي سیستم انبار و خرید به همراه پیاده
  )کارخانه آرد اسدي(گلستان شرکت 

)ستاد(دفتر مرکزي شرکت دقیق   CMMSآالت کارگاهی  یریت ماشینمدسازي سیستم  پیاده  74
کارگاه پل –شرکت دقیق   CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  75
کارگاه سیتی سنتر –شرکت دقیق   CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  76
کارگاه مترو –شرکت دقیق   CMMSهی آالت کارگا مدیریت ماشینسازي سیستم  پیاده  77
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  )IIتدبیر( از نرم افزار تخصصی آنالیز روغن  هفهرست شرکت هاي استفاده کنند
  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

نیروي کشش  )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   1
ی راه آهنسازه هاي فنخط و اداره کل   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   2
انتقال گاز 6 نطقهم -انتقال گاز شرکت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   3
مس سرچشمهمجتمع   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   4
آریا ساسولپتروشیمی   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   5
سیمان ممتازانرکت  ش  )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   6
آلومیناشرکت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   7
نفت فالت قارهشرکت    )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   8
سنگ آهن مرکزيشرکت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   9
ویهپتروشیمی برز  )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   10
غربی بایجانراه آذراداره   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   11
شرکت واحد اصفهان  )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   12
راه خراسان رضوياداره   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   13
ایپکوشرکت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   14
مبینشرکت ساختمانی   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   15
انتقال گاز 2 نطقهم -انتقال گازشرکت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   16
اصفهان نفت پاالیششرکت    )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   17
پاالیش نفت تبریزکت  شر  )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   18
لوله گستر اسفراینشرکت    )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   19
سونگونکارگاه  –مبین شرکت ساختمانی   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   20
سیمان سفید بنویدشرکت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   21
1فاز -پتروشیمی تندگویان   )IIتدبیر ( لیز روغن نرم فزار تخصصی آنا  22
راه همداناداره   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   23
اهواز نیروگاه رامین  )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   24
آب وخاك مازندرانشرکت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   25
پتروشیمی رجال  )IIتدبیر ( آنالیز روغن نرم فزار تخصصی   26
تولید برق مشهدشرکت مدیریت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   27
پروژه دشت نکا -کشورآب و خاك شرکت   )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   28
  راه کرمانشاهاداره )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   29
  راه لرستاناداره )IIتدبیر ( رم فزار تخصصی آنالیز روغن ن  30



  )سهامی خاص( زتدبیرسامانهرشرکت الب   
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  ...)ادامه) (IIتدبیر( از نرم افزار تخصصی آنالیز روغن  هفهرست شرکت هاي استفاده کنند
  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

میدوكکارگاه  –مبین شرکت ساختمانی )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   31
انتقال گاز 4 نطقهم -انتقال گاز شرکت )IIتدبیر ( تخصصی آنالیز روغن نرم فزار   32
راه اصفهاناداره )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   33
2فاز -پتروشیمی تندگویان شرکت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   34
و زیر سازي خطوط راه آهن ستباالشرکت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   35
تولید برق جنوب فارسشرکت مدیریت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   36
فوالد آلیاژيشرکت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   37
پتروشیمی بوعلیشرکت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   38
پاالیش نفت تهرانشرکت )IIتدبیر ( وغن نرم فزار تخصصی آنالیز ر  39
خدمات موتوري مشهدشرکت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   40
سیمان فیروزکوهشرکت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   41
گلتاششرکت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   42
تولید برق یزدشرکت مدیریت )IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   43
شرکت لیکا)IIتدبیر ( نرم فزار تخصصی آنالیز روغن   44
  




