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:ما درباره

شرکت فن آوران میراپرداز بین الملل

با اتکا به تخصص و تجربه با هدف ارتقاي توانمندیهاي ملی   

.نهاده شده استاجراي پروژه هاي انفورماتیکی بنا در 

طراحی و توسعهتخصص ما 

.سیستم هاي پردازش اطالعات و تجزیه و تحلیل داده میباشد 



:راهبردي مشتریان

  تحقیقاتی مراکز ، شرکتها ، کارخانجات ، صنایع از بسیاري در ما محصوالت

هستند ما هاي سرمایه ما مشتریان تمامی.است استفاده حال در دانشگاهی و

.هستیم کشور بزرگ مراکز و صنایع نیاز پاسخگوي میبالیم خود به اینحال با 
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: نت جامع سیستم

  طرح امور رنظی فعالیتهایی مجموعه مدون، کنترل و ریزي برنامه با که است سیستمی

  اطالعات آوري جمع ,عملیاتی روشهاي و سیاستها تدوین منابع، تخصیص ریزي، وبرنامه

  با  ,هشد تدوین روشهاي و ها برنامه طرحها، بهسازي منظور به اطالعات تحلیل و بازخور

 کلیه بودن بکار آماده از اطمینان تجهیزات، مفید عمر بردن باال و کارایی افزایش هدف

  نلپرس ایمنی حفظ با توام را سازمان ماموریت که شرایطی آوردن فراهم و تجهیزات

.دارد بعهده را کند، تامین
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:باالسري شبکه مدیریت سیستم
  .است شده نویسی برنامه و طراحی موسسه نویسی برنامه مجرب تیم توسط افزار نرم این

 وردهايبازخ اساس بر و و طراحی زیمنس شرکت فنی اطالعات مبناي بر سیستم این

.است یافته توسعه کاربران

 با که است ارافز نرم این در شده تعبیه تخصصی و فنی اطالعات سیستم این قوت نقطه

 نرم این در مجدد مهندسی با و استخراج زیمنس اسناد از معکوس مهندسی از استفاده

.است شده داده قرار افزار

  رحط اساس بر اطالعات برداري بهره مورد پروژه محدوده در سیستم نمایی جا مرحله در

  امکان اساس بر که میگردد مستقر و شده داده تطابق زیمنس توسط شده سازي پیاده

.آید می فراهم شبکه کلیت اساس بر فنی اطالعات ترین جزئی به دسترسی
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:ها سیستم زیر

:دمیباش دسترس قابل سیستم زیر 3 در وظایف تفکیک اساس بر باالسري برق شبکه مدیریت سیستم

تعمیرات و نگهداري هاي آیتم روي بر تمرکز : نت سیستم زیر -1
انبارداري موضوعات و قطعات روي بر تمرکز : کاال سیستم زیر -2
باالسري شبکه جزئیات پایش روي بر تمرکز : پایش سیستم زیر -3

: است شده تعریف کاربري مختلف سطح سه در نیز باالسري برق شبکه مدیریت سیستم به دسترسی

بخشها تمامی به دسترسی :سیستم مدیر -1
میباشد نظارت دستگاه وظایف حیطه در که بخشهایی به دسترسی :کارفرما -2
میباشد نگهداري اکیپ وظایف حیطه در که بخشهایی به دسترسی :پیمانکار-3

پایش                      کاال                     نت
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: نت سیستم زیر

 نگهداري هاي عملیات از گیري گزارش و تکمیل ،تعریف قبیل از امکاناتی سیستم زیر این در
PM,CM,EM امکان و موضوع اساس بر نگهداري هاي عملیات تفکیک قابلیت همراه به  

.میباشد میسر ها عملیات گزارشات محتوي در پیشرفته جستجوي
 هب یادآوري جهت سیستم در شده تعریف نگهداري هاي عملیات خصوص در اعالناتی همچنین

.آید می در نمایش
.میشود ادهد نمایش نیز آماري صورتی به نگهداري هاي عملیات تعداد لحاظ به سیستم زیر وضعیت

 صرفاً تکمیل يبخشها به دسترسی و کارفرما اختیار در صرفاً ها عملیات تعریف بخشهاي به دسترسی
.میباشند دسترس قابل مشترکاً بخشها بقیه و بوده پیمانکار اختیار در
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: ها آیتم تعریف

 ، روزانه تفکیک به آن دوره تعیین همراه به PM پیشگیرانه هاي آیتم تعریف امکان بخش این در
  فوق هاي آیتم فتعری با .میگیرد قرار کاربران اختیار در سالیانه و سال نیم ، فصلی ، ماهیانه ، هفتگی

  صدور با مسیست نگیرد صورت آیتم بررسی جهت اقدامی شده تعیین زمانی دوره در که صورتی در
.میرساند کاربران اطالع به را موارد این اعالن

 متوسط ، نپائی اولویت تفکیک به آن اولویت تعیین با نیز EM اضطراري و CM اصالحی هاي آیتم
 صورت به گیردن صورت شده صادر دستور به پاسخ در اقدامی که زمانی تا و .میباشد تعریف قابل باال و

.میرسد کاربران اطالع به اعالن
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: ها آیتم تکمیل

 کاربران اختیار در آن زمانی دوره تفکیک به PM پیشگیرانه هاي آیتم تکمیل امکان بخش این در
  آن به پاسخ ثبت امکان EM اضطراري یا CM اصالحی عملیات دستور صدور صورت در و .دارد قرار

بود خواهد میسر
 نیز اتعملی موضوع و محل تفکیک به مجزا صورت به نگهداري هاي عملیات ثبت امکان همچنین

.دارد وجود
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:خاص هاي آیتم

  یگزاگز ، شبکه ارتفاع مانند باالسري شبکه نگهداري هاي عملیات خاص آیتمهاي بخش این در
 پایش و گزارش مشاهده امکان و میگیرد قرار نظر مد ها اسپرینگ S معیار ، وزنه ارتفاع ، شبکه

.میباشد میسر آیتمها این وضعیت تغیرات از نموداري
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:جستجو

  امکان همچنین میباشد میسر نگهداري هاي عملیات گزارشات متن در جستجو امکان بخش این در
.میباشد میسر عملیات موضوع و عملیات محدوده ، گزارش متن اساس بر جستجو
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: گزارشات

 ايه عملیات براي گزارشات این میباشد میسر نگهداري گزارشات مشاهده امکان بخش این در
 یاصالح هاي عملیات گزارشات مورد در و گزارش تاریخ و زمانی دوره تفکیک به PM پیشگیرانه

CM اضطراري و EM میباشد مشاهده قابل گزارش تاریخ تفکیک به گزارشات.
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: کاال سیستم زیر

  ، کاال جوديمو گزارشات ، کار دستور صدور ، انبار حواله صدور قبیل از امکاناتی سیستم زیر این در
میباشد میسر کارها دستور و ها حواله در قطعه جستجوي همچنین
.دآی می در نمایش به یادآوري جهت قطعات موجودي عدم یا کمبود خصوص در اعالناتی همچنین
.میشود داده نمایش نیز آماري صورتی به کارها دستور و ها حواله تعداد لحاظ به سیستم زیر وضعیت

 صرفاً کار توردس صدور بخش به دسترسی و کارفرما اختیار در صرفاً ها حواله صدور بخش به دسترسی
.میباشند دسترس قابل مشترکاً بخشها بقیه و بوده پیمانکار اختیار در
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: کاال حواله

  کد دقیق تعیین .میباشد میسر انبار به قطعات خروج یا ورود براي حواله صدور امکان بخش این در
.است آورده فراهم را روز به و دقیق انبارگردانی امکان خروجی و ورودي مقادیر تعداد و کاال

 در کامل لشک به قطعات نام و کدها جمله از زیمنس شرکت باالسري شبکه قطعات جزئیات تمامی
.است شده تعبیه افزار نرم
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: دستورکار

  کد دقیق ینتعی .میباشد میسر قطعات دمونتاژ یا و مونتاژ براي کار دستور صدور امکان بخش این در
.است آورده فراهم را روز به و دقیق انبارگردانی امکان خروجی و ورودي مقادیر تعداد و کاال

 در کامل لشک به قطعات نام و کدها جمله از زیمنس شرکت باالسري شبکه قطعات جزئیات تمامی
.است شده تعبیه افزار نرم
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: کاال گزارشات

  قطعات کارتکس ، متریال باالنس ، کل گزارش همچون متنوعی گزارشات صدور امکان بخش این در
.میباشد میسر دستورکارها و ها حواله ،

 حواله اساس بر متریال باالنس گزارش ، میکند ارائه را زیمنس قطعات تمامی از فهرست کل گزارش
 ائهار را موجودي گزارش و انجام قطعات مقادیر روي بر آنی صورت به را محاسبات کارها دستور و ها

  و دمیکن ارائه را قطعه آن خروج و ورود از تاریخچه یک قطعه هر براي کارتکس گزارش ، میکند
 تفادهاس قابل کار دستور و حواله در موجود قطعات ریز مشاهده براي کارها  دستور و ها حواله گزارش
.میباشد
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: انبار پایش

 قطعات لک براي یکی حالت دو در شماتیک صورت به انبار موجودي وضعیت پایش امکان بخش در
.میباشد میسر نظر مورد قطعه براي یکی و
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: پایش سیستم زیر

.میباشد میسر پایه ، نقشه ، قطعه تعریف قبیل از امکاناتی سیستم زیر این در
  می بوجود اآنه ارزیابی امکان ها پایه و ها نقشه و قطعات مابین شده تعریف روابط اساس بر همچنین

آید
 زیر این اتامکان دیگر از ها پایه و نقشه و قطعات مرتبط اطالعات مابین جستجوي و متنوع گزارشات

میباشد سیستم
 داده ایشنم نیز آماري صورتی به ها پایه ، ها نقشه ، قطعات تعداد لحاظ به سیستم زیر وضعیت
.میشود

 دسترس قابل اًمشترک بخشها بقیه و کارفرما اختیار در صرفاً تجهیزات تعریف بخشهاي به دسترسی
.میباشند
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:قطعات تعریف

 آمده اهمفر زیمنس شرکت جزئیات اساس بر باالسري شبکه قطعات تعریف امکان بخش این در
. است

 زاراف نرم در آن طراحی پالن و تصویر و کامل جزئیات همراه به زیمنس قطعه 350 از بیش اطالعات
.است شده تعبیه

 که صورتی در کاال سیستم زیر در میتوان قطعه هر به مربوط تقاضاي نقطعه مقدار تعیین با همچنین
.دشو صادر کاربر به موجودي کمبود بابت از اعالنی شود تر پائین مقدار آن از قطعه موجودي
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: ها نقشه تعریف

. است آمده اهمفر زیمنس شرکت جزئیات اساس بر باالسري شبکه نقشه تعریف امکان بخش این در
 بیهتع افزار نرم در آن طراحی پالن و کامل جزئیات همراه به زیمنس نقشه 1950 به نزدیک اطالعات

.است شده
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: ها پایه تعریف

   شده ازيس پیاده شرکت جزئیات اساس بر باالسري شبکه هاي پایه تعریف امکان بخش این در
. است آمده فراهم زیمنس

  پروژه لمح در سامانه سازي پیاده جا مرحله در شده سازي پیاده پالن موقعیت اساس بر اطالعات این
.میشود سیستم وارد

 شبکه نتاژمو مرحله در ها پایه به مربوط هاي نقشه سازي پیاده در تغییراتی که صورتی در همچنین
.میشود سیستم وارد سامانه سازي پیاده مرحله در نیز اطالعات این باشد آمده بوجود
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: شبکه ارزیابی

.میباشد میسر قطعه و نقشه ، پایه اساس بر شبکه اطالعات ارزیابی امکان بخش این در
 نقش شده خابانت پایه اساس بر و میشود داده نمایش شبکه هاي پایه کل : پایه اساس بر ارزیابی -1

 داده مایشن نقشه آن به مربوط قطعات ، نقشه انتخاب با و میشود داده نمایش پایه آن به مربوط هاي
.میباشد ایشنم قابل قطعه آن طراحی پالن  و تصویر شامل جزئیات نقشه انتخاب با نهایت در و شده

  شده نتخابا نقشه اساس بر و میشود داده نمایش شبکه هاي نقشه کل : نقشه اساس بر ارزیابی-2
.شودمی داده نمایش دارد وجود نقشه آن در که هایی قطعه و میشود نقشه آن شامل که هایی پایه

 نقشه شده انتخاب قطعه اساس بر میشودو داده نمایش شبکه قطعات کل : قطعه اساس بر ارزیابی-3
.میشود داده نمایش دارد وجود ها نقشه آن در فوق قطعه که هایی
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: نقشه نمایش

 داده نمایش شهنق آن طراحی پالن نقشه نمایش کردن کلیک و نقشه یک انتخاب با ارزیابی بخش در
 میشود
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: قطعه نمایش

 مایشن قطعه آن طراحی پالن قطعه نمایش کردن کلیک و قطعه یک انتخاب با ارزیابی بخش در
  میشود داده
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: قطعه عکس

  میشود داده نمایش قطعه آن واقعی تصویر و قطعه یک انتخاب با ارزیابی بخش در
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: ها گزارش

.دارد رارق کاربران اختیار در ها پایه و ها نقشه ، ها قطعه وضعیت از متنوعی گزارشات بخش این در
  قابل کدام هر جزئیات همراه به ها نقشه و هاي پایه ، ها قطعه فهرست گزارش مثال عنوان به

.میباشد دسترسی
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:جستجو

باشدمی میسر قطعه و نقشه و پایه بین روابط اساس بر متنوع جستجوي امکان بخش این در
 در و ادتعد همراه به را میشوند قطعه آن شامل که هایی پایه فهرست : پایه در قطعه جستجوي -1

.میگذارد نمایش به آن مجموع انتها
  در و عدادت همراه به را میشوند قطعه آن شامل که هایی نقشه فهرست : نقشه در قطعه جستجوي -2

.میگذارد نمایش به آن مجموع انتها
 در و عدادت همراه به را میشوند نقشه آن شامل که هایی پایه فهرست : پایه در نقشه جستجوي -3

.میگذارد نمایش به آن مجموع انتها
 میسر ستلی از شده انتخاب هاي پایه یا و ها ایستگاه اساس بر جستجو محدوده کردن فیلتر امکان
.میباشد




