بسمه تعالی
حضور مدیریت محترم :
شرکت کامراد پژوهان پارس ،مشاوره توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ،سامانه مانیتورینگ شاخص
های سازمان (داشبورد مدیریتی پایش) خود را به شرح زیر معرفی می نماید.
همانطور که می دانید در هر سازمان ،مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع نیاز به اطالعات
و بازخورد های دقیق خالصه شده سازمان را دارند .تا با تحلیل این اطالعات عملکرد سازمان را اندازه
گیری نموده و تصمیمات مناسب را متعاقبا اخذ نمایند.
داشبورد مدیریتی پایش  ،ابزاری است غنی از شاخص ها ،گزارشات و نمودارها که به صورت پویا
عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد سازمان را مشاهده و وضعیت آن
را نسبت به چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت مقایسه و بررسی نمایند .
با ابزار داشبورد پایش  ،امکان تعریف شاخص ها با توجه به نیاز هر سازمان فراهم می گردد و بسته
به نوع و ماهیت شاخص های تعریف شده ،اطالعات از پایگاه داده و سایر انباره های داده ،به صورت
لحظه ای یا دوره ای ،بازیابی و در قالب ها و نمودارهای از پیش تعریف شده به نمایش در می آورد.
ابزار داشبورد پایش  ،با ملموس تر نمودن اطالعات ،تسهیل در مشاهده و گروه بندی اطالعات ،امکان
اندازه گیری عملکرد سازمان و مقایسه آن با وضعیت برنامه ریزی شده را فراهم می کند.

مزایای نرم افزار مدیریت داشبورد پایش:
 شاخصی برای اندازه گیری عملکرد سازمان در زمینه های مختلف
 راه حلی جامع برای سازمانها به منظور نظارت بر وضعیت موجود
 دسترسی به اطالعات مورد نیاز در هر زمان و هر مکان
 ایجاد شفافیت اطالعاتی در سازمان
 کمک به تصمیم گیری سریع تر و بهتر
 نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه
 مقایسه عملکرد فعلی سازمان با شاخص های پیش بینی شده

 ایجاد امکان سنجش میزان اجرای تصمیمات اخذ شده
 کنترل اجرای راهبردها و خط مشی های اخذ شده

امکانات و مشخصات سیستم مدیریت داشبورد پایش:
 امکان طراحی انواع گزارشات و نمودار ها
 امکان تعریف سطوح دسترسی به شاخص های مختلف
 امکان اتصال به تمامی نرم افزار های موجود در سازمان با هر تکنولوژی
 امکان ارتباط با انواع پایگاه های داده
 امکان ارتباط با وب سرویس های ارائه شده توسط برنامه های دیگر
 طراحی تحت وب نرم افزار و امکان دسترسی به اطالعات سازمان در هر نقطه از دنیا برای
افراد تعیین شده
 امکان ایجاد نمودار ها و شاخص ها در زمان استفاده توسط کارفرما
 امکان ایجاد و نمایش نمودار ها به صورت متعارف و بصورت نمایش خود کار لیستی از
اسالید ها  ،مانیتور های بزرگ  ،مانیتور های کوچک ،دسک تاپ،لپ تاپ ،تبلت و مبایل
 امکان اعمال فیلتر های تعیین شده برروی گزارشات توسط مشاهده کننده.
 پشتیبانی از نمودار های ستونی ،خطی شکسته ،خطی خمیده ،نواری ،دایره ای ،گیج و نقشه
 امکان استقرار چندین نمودار برروی یک گراف جهت مقایسه با یکدیگر.
 امکان نمایش نتایج گزارش بصورت نمودار با مقایسه با خط شاخص سازمان

مشخصات فنی سیستم مدیریت داشبورد:
سرور:
 زبان برنامه نویسیC# :
 پلتفرمASP.Net MVC 4 :
 فریم ورک.Net Framework 4.5, Entity Framework 5 :
 پایگاه داده SQL Server 2012 :
کالینت:
 زبان برنامه نویسیJavaScript, CSS3 :
 فریم ورکjQuery, AngularJS :

معماری نرم افزار:

بخش آبی رنگ محدوده برنامه را نشان می دهد.

برخی از نمودار های برنامه :
نمودار خطی:

نمودار نواری به همراه امکان فیلترینگ:

نمودار ستونی:

نمایش چند نمودار در یک گراف:

تعیین طیف رنگ در نمایش نمودار:

نمودار دایره ای و گیج:

نمودار نقشه ای (ایران):

نمودار نقشه ای (استان اصفهان):

نمایش بصورت اسالید:

امکان فیلتر کردن مجدد توسط کاربر :

برخی فرم های بخش مدیریت :
مدیریت صفحه نخست:

مدریت نمودار ها :

ساخت گزارش جدید در چهار گام :
گام اول:

گام سوم :

گام دوم :

گام چهارم:

برای مشاهده نمونه عملیاتی سامانه  ،می توانید به سامانه مانیتوریگ توزیع برق استان اصفهان به
آدرس  payesh.epedc.irمراجعه نمایید.

