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 مقدمه و اجزای کلی

 

 کلیات

 می باشد شرکت  توزیع نیروی برق هرمزگان برای  سامانه جامع مهندسی  پروژه ی صفحات و ساختار شامل سند این

 بر اییابتد طرح روی بر اولیه اصالحات ---------محترم  شرکت در ------------ مورخ جلسه ی پیرو که

 پ.گرفت انجام شرکت این ----------------- مدیر سوی مذکور از موارد اساس

 

اونت ها این سامانه به عنوان یک بانک اطالعاتی از پیمانکاران و تامین کنندگان و کارگران می باشد که به تمامی مع

 سرویس ارائه می دهد و دارای ماژول زیر می باشد: 

 

 ماژول ورود به وندور لیست :  -
ت نام و وارد سامانه شده و بعد از ثب در این بخش پیمانکارانی که درخواست ورود به وندور لیست را دارند می توانند

 .ینددریافت نام کاربری و پسورد اقدام به ثبت مشخصات خود برای ورود به وندور لیست پیمانکاران شرکت توزیع نما

 ماژول پیمانکاران دارای صالحیت شرکت توزیع : 
همچنین به صورت خودکار و در این بخش امکان ثبت مشخصات شرکت هایی که دارای صالحیت می باشند ثبت نمود 

یامک ارسال پتمامی خطا گیری و آالرم های الزم مربوط به تاریخ انقضا هر مدرک یا گواهینامه به کاربران از طریق پنل و 

 می شود .

 مزایا این قسمت به شرح زیر می باشد : 
 ریق وب و دریافت نام کاربری و رمز عبورطقابلیت ثبت نام توسط کاربر از  -

 اطالعات درخواست پیمانکاران حقیقی / حقوقی ثبت  -

 مکان ثبت درخواست شرکت های مشاورا -

 ابلیت دریافت اطالعات پایه شرکت ها ، اطالعات هیئت مدیره و سهام داران و گواهینامه های و سوابق کاری و ...ق -

 ابلیت هشدار های الزم پایان انقضا هر گواهینامه یا مدرک مورد نیاز به صورت هوشمند و از طریق پیامک  ق -

 گران هر گروهثبت لیست گروه های اجرایی به همراه لیست کار -

 دارای داشبورد مدیریتی و پویا  -

 کاری ص کردن فرایند تاییده هر شرکت پیماندارای کارتابل داینامیک برای مشخ -

 ط کاربر و خطا گیری هوشمند توسط سامانه قابلیت آپلود مستندات الزم توس -

 ین کاربر و سایر واحد هابدارای تیکت جهت ثبت مستندات و ارتباط  -

 دارای پنل مدیریتی و کامال داینامیک  -
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 دارای سطوح دسترسی مختلف  و داینامیک  -

 دیر سیستم برای کاربران میف پیوست جدید توسط قابلیت مشخص کردن فیلد های الزامی و تعر -

 ابلیت ارسال پیامک به شرکت های پیمانکاری در هر مرحله از گردشکار تایید صالحیت ) پیامک تایید یا عدم تایید(ق -

 قابلیت ثبت توضیحات برای هر مرحله توسط کارشناسان  -

 دارای تاریخچه گردش کار تایید صالحیت هر درخواست  -

 یگانی الکترونیکی پرونده ها با -

 رای هر شرکت پیمانکاری قابلیت ثبت تاریخ های الزم جهت هشدار ب -

 ارای وب سرویس جهت دریافت و ارسال اطالعات د -باط با سایر زیر سیستم های موجود  قابلیت ارت -

 کاران دارای صالحیت ونمایش به عموم کاربران و متقاضیانتهیه لیست خودکار پیمان -

 ماژول ثبت نام تامین کنندگاه  و فروشندگان :

 ورود به وندور لیست فروشندگان مجاز و تامین کنندگان کاال : 

 ثبت درخواست شرکت های جدید برای وروددر این بخش قابلیت ثبت نام شرکت های موجود در وندور لیست به همراه 

 باشد :به وندور لیست را دارا می باشد .و دارای امکانات زیر می 

 ت درخواست ورود به وندور لیست شرکت های تامین کننده و فروشندگان قابلیت ثبت اطالعا -

 ثبت اطالعات پایه هر شرکت بر اساس نوع درخواست  -

 اعضا هیئت مدیره و دریافت اطالعات سهام داران  -

 الزم ئ مستندات هر کاالثبت اطالعات لیست کاالهای مورد تایید به همراه پیوست کردن تست شیت های  -

 بارگزاری تصویر هر کاال  -

 هر نوع کاال بر اساس فهرست بها ثبت درخواست تامین قابلیت  -

 ثبت اطالعات سوابق کاری و تاییده ها در سایر شرکت های توزیع  -

 امکان ضمیمه نمودن تمامی مستندات الزم  -

 ی مستندات با همراه خود اظهاری های خطا گیری هوشمند و تطابق فایل ها -

 ینقابلیت ثبت شرکت های فعال در وندور لیست توسط ادم -

 حیت دارای کارتابل داینامیک برای گردش کار تایید صال -

 امکان نامه نگاری از طریق سامانه  -

 له به شرکت تامین کنندههر مرحقابلیت ارسال پیامک بعد از تایید یا عدم تایید  -

 

 ثبت مشخصات شرکت های تامین کننده به همراه بارگزاری مشخصات فنی و دستور العمل نصب :

 ه همراه دستورالعمل نصب به ازاری هر کاال قابلیت بارگزاری مشخصات فنی ب -

 قابلیت بارگزاری عکس برای هر کاال  -

 الزام دادن به مستندات جهت هر کاال توسط مدیر سیستم   قابلیت -
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 ثبت مشخصات تولید کننده به همراه شماره تماس و ادرس سازندگان -

 امین کنندهقابلیت ثبت  تاریخ انقضا تاییده کاال در سیستم و اعالم هشدار پایان تاریخ تاییده به شرکت توزیع و ت -

 ی کاربرانبر اساس دسته بندی کاال ها به همراه نمایش به تماملیست تامین کنندگان قابلیت تولید   -

 ن کننده قابلیت جست جو بر اساس سازنده یا کاال یا تامی -

 

 

 ماژول شناسنامه مشاغل:

 امکانات :

 ستم قابلیت تعریف و ثبت شناسنامه مشاغل توسط مدیر سی -

 ت دارای ساختار درختی و داینامیک برای انجام تغییرا -

 داینامیک بودن شناسنامه مشاغل  -

 دارای گزارشگیری های متنوع  -

 ماژول ثبت اطالعات کارگران شاغل در شرکت توزیع :
 این بخش از دو قسمت تشکیل شده است :

 ثبت اطالعات کارگران در حال اشتغال : 

در این قسمت مشخصات تمامی نیروی های شاغل در شرکت توزیع ثبت شده و قابلیت گزارشگیری های متنوعی را 

 زیر می باشد : که به شرح دارا می باشد 

 دریافت نام کاربری و رمز عبور قابلیت ثبت نام نیروی های شاغل در شرکت توزیع به همراه -

 مه ها و مدارج تحصیلیسوابق کاری ، گواهینا قابلیت بارگزاری مشخصات اشغال به همراه -

 شناس ایمنی و آموزشامکان ثبت سوابق کاری هر کارگر  توسط کار -

 ثبت اطالعات طب کار برای هر کارگر  -

 ت ثبت مشخصات شرکت هایی که نیرو در آن شاغل بوده اس -

 کار در شرکت های پیمانکاری قابلیت دریافت درخواست جدید برای  -

 ست استخدام به هر کارگرتوسط پیمانکار  و اطالع رسانی از طریق پیامک و پنل وب ارسال درخوا -

 ر توسط سیستمقابلیت ثبت اطالعات ساعت و نحوه کار هر کارگ -

 ده با شرکت پیمانکاری مربوطه قابلیت بارگزاری قرارداد کار امضا ش -

 ارت شغل و مهطبقه بندی مشاغل و استخدام و کار بر اساس نوع  -

 ناس ایمنی  و آموزشبررسی مهارت کارگران و بازبینی توسط کارش -

زارش گیری متنوع مانند : لیست کارگران شاغل در شرکت توزیع ، لیست کارگران شاغل بر اساس شرکت پیمانکاری گ -

 یا شهرستان ،مهارت، تحصیالت ، سوابق کاری و....
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 ه های توزیع : ثبت نام کارجویان متقاضی کار در شبک

فراهم  توسط این سامانهیکی از بخش های مهم این سامانه امکان کاریابی برای افراد جوی کار می باشد که این امکان 

 می شود 

 امکانات :

 افراد کارجو از طریق سامانه قابلیت ثبت نام  -

 ثبت مشخصات کامل کارجویان به همراه مدارک  -

 کارجو به ازای هر شهرستان به تفکیکقابلیت تهیه لیست متقاضیان  -

 برگزاری دوره های اموزی جهت کار در شبکه توزیع -

 اغل دارای منابع آموزشی برای نیروی های کارآموز یا ش -

 به متقاضیان  ارسال پیامک برای برگزاری دوره های آموزشی -

 با قابلیت نمایش به پیمانکارانتهیه لیست افراد آموزش دیده   -

 ی افراد آموزش دیده به شرکت های پیمانکاری برای شروع کار و انعقاد قراردادمعرف -

 

 ماژول گزارشگیری :
 بخش گزارشگیری های یکی از قسمت های اصلی نرم افزار های می باشد. در این سامانه گزارشگیر ی های متنوع به

 باشد :صورت نموداری و جدولی وجود دارد که قسمتی از گزارشات به شرح زیر می 

 گزارش از شرکت های تایید صالحیت شده پیمانکاران   -

 هت ورود به وندور لیست گزارش شرکت های در حال تکمیل اطالعات ج -

 گزارش از تاریخچه تمامی درخواست ها  -

 ه همراه مشخصات آنها لیست شرکت های وارد شده به وندرو لیست ب -

 لیست فروشندگان مجاز به تفکیک هر کاال  -

 ل لیست کارگران شاغل در شرکت توزیع به همراه نوع شغ -

 ساس نمرات دریافت شده از واحد ایمنی اگزارش وضعیت عملکرد کارگران بر  -

 لیست شرکت های بالک شده به همراه تاریخ بالک  -

 هر شهرستان  لیست افراد کارجو به همراه مشخصات و بر اساس -

 ها لیست افراد در حال آموزش دوره  -

 لیست کارگران شاغل بر اساس تحصیالت و نوع کار  -

 غلگزارش از آخرین دروه های برگزار شده مربوط به مشا -

 و...


