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 شرکت داده پرداز تصمیم ساز
گروه نرم افزاری



شرکت داده پرداز تصمیم ساز با بیش از یک

دهه تجربه با بهره گیری از بهترین نیروهای

متخصص در حوزه فناوری اطالعات ، صنایع

، آمار، حسابداری ، اقتصاد و با تلفیقی از
دانش و تجربه، سازمانی پویا و دانش محور

را بنیان نهاده  تا با استفاده از برترین راهکار
برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)سازمان های

ایرانی را در این راه یاری می رساند .

 

یاری رساندن به شرکت های ایرانی در جهت

رسیدن به تعالی سازمانی با ایجاد بستری

مناسب برای مدیریت موثر، افزايش

بهره وري و کاهش هزینه ها، با رويكرد

بهينه سازي فرايندهاي كسب و كار، تسهیل

در برنامه ریزی منابع سازمان و یکپارچه
کردن کامل سیستم های اطالعاتی با استفاده

از بهترین و جامع ترین راه حل برنامه ریزی
ERP منابع سازمانی

درباره شرکت 

سیستم جامع بهره برداری
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شرکت داده پرداز تصمیم ساز 

ماموریت شرکت



مدیریت امنیت

SSO Login امکان

ثبت اتوماتیکlog , تاریخچه انجام کار و

موفقیت آمیز بودن یا نبودن آن و علت

خطای انجام کار

تمامی اطالعات تصدیق هویت کاربران در

رسانه های ذخیره سازی به صورت

رمزنگاری شده ذخیره می گردد.

باال ترین سطح امنیت در بستر اینتر نت

تنظیم امکان/عدم امکان الگین هم زمان

Client کاربر در چند

تعیین IP های مجاز جهت ورود به سیستم

نمایش IP ای که کاربر با آن وارد سیستم

شده است

تخصصی نرم افزار

C# زبان برنامه نویسی

بستر نرم افزاری سیستم: 

 MVC پیاده سازی معماری چند الیه ای 

دارای ساختار وب سرویس 

SQL Server  2019بانک اطالعاتی

قابلیت اجرا روی کلیه مرورگرهای موجود

قابلیت اجرا روی کلیه سرور های ویندوز و

(Cross-Platform ) ..... لینوکس و

     DOT Net Core  ورژن 5 (آخرین ورژن)    

     در سال 2022

مدیریت کاربران

گرفتن دسترسی از یک کاربر خاص با وجود

عضویت آن کاربر در یک نقش کاربری

مشاهده لیست کاربران سیستم

مشاهده در لحظه کاربران آنالین

مشاهده الگ ورود و خروج هر کاربر

تغییر رمز عبور توسط کاربر

تخصیص یک فعالیت کاربری به یک کاربر یا

نقش کاربری

مشاهده کاربرانی که به یک فعالیت کاربری

دسترسی دارند

Logout و Login هر کاربری میتواند تاریخچه

خود را ببیند

 

عمومی

چند زبانه 

قابلیت تعریف شرکتهای متعدد در یک

سیستم به منظور نگهداری و پردازش

اطالعات شرکتهای تابعه 

BPMS - GIS - یکپارچگی در سطح کدینگ

با کلیه ماژولها

     با استفاده از یک سیستم

مدیریت کاربران

امکان تعریف کاربر به صورت نامحدود

تعریف نقش کاربری بر اساس پستهای

سازمانی 

تخصیص فعالیت به یک کاربر بر اساس

نقش کاربری

تعریف جانشین هر کاربر با زمانهای محدود

ومعین شده

فعال/غیرفعال نمودن دسترسی  در کل

صفحات سیستم.

امکان تعریف انواع کاربران مثال درون

سازمان مانند پرسنل ، برون سازمانی،

پیمانکاران و... 

با عضویت کاربر در هر سمت، دسترسی های

آن گروه را به ارث می برد

امکان تخصیص یک کاربر به بیش از یک

سمت یا نقش

امکان تعیین مدت اعتبار عضویت یک کاربر

دریک نقش . با پایان مدت اعتبار، کاربر از آن

نقش خارج می شود

امکان تخصیص دسترسی در سطوح مختلف

عملیای ، خروجی، چاپ و کلیه عملیات هایی

که در هر فرم وجود دارد

نمایش تعداد دسترسی هایی که کاربر گرفته

به تفکیک کاربران و سیستم ها

امکانات عمومی نرم افزار به تفکیک حوزه
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مدیریت فرآیند

 
امکان فراخوانی یک فرایند از دل فرایند

دیگر

امکان تعریف نسخه های مختلف از یک

فرآیند

امکان تعیین وضعیتی که با رسیدن به

آن، فرآیند لغو/خاتمه می یابد

مشاهده گردش کار فرآیند به ازای هر

رکورد

مشاهده گردش کار فرآیند به صورت

گرافیکی در هر مرحله

مدلسازی فرآیند در محیط تحت وب

امکان مدلسازی فرایندهای سازمان در

یک محیط گرافیکی

استفاده از notation های استاندارد

BPMN2 جهت ترسیم فرایند

امکان تعیین یک شاخص کلیدی عملکرد

جهت تصمیم گیری در مورد شرط جریان

انجام کار

کارتابل

امشاهده تمامی Task ها در کارتابل

 امکان تفویض کار به سایر کاربران

امکان ارجاع کارتابل جاری فرد مرخصی رفته به

فرد جانشین شده

امکان ارجاع کار به یک کارشناسدیگر توسط

مافوق

امکان تقسیم کار بین چند کارشناس هم سطح

بطور اتوماتیک و دستی 

امکان دسته بندی کارها در کارتابل توسط هر

کاربر به صورت دلخواه

امکان مشاهده کارهای مرتبط با پست

سازمانی فعال کاربر در صورتی که کاربر دارای

چند پست سازمانی باشد

گزارشات , داشبورد

امکانات عمومی نرم افزار به تفکیک حوزه
 

 امکان تعیین نمایش گزارش در بخش پورتال

کاربر

 امکان Export گزارش به اکسل و پی دی اف و

....

امکان شخصی نمودن گزارشات برای مدیران

امکان مشاهدهشاخص های کلیدی عملکرد

(KPI) برای هر فرایند در داشبورد های مختلف

سایر داشبورد های الزم برای سطوح مختلف

مدیریت سازمان

امکان ایجاد چندین مسیر موازی در گردش

کار

امکان اجرای چندین فرایند موازی از طریق

یک فعالیت

فراهم شدن امکان پیگیری کلیه درخواست

ها و مشاهده مراحل طی شده

امکان یافتن گلوگاه ها از طریق نمایش

تعداد درخواست های منتظر اقدام در هر

مرحله از فرایند

 
مدیریت فرآیند
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ز سا تصمیم  ز  ا د ر پ ه  د ا د شرکت  های  سیستم  ات  ز ا ی ت م ا
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سازمانی معماری  فرآیند  با  بودن  منطبق 

بهره معاونت  شده  نهایی  های  فرآیند  اساس  بر   (Customized) شده سازی  سفارشی  سیستم  تولید 

برداری

(BPMS) کار و  کسب  های  فرآیند  مدیریت  ساختی  زیر  سیستم  وجود 

اشکاالت (فراوانی و  حوادث  تحلیل  برای   GIS گزارشات انواع  قابلیت  و  تجهیزات  مدیریت  برای   GIS

ارتفاع 2500) به  مربوط  حوادث 

نقشه روی  اتفاقات  سایر  و  ها  خرابی   ، ها  خاموشی  آنالین  نمایش 

تمام بهای   ) باشد  می  سرویس  میکرو  صورت  به  ساختار  اینکه  بعلت  ها  سیستم  سایر  به  لینک  امکان 

.(  . . . . و  انسانی  منابع   ، شده 

شبکه اطالعات  سایر  و  تلفات  گزارشات   ، شبکه  مدیریت  سرویس  وب  طریق  از  آمپر  کارت  ثبت 

 RCM استاندارد اساس  بر  تجهیز  درخت  ساختار 

برداری بهره  جامع  سیستم  فرآیندهای  انجام  تاخیرات  بررسی  جهت  متمرکز  کارتابل  قابلیت 

. نقشه  روی    GIS امکانات با  حریم  استعالم 

فرآیند انجام  زمان  بررسی  با  تاخیر  ها  گلوگاه  شناسایی 

پیمانکار های  شرکت  طریق  از  فرآیندها  در  نیاز  مورد  های  درخواست  و  اطالعات  ثبت 

 PM مستندات مدیریت 

PM دانش مدیریت 

شکست  هزینه  محاسبه 

سایر مانند (MTTR –MTBF- OEE)و  مختلف  های  داشبورد  روی  نت  استاندارد  گزارشات  کلیه 

ها داشبورد   
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ماژول های موجود در سیستم یکپارچه جامع انتقال

تجهیزات مدیریت 

تعمیرات و  نگهداری  نظارت  و  مدیریت 

دیسپاچینگ و  کنترل 

حوادث  مدیریت 

پایش  و  سنجش 

واریانت و  حریم  مدیریت 

 



مدیریت تجهیزات

انتقال خطوط  اطالعات   ، توزیع  فوق  و  انتقال  های  ایستگاه  اطالعات  شامل  که  تجهیزات  مدیریت  سیستم 

 
 ،  S1 ،  S2 ،  S3 های فرم   ، تجهیز  درخت  استاندارد  گزارشات  و  مخابرات  تجهیزات  اطالعات   ، توزیع  فوق  و 

 
L1 ،  L2 ،  L3
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مدیریت و نظارت نگهداری و تعمیرات

 بیشینه کردن دوره عمر مفید دستگاه ها و تجهیزات
 بیشینه کردن قابلیت اطمینان دستگاه ها و تجهیزات

 بیشینه کردن کارایی کل تجهیزات
 کمینه کردن تعمیرات اتفاقی دستگاه هاو ماشین آالت

 تحت کنترل در آوردن توقفات و جلوگیری از خرابی های عظیم به دلیل بروز یک اشکال جزیی و کم نمودن تعداد دفعات از کار افتادن تجهیزات
 تحت کنترل درآوردن موجودی قطعات یدکی در انبار و ایجاد نظم و ترتیب و استاندارد کردن امور مربوطه

 کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدکی افزایش کیفیت راهبری و جلوگیری از اتالف وقت و
جلوگیری از فراموشی برخی از تعمیرات در زمان توقف

زمان سنجی و روش سنجی فعالیت های تعمیری و تولیدی و در نتیجه باال بردن بهره وری

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود، به روز

رسانی و حفظ تجهیزات در شرایط مطلوب، انجام می شود. به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش  هزینه 

 های سنگین خرید و تعمیرات قطعه برای مجموعه به حداقل برسد.
اهداف سیستم
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کنترل و دیسپاچینگ

 کاهش تعداد خروج خودکار و اضطراری شبکه انتقال

 تعداد خروج خودکار و اضطراری شبکه فوق توزیع

 افزایش پایداری شبکه

 افزایش امنیت شبکه

 ضریب رویت پذیری شبکه

 کاهش انرژی توزیع نشده

 کاهش نواقص شبکه

برای تحقق اهداف شرکت برق منطقه ای از جمله حفظ پایداری شبكه، زیر سیستم کنترل و دیسپاچینگ از اهمیت باالیی برخوردار

است.زیرسیستم کنترل و دیسپاچینگ انتقال وظیفه بررسی و کنترل ولتاژ در حد نرمال را بر عهده دارد و کنترل بار خط و ترانسهای 400 و

KW 230 بر اساس دستورالعمل های صادره و همچنین پایش فرکانس نیز در این بخش را برعهده دارد .برقراری تعامل با دیسپاچینگ ملی

و سایر واحدهای دیسپاچینک در سطح کشور، تهیه نقشه های عملیاتی و اطالعات فنی تجهیزات شبكه، انجام انواع تحلیل های بار شبكه،

تعیین و شناسایی محدودیت های شبكه،پایش انواع متغیرهای شبكه، ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای دیسپاچینگ و دیسپاچینگ ملی

کشور، تعیین اولویت فیدرها، رنامه ریزی ورود و خروج تجهیزات و بخش های مختلف شبكه، برنامه ریزی ورود و خروج تجهیزات و بخش

های مختلف از کارکردهای اصلی این فرآیند می باشند.

 

اهداف سیستم

یكی از اصلی ترین امور صورت پذیرفته در زیر سیستم کنترل و دیسپاچینگ شبكه ورود خروج تجهیزات شبكه، اعمال خاموشی یا دستور تولید به

نیروگاه ها در وضعیت اضطراری است که از سرویس های ارائه شونده زیر سیستم کنترل و دیسپاچینگ محسوب می شود 
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 مدیریت حوادث 

 تعریف اقدامات اصالحی برای حوادث
 تحلیل و بررسی علل بروز حوادث

 سایر گزارشات تحلیلی

تعریف، اجرا، نظارت بر اجرا و بازبینی نتایج اقدامات اصالحی در خصوص ریسک ها و حوادث توسط این سرویس پیاده سازی می شود.

 

اهداف سیستم
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 سنجش و پایش 
از آنجا که پارامترهای مختلف توسط کنتورها و وسائل اندازه گیری مورد سنجش قرار می گیرند و سپس داده ها و اطالعات اندازه گیری به
صورت خام جهت بهره برداری واحدهای مختلف آماده می گردد.این زیر سیستم مسئول تبادل اطالعات اندازه گیری و کلیه امور مربوط به

سنجش و پایش مقادیر اندازه گیری در شبكه برق می باشد.کارکردهای اصلی این زیرسیستم ثبت و نظارت بر عملیات قرائت کنتورها، ثبت و

پایش اطالعات اندازه گیری تجهیزات در حوزه برق منطقه ای موردنظر و ارتباط موثر سیستم با سایر سیستم ها در واحدهای میترینگ دیگر از

جمله واحد پایش و سنجش شرکت مدیریت شبكه برق ایران است

اهداف سیستم

 اطالعات اندازه گیری که توسط دستگاه های اندازه گیری سنجش می شود در سامانه ثبت میشود تا آماده برای بهره برداری و پایش در
مطالعات، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی شبكه باشند. این امر به عنوان یكی از سرویس های زیرسیستم سنجش و پایش انرژی درنظر گرفته

شده است.

ثبت زمان پیک همزمان و غیر همزمان ،حداقل بار ، حدکثر بار ،میانگین ، فلوشیت و حداقل بار روزانه به روش های زیر قابل ثبت می باشند

1- ثبت دستی در فرم سیستم اطالعاتی
2- بارگذاری فایل اکسل  

امکانات
• امکان ثبت و بارگذاری  از فایل اکسل ،کارکرد  متغیرهای شبکه

• ثبت فرم های کارت آمپر ،آمار روزانه –ماهانه-ساالنه  و الگ شیت های پست ها و خطوط
• امکان گزارش مصرف انرژی

• امکان گزارش مصارف واقعی
• امکان محاسبه تلفات شبکه

www.Dptsco.ir



 مدیریت حریم و واریانت 
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 GIS
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مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) در واقع مجموعه ای از فعالیت هاست که به منظور تحقق اهداف کسب و کار سازمان طراحی و اجرا می شود.

(BPMS) مدیریت فرایند ها

یکی از چالش های مهم هر کسب وکار این است که بتواند یک گروه از تکنولوژی های متفاوت و غیر همگن را به شکل هماهنگ و یکپارچه در کنار یکدیگر به کار

گیرد. تا نیاز سازمان مرتفع گردد. رمز موفقیت و قدرت مدیریت فرآیندهای کسب وکار و نرم افزار BPMS دیدگاه بر مبنای ارزش، تمرکز آن بر ارزش سازمانی
است و اگر در راه اندازی BPM به خروجی و اهداف سازمان توجه نشود، محکوم به شکست است.

امکانات موجود سیستم
تعریف زنجیره ارزش شرکت ها و سازمان ها

گروه بندی فرآیند ها
تعریف گردش کار فرآیند

زمان سنجی فرآیند ها

تعریف عملکرد فرآیند ها

تعریف پایش فرآیند ها

گزارش لیست فرآیند های

گزارش فرآیندهای در حال اجرا

گزارش ساختار زنجیره ارزش

گزارش آماری فرآیند ها
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تلفن : 33866646  -۰۴۱    موبایل : 09144032449     فاکس : 33866636  -۰۴۱

دفتر تهران : شهر آرا - خیابان منصوری - خیابان 17 - پالک 10 - واحد9        

   تلفن : 86017237 -021
دفتر پارک علم و فناوری : تبریز-خیابان آزادی-تقاطع گلگشت- پارک علم و فناوری- ساختمان شهریار 2 - واحد 2319  

  تلفن : 33363029  -041
 

ضمن  تشکر از حسن توجه شما عزیزان در پایان الزم به ذکر است تیم توانمند این  شرکت توانایی سفارشی سازی کلیه فرایند های

سازمان شما در سریع ترین زمان ممکن با تکنولوژی روز دنیا را دارد.

 
ساختار تیم های فعال در این حوزه به شرح زیر می باشد 

1- تیم تحقیق و توسعه : (نخبگان حوزه نرم افزار – هوش مصنوعی – مدیریت – صنایع – مالی – آمار  و آینده پژوه)
2- تیم تحلیل گران کسب و کار و سیستم  : (ترکیبی از متخصصین صنایع و نرم افزار و مدیریت و آمار)

3- تیم فنی  طراحی  : (متشکل از چند نفر برنامه نویس با بیش از 15 سال تجربه در طراحی سیستم های یکپارچه به همراه نماینده تیم
تحلیل)

4- تیم تولید نرم افزار : (شامل مدیر فنی – برنامه نویسان ارشد – کارشناسان برنامه نویس)
5- تیم استقرار : (تلفیقی از نمایندگاه تیم های تحلیل – طراحی – برنامه نویسی - و متخصصان بانکهای اطالعاتی جهت convert کردن

اطالعات حین استقرار و کارشناس آموزش)

6- تیم پشتیبانی و مرکز تماس و پشتیبان اپراتور تیکت
 

<<با آرزوی توفیق>>


