بسمه تعالی
حضور مدیر محترم
با سالم ،احتراما به اطالع می رساند شرکت کامراد پژوهان پارس ،مشاوره توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات محصول سامانه مدیریت سلف های سازمانی خود را معرفی به شرح زیر معرفی می نماید.

سامانه مدیریت سلف های سازمانی
سامانه مدیریت سلف های سازمانی که با نگاهی به فرایند های ارائه و رزرو خدمات سلف های غذا
خوری در سازمان های بزرگ طراحی و توسعه داده شده است ،امکان ثبت و نگهداری کلیه اطالعات
مرتبط با این امور و متعاقباً گزارش های متنوع سازمانی مورد نیاز را در اختیار مدیران خدمات
قرار می دهد.
با توجه به تحت وب بودن محصول و امکان راه اندازی آن برروی شبکه داخلی ،اینترانت داخلی و
یا اینترنت امکان استفاده برنامه در زیر مجموعه های سازمانی تفکیک شده به لحاظ جغرافیای
استقرار نیز وجود خواهد داشت.
عالوه بر امکان جمع آوری اطالعات از طریق اینترنت ،اینترانت سازمانی و یا ورود فرم های دستی
توسط رابطین ،امکان ارتباط با دستگاه های پرتابل مانند تبلت (قابل توسعه به سفارش سازمان)
جهت حضور فیزیکی رابطین در محل سالن غذا خوری در مواردی مانند دریافت سفارش و یا
مطابقت لیست سفارشات وجود خواهد داشت .

خالصه امکانات سلف سرویس تحت وب کامراد:
 امکان تعریف لیست پیمانکاران
 امکان تعریف منوی غذای هر پیمانکار
 امکان تعریف تعرفه های غذای هر پیمانکار
 امکان چیدمان تقویم برنامه غذایی از روی لیست غذاهای تعریف شده
 امکان مشاهده و سفارش از طریق کارتابل برای هر کاربر

 امکان تعریف زمان مشخص برای پایان مهلت سفارش غذا در هر روز
 امکان لغو سفارش از طریق کارتابل توسط هر کاربر تا مهلت تعیین شده
 امکان مشاهده و گزارش گیری لیست سفارشات روزانه برای مسئول خدمات
 امکان ارسال سفارشات روزانه برای پیمانکار بصورت الکترونیک
 امکان گزارشگیری کاربر برای محاسبه هزینه غذاهای سفارش داده در یک بازه زمانی
 امکان محاسبه هزینه ماهیانه به تفکیک سهم کارمند و سهم سازمان .


امکان رزرو غذای مهمانان توسط مسئولین واحد ها بطور جداگانه با هزینه سازمان و
تایید نهایی مدیر خدمات عمومی

مشخصات فنی نرم افزار :
 طراحی سیستم بر پایه وب بروی فریم ورک ASP.NET
 طراحی بانک اطالعاتی مورد استفاده به صورت متمرکز و با استفاده از MS SQL
. Server 2008
 رعایت استاندارد  XMLدر همه جا به عنوان استاندارد تبادل داده.
 قابل تغییر بودن سطوح دسترسی کاربران بر مبنای  Roleهای تعیین شده از طرف
مدیر سیستم .
 تولید فایل های خروجی گزارشات با فرمت PDF , MS Excel
 ارائه سرویس پشتیبانی آنالین در زمان پشتیبانی فنی از محصول

امکانات تکمیلی قابل افزایش:
 قابلیت اتصال نرم افزار به نرم افزارهای دیگر از قبیل سیستم های مالی و انبار و ...
 امکان ارائه نسخه اندروید برای دستگاه های تبلت جهت حضور فیزیکی سفارش گیرنده در
محل سلف در هنگام تحویل سفارشات.
 قابلیت افزودن احراز هویت کاربران برای ورود به سیستم بر مبنای Active Directory
سازمان.

 امکان ورود اطالعات پرسنلی کارکنان سازمان از سیستم نرم افزار پرسنلی سازمان.

 امکان صدور داده ها جهت استفاده در سیستم های دیگر

مزایای ارائه نرم افزار:
 .1طراحی و ارائه کلیه بخش های نرم افزار تحت وب
 .2ارائه نرم افزار و نصب آن برروی سرور کارفرما
 .3امکان طراحی قالب و ساختار زیبا مطابق با نظرکارفرما
 .4استفاده از بروزترین تکنولوژی فنی در توسعه نرم افزار
 .5ارائه آموزش حضوری جهت کاربری بخش مدیریت به منظور کنترول فرایندها
 .6ارائه نسخه های بعدی نرم افزار جهت بروزرسانی در آینده
 .7پشتیبانی فنی مناسب به مدت شش ماه
 .8قابلیت ارائه امکانات اضافه به نرم افزار عالوه بر امکانات
 .9تالش برای رضایتمندی مشتری در کلیه مراحل تعامل

برخی از فرم های نرم افزار :
صفحه اصلی نرم افزار

صفحه تدوین برنامه غذایی

صفحه سفارش غذای پرسنل

صفحه گزارش سفارش های کاربر

صفحه گزارش سفارشات روز کاربران

صفحه گزارش سفارشات روز مهمانان

صفحه گزارش مالی پرسنل

صفحه گزارش مالی مهمان

