
  

  شرکت فنی مهندسی سیماب تشخیص

 نرم افزار قرائت کنتور و وصول مطالبات

  .این سیستم داراي دو بخش اندروید و سرور می باشد

  )نسخه اندروید(کالینت 

  .را دارا می باشد  apnاز طریق سرویس   اطالعات مورد نظر رااین بخش قابلیت قرائت کنتور و ارسال و دریافت تمامی 

  :کالینت شامل 

  .در این قسمت می توان تمامی انواع قرائت کنتور را مشاهده و استفاده نمود:  قرائت کنتور  -1

  قرائت از راه دور       جستجو     پوروبقرائت به صورت دستی    قرائت از طریق    

  .بخش جهت دریافت و ارسال اطالعات الزم به سرور می باشد این: همگام سازي  -2

  .مره می باشدامی زمان هاي الزم جهت انجام کارهاي روزاین قسمت نمایش تم: یادآوري -3

  .می باشد را دارا مورینأرسال و دریافت پیام به مدیریت و بقیه مقابلیت ا: پیام ها  -4

  .مکانات الزم می باشدبه اینترنت و موقعیت و دیگر ا وطاین قسمت شامل تنظیمات مرب: تنظیمات  -5

  .و گزارش هاي مورد نظر می باشد ول مطالباتوصجهت این قسمت : وصول مطالبات   -6

  وصول مطالبات     مشترکین بدهکار         نمایش بر روي نقشه          جستجو مشترك       سابقه مشترکین 

همراه با  لوازم اندازه گیرياین قسمت شامل فرمهاي مربوط به بازدید و گزارش درباره وضعیت مشترکین و : بازدید از لوازم اندازه گیري  -7

  .می باشدثبت تخلف بر اساس موقعیت 

 

 

 

 

 

  



  

  :نرم افزار سرور 

  )مورین قرائت کنتور ، مدیر امور مشترکین شهرستان، مأ مدیر استان ، مدیر شهرستان( قابلیت ورود بر اساس سطح دسترسی هاي مختلف  -1

  قابلیت ارتباط با سیستم جامع مشترکین و  سیستم کنترل پروژه  - 2 

  جهت قرائت دوره اي کنتور ها همور و تنظیمات مربوطأتعریف روز کار براي هر م  -3

  مورین بر اساس زمان و میزان قرائتأشخص کردن کارکرد مم -4

  ارسال و دریافت اطالعات قرائت کنتور مشترکین هر مامور به تبلت  -5

 APNارتباط با سرویس  يقابلیت برقرار -6

  ي نقشه بر اساس هر ماموروضعیت بازدید و قرائت کنتور ها بر رو دادن نمایش تفکیک کردن و -7

  متنوع و مختلف هاي گیري قابلیت گزارش -8

 :مزایا 

  ت دستیقرائت کنتور به صور -1

  قرائت کنتور از طریق پوروب نوري -2

   RFقرائت کنتور از راه دور و از طریق  -3

  .....س و، شماره اشتراك و آدرجستجوي مشترکین بر اساس نام -4

  دادن ، نمایشثبت موقعیت کنتور و قرائت آن( ت به صورت همزمان موقعی ت جغرافیایی و ثبت قرائت وکنتور بر اساس موقعی کردن قرائت -5

  )مورینأم جغرافیایی مشترکین بر اساس موقعیتنزدیکترین 

مورین باید حتما به محل رفته و در محدوده أجهت قرائت کنتور م(کنتور  وده تعریف شدهدمور در محأعدم قرائت کنتور در صورت نبودن م -6

  )متري باشد 100براي قرائت کنتور باید در شعاع براي مثال  ،مورد نظر قرائت شود ياي که از طریق مدیریت مشخص می شود کنتور ها

 GPRSیا      WiFi    شبکه    APNارسال اطالعات قرائت شده از طریق  -7

  مورین در اداره جهت دریافت و ارسال اطالعات مورد نظرأعدم نیاز به حضور فیزیکی م  -8

  دیگر يگزارش آنالین تخلفات برق هاي غیر مجاز و یا هر دستکار -9

راه با نمایش بر روي نقشه و مورین قطع و وصل همأقابلیت ارسال و دریافت  لیست مشترکین بدهکار جهت وصول مطالبات به م – 10

  یابیمسیر



  

  امکان ارسال پیام به مدیریت به صورت اختصاصی - 11

 قابلیت نگهداري کلیه سوابق قطع و وصل مشترکین برحسب دوره - 12

  مورین براي سیستم جامع خدمات مشترکینأقطع و وصل و کلیه فعالیت هاي مامکان ارسال اطالعات  -13

قابلیت ثبت کلیه عملیات وصول مطالبات شامل قطع ، وصل ، اخطار ، وصل خودسرانه ، اعالم وصول ، اعالم موارد خاص ، مانع ، تعویضی ،  -14

  مجزا قرائت اشتباه و اختالف حساب به همراه علل و وضعیت ها و پارامترهاي

  جهت ارائه به مراجع ذي صالح  و مشترکین قابلیت ثبت دستورات حکومتی با مشخصات کامل -15

  قابلیت جستجوي مشترکین براساس کلیه اطالعات ثبات و اطالعات سوابق و وصول مطالبات -16

  پرداخت بدهی به سیستم جامعجعه حضوري مشترك و اعالم در صورت مرامور أیا مقابلیت ثبت موارد وصولی توسط اپراتور  -17

  قابلیت مشخص کردن مشترکین ویژه در دستگاه و گزارش لیست این مشترکین به تفکیک اداره مربوطه -18

  )هزینه انشعاب و مبلغ برق مصرفی (  در صورت تایید توسط مدیریت و مدیر امور مشترکین اداره مربوطه تقسیط بدهی مشترکین قابلیت -19

  ن گیري خودکار از بانک اطالعاتیامکان پشتیبا -20

  :امکان تهیه لیست مشترکین جهت قطع به علت  -21

o بدهی و امکان گزارش گیري با مبالغ مختلف بدهی  

o درب بسته بیشتر از چند دوره 

o قرائت  زممانعت ا 

o دستکاري در لوازم اندازه گیري  

o  انشعاب رسیده باشدبدهی مشترکینی که مبلغ بدهی آنها به صد در صد یا بیشتر از هزینه  

o  برق مصرفی و هزینه انشعاب( لیست تقسیطی(  

o مشترکین مشمول لغو انشعاب  

  گزارش صورت وضعیت عملیات قطع و وصل مشترکین -22

  مکان تهیه گزارش مبالغ و تعداد بدهی به تفکیک روزکار و مامور و منطقها -23

  الم می گرددقابلیت ثبت وصول هایی که به صورت تماس تلفنی مشترك اع -24

  . . .و  یمورین شامل تعداد قطع ، تعداد وصل ، دریافت وصولی ، اخطار ، مبلغ ریالأامکان تهیه گزارش کارکرد ماهیانه م -25

  و پرکردن فرم هاي مربوطه به همراه ارسال آنالین اطالعات مورین وصول مطالباتأقابلیت ثبت موارد مشاهده شده بازرسی توسط م -26

 گزارش گیري بر اساس ریز وصول بدهی مشترکینامکان  -27



  

  ثبت مشخصات تکمیلی مشترکین - 28

  مورینأبر روي تبلت م ید نامه ها و مجوزهاي صادرهیلیست افراد معتبر سازمان جهت تا نمایش -29

  نمایش اطالعات بدهی امور -30

  تخصیص یافته از مدیریت يبر اساس تعداد دوره ها ،نمایش اطالعات قبض مشترك بدهکار به مأمور -31

  نمایش سابقه مشترکین -32

، قطع، وصل، وصول، تقسیط، عدم قطع، قطع از قبل، تعویضی، قرائت اشتباه، براي مشترکین بدهکار شامل اخطار ثبت عملیات وصول مطالبات -33

  اختالف حساب و بازرسی

  مایش همزمان کلیه اطالعات مشترك بر روي یک صفحهن -34

  )هایلو(روشهاي کنترل ثبت داده اعمال  -35

  سرورگاه از طریق ارتقاء برنامه یا تغییر کاربري دست -36

  مورینأو ثبت موقعیت تمامی عملکرد م GPSماژول  داراي  -37

 RFو ماژول قرائت کنتور از طریق   USBداراي پورت ورودي  -38

  هاي مورد نظرقابلیت جابجایی و حمل ماژول قرائت کنتور بر روي دیگر تبلت  -39

  بعديدوبعدي و  یک قابلیت قرائت انواع بارکد -40

  و برق هاي غیر مجاز همراه با ارسال آنالین اطالعات يقابلیت تهیه عکس از وسایل اندازه گیري توسط مشترکین جهت ارائه مستندات دستکار -41

  ارسال اخطار هاي الزم به مشترکین از طریق پیامک -42

  )ارسال به صورت رمز ( مربوط به قرائت کنتور مشترکین از طریق پیامک توسط خود مشترکین  دریافت اطالعات -43

نمایش وضعیت هر مشترك به صورت اشکال متفاوت مانند قرائت شده در هر دوره ، (   Large Screenقابلیت نمایش بر روي مانیتور هاي  -44

  ....)در بسته بوده ، وصول مطالبات و 

  ....، مشترکین و، روزکار، تاریخ، شهرستان)و وصل مطالبات  بازدید ، قرائت( أمورینقابلیت فیلتر کردن بانک اطالعاتی بر اساس م – 45

   


