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وه دوران گر
ارائــه محصــوالت و خدمــات  بــا هــدف  مــی باشــد، کــه  بنیــان  از موفق تريــن مجموعــه شــرکت های دانــش  وه دوران يکــی  گــر
آن  تاســیس  از  ســال   18 از  بیــش  کــه  وه  گــر ايــن  اســت.  گرديــده  تاســیس  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  زمینــه  در   متنــوع 
وز دنیــا، فعالیــت گســترده ای در زمینــه تولیــد و ارائــه نــرم افزارهــا،  مــی گــذرد بــا ســاماندهی کادری450 نفــره و  بهره گیــری از دانــش ر
وه ERP, Security, Network, Portal دارد. حضــور چهــار تیــم تولیــد، فنــی،  تجهیــزات و خدمــات  تخصصــی در چارچــوب 4 گــر
وه و از طرفــی همــکاری نزديــک بــا شــرکت هــای معتبــر  بیــن المللــی،  تــوان فنــی و اجرایــی باالیــی  رگانــی در قالــب يــک گــر سیســتمی و باز

ده اســت. رگ ملــی فراهــم نمــو وژه هــای بــز وه در زمینــه اجــرای پــر را بــرای ايــن گــر

وه دوران برخی از افتخارات گر
ياست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان   منتخب معاونت علمی و فناوری ر

وژه امنیت اطالعات کشور ين پر رگتر   مجری بز
وژه ERP داخلی کشور ين پر رگتر   مجری بز

  دارای گواهینامه بین المللی ISO27001 تحت اعتبار SINCERT ايتالیا
ISO9001 دارای گواهینامه  

وهش    دارای رتبه يک از شورايعالی انفورماتیک کشور در 7 رشته مختلف: نرم افزار، شبکه، امنیت، مشاوره، پشتیبانی، آموزش و پژ
  دارای رتبه يک از سازمان فناوری اطالعات ايران، در حوزه مشاوره و استقرار نظام ملی مديريت امنیت اطالعات )نما(

ين رتبه حوزه نرم افزار کشور در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات سالهای 90، 92 و 95 تر يافت لوح و تنديس باال   در
ين سازمان های کشور والهای بومی )DSGate(، نصب شده در حساس تر ين فاير   تولید کننده يکی از قوی تر

  تولید کننده اولین IPS بومی )DIPS( با قابلیت پردازش 40G پهنای باند اينترنت 
ين شرکت در زمینه ارائه تجهیزات امنیتی خارجی با اليسنس و گارانتی معتبر   برتر

  عضو بانک اطالعاتی صادر کنندگان کشور و اتحاديه صادرکنندگان نرم افزار
يت جهادی کشور يده مدير جهادی از سومین همايش مدير يافت لوح و تنديس برگز   در

  دارای بیش از 3500 مشتری در 550 شهرستان کشور و دهها کشور خارجی
يان وز به مشتر   دارای بیش از 20 پارتنر خارجی برای ارائه راه حلهای به ر

  دارای غرفه در بیش از 10 دوره مختلف در نمايشگاههای Cebit کشور آلمان  و Gitex دبی 
  حضور مستمر در بیش از 40 نمايشگاه معتبر داخلی طی سالهای گذشته

  عضو سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور
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مقدمه
يــن دغدغه هــای نهادهــا و ســازمان های دولتــی و خصوصــی تبديــل  يــف اســتاندارد قابــل قبــول از ERP، بــه يکــی از مهمتر وزه دســتیابی بــه يــک تعر امــر
شــده اســت. شــرکت داده پــردازان دوران بــا فراهــم آوردن راهــکاری قدرتمنــد ســعی داشــته تــا بــا تولیــد محصولــی مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی، 
کلیــه نیــاز هــای حــوزه هــای عمومــی و خــاص ســازمان هــا را در چهارچــوب يــك راهــکار نــرم افــزاری جامــع ارائــه نمايــد. راهــکار جامــع ســازمانی شــرکت 
دوران، مجموعــه ای از سیســتمهایی اســت کــه بصــورت جامــع ، يکپارچــه و فراينــد گــرا  تمامــی امــور و فراينــد هــای شــرکتها و ســازمانها را در تمــام 
وش ، پشــتیبانی و تولیــد و همچنیــن برخــی از سیســتم هــای خــاص  يابــی و فــر حــوزه هــا اعــم از سیســتم هــای مالــی ، منابــع انســانی و امــور اداری ، بازار
ســازمانها را مکانیــزه مــی نمايــد. ايــن محصــول کــه هــم قابلیــت ارائــه بصــورت سیســتم هــای جامــع  و هــم بصــورت سیســتمهای مجــزا را دارا مــی باشــد 

ين شــرکت داده پــردازان دوران مــی باشــد. ثمــره بیــش از 15 ســال تــالش تیــم 50 نفــره ای از مديــران ، کارشناســان و مشــاور
ايــن محصــول يــك راهــکار جامــع نــرم افــزاری اســت کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی جــاوا تولیــد شــده و بــا بهــره گیــری از ديتابیــس قدرتمنــد اوراکل ، نــه 
رگ باشــد در عیــن حــال بــرای شــرکتهایی در ابعــاد متوســط و حتــی  تنهــا مــی توانــد انتخــاب مناســبی بــرای نیازهــای شــرکتها و ســازمانهای بســیار بــز
دن و همچنیــن در  زی بــو ينــه کامــال مناســب محســوب مــی گــردد. عــالوه بــر ايــن بــا توجــه بــه قابلیتهایــی نظیــر چنــد زبانــی و چنــد ار کوچــک نیــز يــک گز
نظــر گرفتــن نیازهــا شــرکتهای خارجی،راهــکار جامــع ســازمانی دوران جهــت بکارگیــری در محیطهــای بیــن المللــی چــه در داخــل و چــه خــارج از کشــور 

ينــه مناســبی محســوب مــی گــردد. گز

پوشش حوزه های مختلف
نــرم افــزار جامــع ســازمانی شــرکت دوران،  يــك راهــکار يکپارچــه نــرم افــزاری اســت کــه مــی توانــد تمامــی حوزه هــای ســازمان هــا نظیــر سیســتم هــای مالــی 

 ، )CRM( يان ــتر ــا مش ــاط ب ــت ارتب ي ــن )SCM( ، مدير ــره تامی ــانی )HRM( ، زنجی ــع انس ــتیبانی )Logistics(، مناب ــده )Financial( ،پش ــام ش ــای تم و به

يــت  يــت تولیــد )Manufacturing( ، اتوماســیون اداری )Office automation( ، مدير يــت ارتبــاط بــا تامیــن کننــدگان )SRM( ، مدير مدير

راهکار جامع سازمانی دوران
INFOYAR

 ،)CMMS( يــت نگهــداری و تعمیــرات امــوال و تجهیــزات )EAM(  ، مدير
يــت فرايندهــا )BPMS( ، هــوش تجــاری )BI( و همچنیــن حوزه  هــای  مدير
يــت فنــاوری اطالعــات مشــتمل بــر اســتانداردهای ITIL و ISMS را  مدير

پوشــش دهــد. 
ــاخت  يرس وی ز ــر ر ــوق ب ــتمهای ف ــی سیس ــه تمام ــی ک ــن از آنجای در ضم
نــرم افــزاری دوران تولیــد شــده انــد ، تمامــی ايــن سیســتمها کامــال تغییــر 
پذيــر و منعطــف مــی باشــند و راهبــر سیســتم مــی توانــد بــا آموزشــهایی کــه 

مــی بینــد سیســتمها را مطابــق خواســته ســازمانها بومــی ســازی نمايــد.
دن اين سیســتمها  لــذا بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و همچنیــن بــا توجه بــه تحت وب بــو

، راهکار جامع ســازمانی دوران در زمره سیســتمهای ERP II بحســاب می آيد.

اینفویــار  يــن خصوصيــات کليــه سيســتمهای مجموعــه  مهمتر
دوران عبارتنــد از :

  يکپارچگی فرآيندی
  يکپارچگی داده ای

ــواع  يــت يکپارچــه ان ــام هــا )Unified Messaging(: مدير   يکپارچگــی پی
پیــام نظیــر نامــه، ايمیــل ، پیامــک ، ...

  طراحی کامال يکپارچه و کامال فرايندی
  جامعیــت : در اختیــار داشــتن تمامــی سیســتمهای اصلــی مــورد نیــاز 

ســازمانها
يــن حالــت ممکــن،  يــف دسترســیها تــا جزئــی تر   امنیــت بــاال : امــکان تعر

رعايــت اســتانداردهای امنیتــی
رگ   مقیاس پذيری باال : قابل استفاده برای سازمانهای بسیار بز

وی تمام سیستمها يتی و گزارشات تحلیلی ر   داشبوردهای مدير
  تغییر پذيری سیستمها )امکان تغییر فرمها و فیلدها ، گردش کارها ، 

گزارشــات ، منوهــا ، منطقهــای سیســتمها ، قوانیــن و ... توســط کاربــران 
آمــوزش ديــده(

سیســتم  وی  ر اجــرا  قابلیــت   :   )Multi platform( پلتفرمــی  چنــد   
لینوکــس و  وينــدوز  از  اعــم  مختلــف  عامل هــای 

  چنــد محیطــی )Multi UI(  : قابــل اجــرا هــم بصــورت تحــت وب و هــم 
دســکتاپ

يف هولدينگ   چند سازمانی )Multi organization(  : قابلیت تعر
) Multi lingual(  چند زبانی  

 )Multi role( چند نقشی  
)Multi currency( زی   چند ار
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محصــول DOURAN Software Framework و يــا بــه اختصــار DSF محصولــی اســت کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی J2EE  تولیــد شــده اســت. ايــن 
محصــول يــك هســته نــرم افــزاری اســت کــه امــکان تولیــد و اجــرای پويــای سیســتم های نرم افــزاری را ايجــاد مــی کنــد بــه گونــه ای کــه در تولید سیســتم های 
ــه  ــی ب ــه نويس ــه برنام ــاز ب ــال نی ــت و عم ــی اس ــتم کاف ــازی سیس ــاده س ــت پی ــای کاری جه يان ه ــف جر ي ــراه تعر ــه هم ــا ب ــای داده ه ــف مدل ه ي ــد ، تعر جدي
رگ بــا اســتفاده از ايــن  حداقــل رســیده اســت. لــذا بــا توجــه بــه امکانــات آمــاده ايــن بســتر و کاهــش حجــم برنامــه نويســی ، ســرعت تولیــد سیســتمهای بــز

بســتر گاهــا تــا بیــش از 5 برابــر افزايــش مــی يابــد و در نتیجــه منجــر بــه صرفــه جویــی بیــش از 50 درصــدی در تولیــد ايــن سیســتمها مــی گــردد.
از خصوصیــات مهــم ايــن بســتر ايــن اســت کــه تمامــی سیســتم های طراحــی شــده از تمامــی قابلیت هــای ايــن بســتر بهره منــد خواهنــد شــد. در واقــع بــا 
د فقــط بــه منطــق اصلــی سیســتم ها )Business Logic( مــی پردازنــد و تمامــی مســائل فنــی  بکارگیــری DSF ، عمــال ســازمان ها در تولیــد سیســتم های خــو

يــك سیســتم ها توســط DSF  تامیــن مــی گــردد. و تکنولوژ
يــر سیســتم مــی باشــند توســط همیــن بســتر تولیــد گرديــده  د مشــتمل بــر بیــش از 60 ز يــر سیســتمهای راهــکار جامــع  ســازمانی دوران نیــز کــه خــو تمامــی ز
و توســط همــان نیــز اجــرا مــی گردنــد. بنابرايــن تمامــی خصوصیاتــی کــه در ايــن بخــش تحــت عنــوان خصوصیــات بســتر آمــده اســت در تمامــی 

د دارد. يــر مجموعــه اينفويــار نیــز وجــو سیســتم های ز

ز  DSF برای توليد کنندگان نرم افزار عبارتند از مشخصات بار
د يف پنجره های مختلف و تبهای ذيل آن در تعداد سطوح نامحدو   امکان تعر

Master-Detail يف پنجره های   امکان تعر
يف چگونگی قرار گرفتن فیلدها در داخل تبها و چگونگی ارتباط فیلدها با ستونهای جداول بانک اطالعاتی    امکان تعر

يف فیلدها و تبها وی تعر    امکان ايجاد و تغییر اقالم بانک اطالعاتی از ر
  امکان زمان بند )Scheduler( جهت اجرای زمانبندی شده گزارشات و پردازشها

   امکان تعريف اسکریپتهای مختلف برای readOnly کردن ، Mandatory کردن ، display کردن و ساير عملیاتهای مورد نیاز در فرمها
يت کردن اقالم منو   امکان تغییر و يا مدير

يت کردن اقالم نوارابزار   امکان تغییر و يا مدير

زيرساخت نرم افزاری دوران
DOURAN Software 

Framework

   تغییــر پذيــری کامــل کلیــه سیســتمهای تولیــد شــده در زمان اجــرا و صدها 
امــکان آمــاده ديگــر جهت تولید سیســتمهای نرم افــزاری

يف نقشها و دسترسیهای هر نقش   امکان تعر
  تغییر پذيری کامل کلیه سیستمهای تولید شده در زمان اجرا

  و صدها امکان آماده ديگر جهت تولید سیستمهای نرم افزاری

بران عادی عبارتند از: ز  DSF برای کار  مشخصات بار

  امــکان اســتفاده از 2 واســط کاربــری مختلــف يکــی تحــت وب و ديگری 
دســک تاپ

  امــکان نمايــش و يــا ويرايــش اطالعــات در پنجــره هــا در 2 حالــت لیســتی 
و يــا تــک رکوردی

وی پنجره ها    امکان جستجوی ترکیبی و جستجوی هوشمند ر

  امکان مرتب سازی ترکیبی ستونها
يدهــا  وی ســتونهای گر متنــی ر و  انتخابــی  امــکان جســتجوی چنــد    

اکســل ماننــد 
  امکان ذخیره سازی و استفاده مجدد از جستجوها

  امکان تغییر رنگ ، فونت ، شیوه نمايش فرمها  
دش يت منوهای مورد عالقه کاربر توسط خو   امکان تغییر و يا مدير

وی داده های پنجره ها   امکان Copy/Paste  به فايل اکسل از ر
د فايل به هر رکورد   امکان پیوست کردن تعداد نامحدو

د اســناد کاغذی(،  و   پشــتیبانی از تجهیزات جانبی نظیر اســکنر)برای ور
قلــم نــوری )بــرای پــاراف کــردن نامــه هــا( ، فکــس ، ...
وی همه فعالیتهای کاربران    امکان ثبت وقایع از ر

  امــکان ثبــت و نگهــداری تغییــرات در رکوردهــای اطالعاتــی و صدهــا 
ــات ــه اطالع ــی ب ــر در دسترس ــهیل کارب ــت تس ــر جه ــت ديگ قابلی
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ينــگ و نظــارت بــر فرايندهــای کاری را  يــت، مانیتور يــف، اجــرا، مدير يــت فرايندهــای تجــاری دوران، سیســتمی اســت کــه امــکان تعر سیســتم مدير
بصــورت تصويــری و شــماتیک فراهــم مــی نمايــد. 

یهــا و گزارشــات نیــاز اســت. در خصــوص فرمهــا، بســتر نــرم افــزاری دوران  جهــت اجــرای مکانیــزه فرايندهــا، بــه ســه رکــن اصلــی فرمهــا ، گــردش کار
يــت  )DSF( امــکان ســاخت و بکارگیــری انــواع فرمهــا را فراهــم مــی کنــد. در خصــوص گزارشــات ، سیســتمهای گــزارش ســاز و همچنیــن داشــبورد مدير
یهــا، موتــور گــردش کار دوران امکانــات حرفــه ای بــرای پیــاده  دوران امــکان ســاخت انــواع گزارشــات را ارائــه مــی کننــد. و در خصــوص گــردش کار

ســازی فرايندهــای ســازمانی را فراهــم مــی نمايــد.
لــذا در ايــن بخــش بیشــتر بــه امکانــات موتــور گــردش کار دوران پرداختــه شــده اســت و امکانــات مربــوط بــه سیســتم DSF )جهــت ســاخت فرمهــا(، 

وشــور آمــده اســت. يــت دوران در بخشــهای ديگــر بر گــزارش ســاز و داشــبورد مدير

سيستم مديريت فرايندهای تجاری دوران 

برخی از قابليتهای مهم موتور گردش کار دوران
  امکان ايجاد ، تغییر و يا حذف گردش کار بصورت گرافیکی و بدون برنامه نويسی

د   دارای کارتابل کاربر پسند برای دسترسی کاربران به وظايف کاری خو
وی تمامی فرايندها بصورت يکسان    يکپارچگی کارتابل ر

  امکان ذخیره گردش کار در فايل يا در پايگاه داده
يت نسخ گردش کار    امکان مدير

  قابلیت مانیتور کردن گردش کار و تشخیص گلوگاهها
وی اسناد مختلف يت حق امضای افراد ر دهای مربوط به تاییديه سلسله مراتبی با امکان مدير   امکان بکارگیری نو

يالی، شرط قبل از تایید و ....( وهی با امکانات متنوع )تایید موازی، تایید سر   پشتیبانی از تایید فردی و تایید گر
  امکان درج ياداشت های متنوع برای هر فعالیت. )ياداشت عمومی، شخصی، نفر قبل، نفر بعد و ...(

  امکان درج پیوست در زمان اجرای فرآيند.
  امکان ثبت مشخصات و مستندات فرآيند در زمان طراحی آن

يت فرآيندهای در حال اجرا برای مديران   امکان برگشت به عقب، و مدير
  امکان ارسال نامه، ايمیل و پیامک

DOURAN BPMS

دها وج از نو د يا خر و دکار عملیات در هنگام ور   امکان تنظیم انجام خو
  امکان تنظیم و ارسال کار خاصی برای يک شخص و تنظیم پوشه مقصد آن 

يف زمان خاتمه و زمان سر رسید برای هر فعالیت   امکان تعر
دها   امکان تخصیص انجام عملیات مختلف به نو

دکار فرايندها و گردش کارهای داخلی    امکان اجرای خو
ويسهای تشکیالتی برای تخصیص کارها به مديران در هر سطحی   امکان استفاده از سر

يف ير فرايند به صورت هم زمان با شرايط قابل تعر   امکان اجرای چندين ز
يخچه تغییرات آنها د به همراه تار   امکان مشاهده فرايندهای موجو

  امکان تخصیص وظايف به افراد، نقشها ، پستها ، مديران مربوطه ، ...
  امکان رديابی خطاهای سیستمی و کاربری به صورت شماتیک

  امکان رديابی فعالیت های انجام شده در طول فرآيند
  نمايش گرافیکی از وضعیت يک فرايند و موقعیت آن

  امکان گزارش گیری از مدت زمان انجام هر فعالیت در يک يا چند فرايند و مقايسه کردن فرآيندها
  امکان گزارش گیری از وضعیت جاری فرايند ها

w w w . d o u r a n . c o m7 www.infoyar.com 6



www.infoyar.comw w w . d o u r a n . c o m9 8

همزمــان بــا پیشــرفت تکنولــوژی فنــاوری اطالعــات و بکارگیــری سیســتمهای مختلــف نــرم افــزاری در ســازمانهای مختلــف در ســطوح 
يــت  و  مختلــف عملیاتــی، مديــران ســازمانها بــا معضــل ســردرگمی اطالعاتــی مواجــه هســتند. در چنیــن شــرايطی سیســتم داشــبورد مدير
وی اطالعــات داشــته  هــوش ســازمانی دوران بســتر مناســبی را بــرای مديــران فراهــم مــی نمايــد کــه بــه ســادگی بتواننــد تحلیلهــای مناســبی ر
ــه  ــبت ب ده و نس ــو ــل نم د را تحلی ــو ــازمان خ ــت س ــت وضعی ــن زحم ي ــا کمتر داری ب ــو ــی و نم ــای تحلیل ــواع ابزاره ــتفاده از ان ــا اس ــند و ب باش
اتخــاذ تصمیــم مناســب بــرای فعالیتهــای آتــی ســازمان اقــدام نماينــد. تمامــی شــرکتها، ســازمانها، وزارتخانــه هــا، مؤسســات، کارخانجــات، 
يان، مخاطبیــن،  دانشــگاهها و هــر تشــکیالتی کــه بــه نوعــی بــا اطالعــات ســر و کار داشــته باشــد اعــم از اينکــه ايــن اطالعــات مربــوط بــه مشــتر
يــت و  ــی و هــر نــوع اطالعــات ديگــري باشــد مــی تواننــد از سیســتم »داشــبورد مدير دانشــجويان، تامیــن کننــدگان، کاالهــا، اطالعــات مال

د اســتفاده نماينــد.  هــوش ســازمانی« دوران جهــت اشــراف بهتــر بــر وضعیــت ســازمان خــو

قابليتهای مهم نرم افزار 
  دارای امکانات متنوعی براي گزارشات تحلیلی چند بعدی، گرافها و نمودارها از اطالعات 

دار   دارای محیطی يکپارچه برای انواع گزارش تحلیلی، پیشرفته، گراف و نمو
د کاربر با حداقل آموزش    امکان ايجاد انواع گزارش ها و داشبوردها و به اشتراک گذاری آنها توسط خو

  دارای امکانات مناسبی برای ارسال يك گزارش بصورت ايمیل و پیامك
داری وی گزارشات تحلیلی و گزارشات نمو   دارای امکان drill down پیشرفته جهت حرکت تعاملی کاربر بر ر
ل دسترسی کاربران به جداول، گزارشات، منوها و حتی به رکوردها   دارای امکانات امنیتی متنوع جهت کنتر

يخ میالدی به شمسی دکار تار يخ شمسی و تبديل خو   پشتیبانی از تار
د توسط کاربر وی فیلدهای موجو وهبندی از ر   امکان ايجاد فیلدهای اطالعاتی جديد با استفاده از فرمول يا گر

  قابلیت اتصال به اکثر ديتابیسها، فايلهای اطالعاتی مهم و OLAP Server های استاندارد
وی سیستم عامل های مختلف   پیاده سازی شده با استانداردهای نسخه سازمانی جاوا و قابل اجرا ر

  چند زبانه و با رابط کاربری وب و دسکتاپ

زيرسيستمهای مربوطه 
د کاربــران شــامل  يتــی توســط راهبــر سیســتم و حتــی توســط خــو يــر سيســتم داشــبورد: امــکان ســاخت و بکارگیــری داشــبوردهای مدير ز

داری ، تحلیلــی و گزارشــات پیشــرفته انــواع گزارشــات نمــو

وی اطالعــات مــی باشــد. اين گزارشــات  يرسيســتم گزارشــات تحليلــی: هــدف از گــزارش هــای تحلیلــی نمايــش انــواع آمارهــای تجمعــي از ر ز

يرسیســتم گزارشــات تحلیلــی دوران، ســاخت گزارشــات جديــد و  يســهای چنــد بعــدی نمايــش داده مــی شــوند. در ز معمــوال بصــورت ماتر
د بــه ســادگی توســط کاربــر انجــام مــي گــردد. يــا اجــرای گزارشــات موجــو

ــر اســاس الگوهــای از پیــش طراحــی  ــا چیدمانهــای دلخــواه و ب يرسيســتم گزارشــات پيشــرفته: امــکان ســاخت گزارشــات فرمــت دار ب ز
د کاربــر بــدون نیــاز بــه دانــش فنــی شــده توســط خــو

يتــی در محیطــی  يرسيســتم گزارشــات نمــوداری: جهــت ســاخت و بکارگیــری بیــش از 20 نــوع گــراف شــکیل و گويــا در داشــبوردهای مدير ز

يکپارچــه بــا گزارشــات تحلیلــی و گزارشــات پیشــرفته.

د در راســتای  يابــی پیشــرفت خــو ز وشــی بــرای انــدازه گیــری و ار يــر سيســتم شــاخص عملکــرد کليــدی: اکثــر ســازمان هــا بــه دنبــال ر ز
ايــن  امــر اســت.  ايــن  بــرای حصــول  وشــی  يرسیســتم شــاخص عملکــرد کلیــدی دوران ر يــف شــده هســتند. ز از پیــش تعر اهــداف 
ونــد )Trend( شــاخص هــا را بــر عهــده دارد.  يــت و نمايــش انــواع شــاخص هــای عملکــرد کلیــدی و ر يــف، مدير يرسیســتم امــکان تعر ز

سيستم هوش سازمانی و داشبورد مديريت دوران

DOURAN BI & Dashboard

يرسيســتم ســاخت query : محیطــی کاربــر پســند  بــرای ســاخت Query  هــای متــداول بــدون نیــاز بــه دانــش  ز
پايــگاه داده 

يــت دسترســی کاربــران بــه گــزارش هــا، رکوردهــا و  ل دسترســی و امنيــت: امــکان مدير يرسيســتم کنتــر ز

RBAC فیلدهــای هــر گــزارش و ســاير اجــزای سیســتم بــر اســاس اســتاندارد
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ين، يکپارچه  يت منابع انسانی دوران، جامعتر سیستم  جامع مدير
د می باشد. اين  ين سیستم منابع انسانی موجو ين و منعطف تر تر
وه سیستم ها به گونه ای طراحی شده اند که می توانند بصورت  گر
يت  مدير نظام  قبیل  از  کشور  در  د  موجو قوانین  انواع  همزمان 
امتیازی  نظامهای  پرداخت،  هماهنگ  نظام  کشوری،  خدمات 
اجتماعی)قانون  تامین  قانون  بر  مبتنی  نظام  و  لشکری  نظامهای 
کار( را پشتیبانی کنند. طراحی سیستم ها به گونه ايست که کلیه 
د  موجو قواعد  موتور  وی  ر پويا  بصورت  نامه ها  آیین  و  قوانین 
نامه ها  آیین  در  تغییرات  بنابراين  اند.  شده  يف  تعر افزار  نرم  در 
می  انجام  قابل  ديده  آموزش  افراد  توسط  سادگی  به  قوانین  و 
باشند. همچنین با اين مکانیزم طراحی، کلیه تغییرات در اطالعات 
يخچه آنها نگهداری می شوند و در هر زمان امکان  و قوانین با تار
وی اطالعات قديمی بر حسب  و اعمال قوانین ر برگشت به عقب 
قابل  سادگی  به  يخی  تار هر  در  شده  نگهداری  اطالعات  و  قانون 

انجام است.

راهکار نوين مديريت منابع انسانی دوران

DOURAN HRM

اثربخشی  آموزشی،  مباحث  و  ها  دوره  ها،  سنجی  نیاز  انواع  آموزشی، 
آموزشی و... به همراه فرايندهای درخواست و تایید مربوطه

ویس ويژه کارکنان( : امکان ارائه انواع درخواستهای    ESS )سلف سر

ماموريت،آموزشی   مرخصی،  رفاهی،  درخواستهای  نظیر  مختلف 
افراد وابسته توسط  خدمات درمانی ، تغییرات در مشخصات فردی و 
رسی درخواستها ، امکان  د پرسنل ، امکان مشاهده وضعیت فرايند بر خو
دشان و موارد مشابه دسترسی کارکنان به تمامی گزارشات مربوط به خو

ویس ويژه مديران( : امکان دسترسی مديران به  MSS )سلف سر  

د درحیطه  يرمجموعه خو تمامی اطالعات، گزارشات و سوابق پرسنل ز
تایید/رد  يا  و  درخواست  ارائه  امکان  همچنین  و  شده  يف  تعر مجاز 

يرمجموعه  و موارد مشابه درخواستهای مختلف مربوط به پرسنل ز

ول ها در عين استقالل کارکرد یکپارچه کليه ماژ
در راهکار نوين منابع انسانی دوران کلیه سیستم ها به صورت کامال 
اصل  يکپارچگی  درعین  و  دارند  ارتباط  يکديگر  با  برخط  و  يکپارچه 
ير  ير سیستم رعايت شده است. به نوعی که هر يك از ز استقالل در هر ز

سیستم ها می توانند به صورت مجزا و مستقل نیز ارائه گردند

انسانی منابع  یت  مدير سيستم  ين  تر منعطف 
 انعطاف درسطح زيرساخت دوران )تولید و تغییر فرم های سیستم و...(

شده  بومی  های  فرايند  تغییر  و  )تولید  کار  گردش  سطح  در  انعطاف   

سازمان و.. .(
 انعطاف درسطح کسب و کار منابع انسانی)استفاده از موتور تعريف 

فرمول و...(
مديريت،  داشبورد  تحلیلی،  )گزارشات  گزارشات  سطح  در  انعطاف   

هوش سازمانی  و..( 

ير سيستمهای اصلی : ز
به  نزديك  صدور  قابلیت  ینی:  کارگز حکم  و  پرسنلی  سيستم  ير  ز  
اصالحی  احکام  صدور  امکان  با  شده  يف  تعر پیش  از  حکم  نوع   200
اخراج،  انفصال،  ارتقاء،  انتصاب،  انتقال،  استخدام،  انواع  شامل 

بازنشستگی و پايان خدمت  و ...
امکان  با  کارکردی  فیلد   100 از  بیش   : غياب  و  حضور يرسيستم  ز  

محاسبه معوقات آن ها 
يابی  ز يابی شامل ار ز وش های ار یابی عملکرد: انواع ر ز يرسيستم ار  ز

يابی باال به پایین و... بصورت فرايندی و مکانیزه با  ز 360 درجه ، ار
و  تحلیل  پاسخها،  آوری  جمع  پرسشنامه،  یع  توز مکانیزه  فرايندهای 

اعمال نتايج آن
کارانه،  پاداش،  حقوق،  محاسبه   : دستمزد  و  حقوق  سيستم  ير  ز  
سنوات، بازخريدمرخصی،تسويه حساب و... به همراه محاسبه معوقات
وش های  FMEA، FTA و... يسک ها به ر يابی ر ز يرسيستم HSE : ار  ز
نظرسنجی ها،  انواع  پيشنهادات:برگزاری  نظام  يرسيستم  ز

پیشنهادات و انتقادات

و:  پرسشنامه های شغلی، آگهی های استخدام،  يرسيستم جذب نير  ز

ينش، مصاحبه، آزمون  و ... فرم های تحقیق، گز
يت چارت سازمانی و  يرسيستم تشکيالت و چارت سازمانی : مدير  ز

طبقه بندی مشاغل ، پستها و شرح وظايف آنها
به همراه فرايندهای مربوطه  یت :  يرسيستمهای مرخصی و مامور ز  

يت برای انواع مرخصی و مامور
انواع  ل سازمانی،  انواع مناز يرسيستم خدمات رفاهی: درخواست  ز  

زشی و سفرهای  ينه های درمانی، تحصیلی، فوت، خدمات ور کمک هز
و تسهیالت،  وام  انواع  و مددکاری،  يارتی سیاحتی، خدمات مشاوره  ز

انواع صندوق و....  به همراه فرايندهای درخواست و تایید مربوطه
انواع بیمه های تکمیلی، دنداپزشکی،   : يرسيستم خدمات درمانی  ز  

بستری،  پایی،  سر های  ينه  هز سالمت،  ونده  پر ای،  دوره  های  تست 
دفترچه های بیمه و.... به همراه فرايندهای درخواست و تایید مربوطه

ونده  يرسيستم خدمات آموزشی: ثبت نام کالس های آموزشی، پر  ز
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سيستم حسابداری پایه
د تفضیل   حسابداری نقدی و تعهدی با سطوح نامحدو

   تعريف واحدهای مالی به صورت ماتريسی در مجموعه های هولدينگ
   پشتیانی همزمان از حسابداری سنتی و حسابداری مبتنی بر ابعاد مالی

ل های مورد نیاز حسابرسان   تنظیم  کنتر
زی و تسعیر ل عملیات ار   کنتر

ور و آنالیز حسابها    امکان مر
  امکان مغايرت گیری اعالمیه های بدهکار و بستانکار

  صورت های مالی استاندارد

یافت و پرداخت سيستم در
   امکان دريافت و پرداخت نقدی ، چک ، سفته  ، تضامین و اسناد 

   فرايندهای درخواست پرداخت و برنامه ريزی دريافتهای سازمان
)Cash Flow(مديريت جريان نقدينگی سازمان    

   امکان تعريف قالب های چاپ انواع چک ، سفته و اسناد بهادار
    امکان ثبت و مديريت تنخواهها و تنخواه گردانها

    امکان مغايرت گیری اتوماتیک بانکها
ل های حسابرسی بر صندوق ها ، بانک ها و تنخواه     اعمال کنتر

سيستم بودجه و اعتبارات
وی چشم اندازها ، طرحها و برنامه ها،  يزی بر ر دجه ر يت بو   مدير

وژه ها، خدمات، ... مراکز ، پر
يزی مراحل آنها يت پیشنهاد و تخصیص اعتبار و برنامه ر   مدير

يت فرايندهای تامین و مصرف اعتبار    مدير
دجه در تمامی مراحل يت تغییرات و اصالحات بو   مدير

  امکان تخصیص های اتوماتیک 
زی يالی و ار يزی ر دجه ر   امکان بو

دجه در فرآيند های سازمانی ل های بو   کنتر
يت و ساير  يد ، انبار ، مامور   يکپارچگی با سیستم های خر

دجه پذير سیستمهای بو
دجه عملیاتی(   يکپارچگی با فعالیت های سازمان ) بو

سيستم قيمت تمام شده
يف اقالم قیمت تمام شده ) مستقیم و غیر مستقیم (   امکان تعر

  امکان طبقه بندی اقالم قیمت تمام شده
ينه و اعمال تسهیم مرحله ای يف مبانی تسهیم هز   امکان تعر

ERP امکان تعريف مبانی تسهیم بر حسب کلیه اطالعات موجود در  
  امکان تسهیم آنی هنگام ثبت اسناد حسابداری

  امکان تعیین قیمت تمام شده استاندارد
  امکان تعیین قیمت تمام شده واقعی

يه و تحلیل اقالم قیمت تمام شده   امکان تجز

 DOURAN Finance   

راهکار مديريت نظام مالی دوران
ين زمان وبا   تبديل کلیه اسناد نقدی ثبت شده به تعهدی در کمتر

ين دقت ممکن تر باال
شامل  جامع  و  يکپارچه  کامال  تعهدی  حسابداری  سیستم  ارائه   
اعتبارات  و  دجه  بو تعهدی،  و  نقدی  حسابداری  های  سیستم 

يافت و پرداخت ، انبار ، اموال، حقوق و دستمزد و... در
و  يافت  در اموال،  انبار،  های  سیستم  دکار  خو اسناد  صدور   

دستمزد دجه و حقوق و پرداخت ، بو
دجه ای ،  ، تامین های بو انواع موافقتنامه ها ،تخصیص ها   ثبت 

وجوه مصرف شده و.. 
و  اصالح  تعديل،  )امکان  دجه  بو اصالحات  و  تغییرات  يت  مدير  

ينه ها( جابجایی اعتبارات و هز
ينه ها و درآمدها  امکان شناسایی به موقع کلیه هز

 ثبت اطالعات و گزارشات استاندارد در خصوص دارایی ها 
 صورت برداری از دارایی ها و طبقه بندی های اموال 

ولی   وش های مختلف مستقیم ، نز  محاسبه استهالک به ر
دی کاال در انبار در هر زمان  ل موجو  امکان محاسبه و کنتر

همچنین  و  انبار  از  کاال  وج  خر و  د  و ور به  مربوط  عملیات  کلیه   
عملیات انبارگردانی

ارائه گزارشات  صورت های مالی به همراه يادداشت های   امکان 
دجه و...  یغ بو توضیحی، گزارش تفر

و  ينه  هز دجه   بو وضعیت  از  يتی  مدير داشبوردهای  انواع  ارائه   
درآمدهای سازمان و....

ين  يی تر جز از  ای  مقایسه  و  تحليلی  گزارشات  انواع  ارائه 
اطالعات ثبت شده در سازمان و قابليت پيگيری آن ها 

ل  يت دقیق و صحیح منابع و مصارف سازمان شامل  کنتر  مدير
يافت ها و پرداختها و  وج منابع مالی سازمان در قالب در د و خر و ور

يالی زی و ر نقل و انتقال اعتبارات ار
د  بهبو و  منابع  مطلوب  تخصیص  ها،  ينه  هز تحلیل  و  يت  مدير  

عملکرد
دجه و  ل برنامه های مصوب بو  تصمیم گیری صحیح مالی،کنتر

منابع مالی
يزی عملیاتی دجه ر  حرکت به سمت بو

راهکار اینفویار برای نظام مالی تعهدی 
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گروه سيستم های پشتيبانی دوران

وه عبارتند از : سيستمهای اين گر

یت کاال و خدمات يرسيستم مدير ز

يت طبقات کاال و خدمات به صورت درختی   امکان مدير
وه بندي کاالها برای هر واحد سازمانی   امکان گر

يف الگوی کدگذاري براي طبقات مختلف    امکان تعر
د برای کاالها   امکان ثبت ويژگی ها به صورت نامحدو

يت فهرست بها برای هر کاال و نسخه برداری از آن ها   امکان مدير

و حسابداری انبار یت انبار يرسيستم مدير ز

وش هاي میانگین، FIFO ، LIFO و شناسه ويژه( وش قیمت گذاری )ر   امکان انتخاب ر
RFID يف از قبیل بارکد خوان و وش های قابل تعر دی انبار با ر   انبارگردانی و شمارش موجو

  امکان صدور کلیه اسناد مربوط به انبار بصورت اتوماتیك و غیر اتوماتیك )رسید و حواله(
  فرآيندهای مکانیزه مربوط به درخواست کاال ، رسید ، حواله و ...

یع شده يت انبارها بصورت متمرکز و يا توز   امکان مدير

ید ،تدارکات و مناقصات )زنجيره تامين(  یت خر يرسيستم مدير ز

يد )عمده ، متوسط ، جزئی ( و تنظیم قوانین مربوط به آنها   يت انواع خر   مدير
يفات مناقصه يد شامل استعالم، مناقصه و ترك تشر وش خر   عملیات مربوط به انواع ر

يابی کمی و کیفی پیمانکاران و انتخاب برنده مناقصه و استعالم ز   امکان ار
  امــکان ارتبــاط مســتقیم بــا انبــار و حســابداری و مشــخص کــردن تنخــواه و مســئول تنخــواه بــرای 

يدهــای جزئــی خر

DOURAN Logistics

  ايجاد سندهاي حسابداری مربوطه بصورت اتوماتیك 
يد ، استعالم ، مناقصه و ...   فرآيندهای مکانیزه مربوط به درخواست خر

یت اموال و دارايی های ثابت يرسيستم مدير ز
وه بندی چند سطحی اموال و نمايش آن به صورت درختی )BOM اموال(   گر

د به انبار و يد مستقیم و ور يق خر   ثبت اموال از طر
دکار سند استهالک وهی و تولید خو   محاسبه استهالک اموال به صورت کلي و جزئي و گر

وش های مختلف از قبیل  بینی اموال در هر زمان با استفاده از ر   امکان اموال گردانی و باز
RFID

وج اموال ، نقل و انتقال اموال ، ... د اموال ، خر و   فرايندهای مکانیزه مربوط به ور

یت حمل و نقل و نقليه يرسيستم مدير ز
يت انجام امور نقلیه پرسنل و حمل کاال در سازمان   مدير

يت انجام امور حمل و نقل کاالها    مدير
دت وسیله نقلیه به قسمت هاي مختلف سازمان و کارکردها و  يت تحويل و عو   مدير

ينه های آن هز
يت اطالعات تصادفات ، جرائم ، معاينات فنی ، بیمه ، مالیات ، سوخت گیری ،    مدير

کارت سوخت و ...
  فرايند درخواست و دستور وسیله نقلیه

  امکان رديابی محموله های ارسالی

w w w . d o u r a n . c o m15
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گروه سيستم های  مديريت توليد دوران

DOURAN Production

ــین و  ــه، ماش ــواد اولی ــد )م ــل تولی ل عوام يــزی و کنتــر ــه ر ــدف برنام ــا ه ــرکت دوران ب ــد ش ــت تولی ي ــوزه مدير ــتمهای ح سیس
وی انســانی(، ثبــت وقایــع تولیــد و تهیــه گزارشــات تحلیلــی بــرای مديــران ارشــد و ديگــر بخشــهای ســازمان تهیــه شــده انــد  نیــر
يــت منابــع انســانی و مالــی در ارتبــاط مــی باشــند. در عیــن  کــه بــا ســاير سیســتمهای ERP نظیــر نگهــداری و تعمیــرات، مدير

يــر سیســتم هــای اينفويــار را نیــز دارنــد. حــال ايــن سیســتمها قابلیــت اســتقرار مجــزا يــا يکپارچــه بــا ســاير ز
وه و امکانات مهم آنها عبارتند از :  سيستمهای اين گر

یت توليد سيستم مدير
  امکان پشتیبانی از انواع فرايندهای تولیدی

 Make To Stock)MTS(,Make To Order)MTO(,Assemble To Order)ATO(, Engineering To Order)ETO(
يف فرآيند تولید محصول ) OPC( و مشاهده ساختار گرافیکی آن   امکان تعر

و  و مراکــز کاری و محصــوالت  تولیــد  هــا، خطــوط  يــف هولدينــگ کارخانــه  تعر امــکان    
ظرفیــت تولیــدی هــر خــط

يف تقويم تولید برای خطوط تولید، دستگاه ها و مراکز کاری   امکان تعر
BOMهای مختلف برای يک محصول و مشاهده ساختار درختی BOM يف   امکان تعر

يت برنامه کالن تولید   مدير
  امــکان صــدور برگــه کار تولیــد و ثبــت تايــم شــیت)گزارش عملکــرد( خطــوط تولیــد ، مراکــز 

د در آنهــا کاری و پرســنل موجــو
  گزارشات مقايسه ای بین برنامه تولید و عملکرد واقعی

)MRP( يزی احتياجات مواد سيستم برنامه ر
)MPS( يف و يا محاسبه سربرنامه تولید   امکان تعر

  محاسبه نیاز خالص به مواد، نیمه ساخته ها و محصوالت در بازه هاي زمانی تعريف شده
يــد و يــا درخواســت تولیــد بــا توجــه بــه زمــان بندیهــای    صــدور اتوماتیــك درخواســت خر

يــف شــده بــرای فعالیتهــای مختلــف تعر
MRP در محاسبات lot size و lead time امکان در نظر گرفتن  

زيابی ظرفیت ماشین آالت تولیدی در هر دوره با توجه به زمان در دسترس ماشین آالت   ار

ل کيفيت  سيستم کنتر
يت اطالعات محل های نمونه برداری   مدير

يت اطالعات تخصص های مورد نیاز وتخصص های افراد   مدير
ده قابــل  و ه بنــدی آزمايــش هــا و محــدو ل کیفــی هــر کاال، گــر يــت آزمايــش هــای کنتــر   مدير

قبــول هــر يــك از آزمايــش هــا
رســی، تعییــن  وع و خاتمــه بر ل کیفــی همــراه بــا تعییــن زمــان شــر يــت ســند کنتــر   مدير

آزمايــش نتايــج  ثبــت  و  دی  و ور کاالی  وضعیــت 
ل مجدد به صورت دستی واتوماتیك يت آزمايشهاي کنتر   مدير

وشنده   صدور دستور انجام آزمايش بر اساس درخواست داخلی، خارجی و فر
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گروه سيستم های مديريت روابط مشتريان دوران

يان را بــر عهــده دارد. در ايــن مجموعــه سیســتمها کلیــه فرايندهــا  يــت کلیــه تعامــالت بــا مشــتر يان دوران ، مدير وابــط مشــتر يــت ر وه سیســتمهای مدير گــر
ــا و فضــای رقابتــی،  يــت اطالعــات رقب يــت شــرکای تجــاری ، مدير يان ، مدير وابــط بیــن مشــتر يان و ر يــت اطالعــات مشــتر ــه مدير ــوط ب ــات مرب و عملی

وش انجــام مــی گــردد. وش و خدمــات پــس از فــر يابــی ، برنامــه هــای تبلیغاتــی ، شــرکت در نمايشــگاهها ، فــر بازار
ــا  ــن ب ــرد. همچنی ــی گی ــورت م ــد ص ــتم واح ــک سیس ــق ي ي ــده و از طر ــهیل ش ــتری تس ــا مش ــالت ب ــه تعام ــه کلی ــی ب ــتمها ، دسترس ــن سیس ــتقرار اي ــا اس ب
وش انجــام مــی گــردد  وش و خدمــات پــس از فــر يابــی ، فــر وی مراحــل مختلــف بازار يــت بهتــری ر اســتفاده از گزارشــات و داشــبوردهای مختلــف، عمــال مدير

د. وش مــی شــو يان و در عیــن حــال رضايتمنــدی تیــم فــر و در نهايــت موجــب افزايــش رضايــت مشــتر

یابی یت بازار يرسيستم مدير ز

يان واقعی يان بالقوه )حقیقی، حقوقی( و تبديل آنها به مشتر يت مشتر   مدير
وی آنها يان و تقسیم بندی بازار ر يت اطالعات مشتر   مدير

يان تکراری و تلفیق اطالعات آنها   تشخیص هوشمند و مکانیزه مشتر
يان و رقبا وابط مشتر يت رقبا ، کاالهای رقیب و سوابق ر   امکان مدير

وش در سطوح مختلف  وش و نمايندگی های فر يت عوامل فر   امکان مدير
همراه با تخصیص و محاسبه پورسانت

وش و تبديل آنها به فرصت يت سرنخهای فر   امکان مدير
وی آنها وش ر وش و ثبت فعالیتهای تیم فر يت فرصتهای فر   امکان مدير

يق ايمیل ، پیامک و يا نامه    امکان تعامل با مشتری از طر
يت و عملیات مربوط به Campaign ها )ارسال انبوه ايمیل ،    امکان مدير

پیامک ، نامه و ...(

  امکان ارتباط با سیستمهای کامپیوتر تلفنی جهت تسهیل تعامل تیم فروش با مشتری 

DOURAN CRM

وش  یت فر يرسيستم مدير ز

وش  يت عملیات مربوط به پیش فاکتورها ، سفارشات فر   امکان مدير
وش و فاکتورهای فر

وش و  يــت عوامــل افزاينــده يــا کاهنــده فاکتــور همــراه بــا ر   امــکان مدير
فرمــول محاســباتی 

وش و زمانبنــدی تحويــل  يــد و فــر   امــکان زمانبنــدی پرداخــت وجــوه خر
کاال

وش يابی و خدمات پس از فر   يکپارچگی با سیستمهای بازار

وش یت خدمات پس از فر يرسيستم مدير ز

يت عملیات مربوط به قراردادهای پشتیبانی و گارانتی   امکان مدير
يــت عملیــات مربــوط بــه بازديدهــای دوره ای ، تعمیــرات و    امــکان مدير

ينــه هــای تعمیــرات هز
يان در خصــوص مشکالتشــان و    عملیــات مربــوط بــه تیکتهــای مشــتر

فراينــد مربوطــه
و  شــرکت  محــل   ، مشــتری  محــل  در  تعمیــر  فرايندهــای  يــت  مدير   

گــی يند نما
وش قطعات يت قطعات مصرفی و فر   مدير
ينه های مربوط به هر مشتری  يت هز   مدير
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رســی، ايــن  ينه هــای تولیــد را شــامل مــی باشــد. بــا توجــه بــه نــوع صنعــت مــورد بر ينه هــای نگهــداری و تعمیــرات، در مجمــوع، بخــش عمــده ای از هز هز
ينــه ی  د 33 درصــد هز ينــه محصــول تولیــد شــده را در بــر می گیــرد. تحقیقــات نشــان داده  اســت کــه حــدو د 15 الــی 60 درصــد هز ينــه چیــزی حــدو هز
يــت صحیــح فرآينــد  د، ايــن بــدان معنــی اســت کــه مدير وری در آن حــوزه مــی  شــو فعالیت هــای نگهــداری و تعمیــرات، مربــوط بــه فعالیت هــای غیــر ضــر

نگهــداری و تعمیــرات ســاالنه مبلــغ بســیار باالیــی صرفــه جویــی در ايــن حــوزه را بــه همــراه خواهــد داشــت.
ينــه، ســرعت انجــام تعمیــرات و بــاال رفتــن  يــادی را در کاهــش هز بکارگیــری سیســتم نگهــداری و تعمیــرات شــرکت دوران، می توانــد نقــش بســیار ز
يــزی  قابلیــت اطمینــان تجهیــزات در ســازمانها ايفــا نمايــد. از مزايــای ايــن سیســتم مــی تــوان بــه ارتبــاط آن بــا ســاير سیســتم هــای اينفويــار  نظیــر برنامــه ر
ل تولیــد، سیســتم هــای حــوزه ی لجســتیک، منابــع انســانی و مالــی اشــاره کــرد. طبعــا ايــن يکپارچگــی در تهیــه ی گزارشــات آنالیتیــک و بدســت  و کنتــر
يتــی شــرکت دوران، تاثیــر مهمــی خواهــد داشــت. ايــن سیســتم قابلیــت  آوردن KPI  هــای مهــم در نگهــداری و تعمیــرات بــا اســتفاده از ابــزار داشــبورد مدير

يــر سیســتم هــای اينفويــار را دارد. اســتقرار مجــزا يــا يکپارچــه بــا ســاير ز

ير دست یافت:  با استفاده از CMMS شرکت دوران می توان به اهداف کلی ز

  باال بردن کارایی و عمر مفید تجهیزات
  باال بردن قابلیت اطمینان تجهیزات

  کاهش تعمیرات اتفاقی تجهیزات
ينه های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابیهای تجهیزات   کاهش هز

گروه سيستم های مديريت 
نگهداری و تعميرات دوران

DOURAN CMMS

یابی تجهيزات  ز يرسيستم ار ز

يف چک لیستهای مختلف برای هر نوع تجهیز    تعر
  تکمیــل و ثبــت فرمهــای چــک لیســت بــرای مقاصــد مختلــف ماننــد 

امادگــی تجهیــز 
يابی برای هر تجهیز با توجه به چک لیستها  ز   محاسبه نمره ار

یت عيوب  يرسيستم مدير ز

  طبقه بندی عیوب تجهیزات
)RCA( يشه يابی تحلیلی علت وقوع مشکالت تجهیزات   ر

يسکهای عیوب و اولويت بندی آنها يت ر   مدير

يرسيستم کاليبراسيون  ز

يت فعالیت های کالیبراسیون   امکان مدير
  ثبت و گزارش گیری از سوابق کالیبراسیون تجهیزات 

  ثبت و گزارش گیری از گواهیهای کالیبراسیون
  قابلیت تطبیق نتايج کالیبراسیون با مقادير استاندارد

يرسيستم نگهداری و تعميرات  ز

يــت عملیــات مربــوط بــه درخواســتهای    نــت اضطــراری )EM( : مدير
ينــه هــای آنهــا تعمیــر ،  تعمیــرات و هز

يــت عملیــات مربــوط بــه بازديدهــای  مدير  : )PM( نــت پيشــگيرانه  
يــزی آن دوره ای و برنامــه ر

  نــت مبتنــی بــر وضعيــت )CBM( : مديريــت عملیــات مربــوط بــه چــک 
زيابــی اتوماتیک شــرايط  لیســتها و پارامترهــای پايــش وضعیــت و تعريــف و ار

مربوطــه روی آنهــا
 )OM( و نت فرصتی )CM( نت اصالحی  ، )PdM( نت پیشگويانه  

و  کالن  بصــورت  اورهــال  بــه  مربــوط  عملیــات  يــت  مدير  : اورهــال    
دوران وژه  پــر يــت  مدير سیســتم  از  اســتفاده  بــا  آن  جزئــی  يــت  مدير

يت BOM تجهیزات و انتقال قطعات بین تجهیزات   امکان مدير
تاثیــر  و  بــرای دســتگاه های مختلــف  تقويــم کاری  يــت  امــکان مدير   

يــزی گــذاری ايــام تعطیــل در برنامــه ر
يت توصیه های ايمنی و HSE برای هر فعالیت   امکان مدير

  امکان مقايسه کارکرد واقعی با کارکرد استاندارد و مورد نیاز تجهیزات 
MTBF ، MTTF ، MTTR ، Failure Rate ، Reliability امکان محاسبه  

ونيکی قطعات   کاتالوگ الکتر
ید  تدارکات   یکپارچگی با سيستهای اموال، انبار و خر
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سيستم اتوماسيون مکاتبات و دبيرخانه
يــت دبیرخانــه شــامل ثبــت و گــردش تمامــی  ايــن سیســتم، وظیفــه مدير

مکاتبــات ســازمان را بصــورت يکپارچــه بــا ايمیلهــای ســازمانی بــر عهــده 

يــف گــردش کارهــای  د موتــور قــوی گــردش کار، امــکان تعر دارد. وجــو
خــاص ســازمانها را بــرای اســناد مختلــف امکانپذيــر مــی ســازد. امــکان 
يــف نامــه هــای مرتبــط ، اســناد مرتبــط بــا نامــه ، دبیرخانــه هــای  تعر
متعــدد، تبــادل مکاتبــات بیــن ســازمانی بــا اســتاندارد  ECE، يکپارچگــی 
کامــل بیــن نامــه هــا و ايمیلهــای ســازمان و همچنیــن فرايندهــای ارســال 
يرسیســتم می باشــد.  یــع نامــه هــا بخشــی از امکانــات ايــن ز نامــه هــا و توز

یت مستندات سيستم مدير
حیــات  کامــل  چرخــه  يــت  مدير دوران  مســتندات  يــت  مدير سیســتم 

کلیــه مســتندات ســازمان را بــا فرآيندهــای خــاص آن ســازمان بــر عهــده 

يــت نســخ مختلــف مســتندات، جســتجوی متنــی در داخــل  دارد. مدير
محتــوای فايلهــا، امکانــات Check-In و Check-Out مســتندات ، دســته 
بنــدی موضوعــی مســتندات، يکپارچگــی کامــل بــا گــردش کار، کارتابــل 
يــت  يرسیســتمهای دوران ، امکانــات امنیتــی متعــدد جهــت مدير و ســاير ز

دسترســی بــه مســتندات، يکپارچگــی بــا ايمیــل، امــکان بهــره گیــری از 
OCRهــای فارســی و انگلیســی و مــوارد متعــدد ديگــر بخشــی از امکانــات 

يرسیســتم مــی باشــند.   ايــن ز

یت جلسات سيستم مدير
از  جلســه،  يــک  مراحــل  تمامــی  دوران،  جلســات  يــت  مدير سیســتم 

از تشــکیل جلســه ، ثبــت  بــه دســتور جلســات قبــل  عملیــات مربــوط 

یهــای نتايــج جلســه و ارائــه  نتايــج جلســات و مصوبــات مربوطــه، پیگیر
گزارشــات مربوطــه را مکانیــزه مــی نمايــد. ايــن سیســتم دارای امکانــات 
غیــر  و  ادواری  جلســات  شــوراها،  و  هــا  کمیتــه  يــف  تعر بــرای  يــادی  ز
يــت  ادواری، تقويــم کاری و غیــره مــی باشــد و مــی توانــد هــم بــرای مدير
يــت جلســات عــادی موثــر  جلســات کمیتــه هــا و شــوراها و هــم بــرای مدير

د.  ــو ــع ش واق

ساير موارد

يرســاخت نــرم  وی ز بــا توجــه بــه اينکــه تمامــی سیســتمهای اينفويــار بــر ر
افــزاری دوران بنــا شــده انــد لــذا امکاناتــی نظیــر فــرم ســاز ، گــردش کار ، 
گــزارش ســاز ، داشــبورد و مــواردی از ايــن قبیــل بصــورت بســیار حرفــه 
وشــور بــه آنهــا  ای پیــش بینــی شــده انــد کــه در بخشــهای مختلــف ايــن بر

پرداختــه شــده اســت.

گروه سيستمهای اتوماسيون اداری

DOURAN OA

وژه یت پر سيستم مدير
يــت يکپارچگــی، زمــان،  ايــن سیســتم بــا در نظــر گرفتــن اســتاندارد جهانــی PMBOK و بــا اســتفاده از برخــی سیســتمهای ديگــر دوران ، حــوزه هــای مدير

وژه را بصــورت کامــل مکانیــزه مــی نمايــد.  يســکها و تــدارکات پــر ينــه هــا، منابــع انســانی ، ر هز

برخی از امکانات مهم اين سيستم عبارتند از 

وژه ها يف منابع از انواع مختلف براي فعالیت ها و پر   امکان تعر
وژه ها يت پورتفولیو ، WBS و فعالیتهای پر   امکان مدير

base lineيف وژه ها و فعالیت ها و تعر ير پر يخچه تغییرات ز   امکان نگهداری تار
دار هاي Gantt ,  S-Curve و ...   امکان ارائه نمو

دکار د و خواندن اطالعات در نرم افزار MS-Project به صورت خو و   امکان ور
وژه ها و فعالیت ها  زي براي پر يالي و ار دجه ر   امکان تخصیص بو

وژه يت تقويم کاري براي فعالیت ها و منابع مصرفي پر   امکان مدير
وژه و اولويت بندي آنها يسک هاي پر يت ر   امکان مدير

ETO يت فرايندهای از نوع وش جهت مدير   امکان ارتباط با سیستم فر
EPC مناسب برای شرکتهای کارفرمایی ، پیمانکاری و شرکتهای  

سيستم تایم شيت :  امکان ثبت تايم شیت و گزارشات مربوط به آن

وژه  يت کارهای موردی مرتبط با WBS پر یت کارها : مدير سيستم مدير

وژه و ايجاد اسناد حسابداری مربوط به آن ل و ساير عملیاتهای مربوط به صورت وضعیتهای پر وژه : ايجاد ، کنتر سيستم حسابداری پر

وژه بصورت دوره ای و بر اساس متدولوژی اسکرام يت فعالیتهای پر سيستم اسکرام : مدير

گروه سيستمهای مديريت پروژه دوران 

DOURAN Project
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سيستم حقوقی و اجرای احکام
د مــی باشــد کــه بــا هــدف کمــک بــه اســتیفای حقــوق ســازمان ايجــاد گرديــده اســت. ايــن  يــن سیســتم هــای حقوقــی موجــو ايــن سیســتم، يکــی از کاملتر
يــت دعــاوی حقوقــی و کیفــری ديگــران علیــه ســازمان يــا  يــت دعــاوی حقوقــی و کیفــری ســازمان علیــه ديگــران و هــم بــرای مدير سیســتم هــم بــرای مدير
يــت  يــت مــی نمايــد اعــم از مدير افــراد ســازمان طراحــی گرديــده اســت و کلیــه مراحــل مربــوط بــه دعــاوی حقوقــی و کیفــری و اجــرای احــکام صــادره را مدير

اظهارنامــه هــا ، شــکايات، دادخواســتها ، قرارهــا ، لوايــح ، دادنامــه هــا ، تجديدنظرخواهیهــا، فرجــام خواهیهــا و ...
ونــده  وی هــر پر د بــر ر ونــده دعــوی و مراحــل پیگیــری ، اطــالع از آرای موجــو کلیــه اقدامــات دعــاوی اعــم از طــرح يــا پیگیــری آنهــا ، اطــالع از وضعیــت هــر پر
یع بــه اطالعــات اجرائــی احــکام قضایــی صــادره ، دسترســی بــه وضعیــت  ، يــادآوری بــرای وقایــع مهــم نظیــر زمــان تشــکیل دادگاه و... ، دسترســی ســر

د در ايــن سیســتم مــی باشــند. وصولــی درخواســت های ارجاعــی و... از جملــه قابلیــت هــای موجــو

سيستم جامع امالک و مستغالت
يــت امــالک و مســتغالت ســازمان چــه آنهایــی کــه بــه هــر نحــوی ديگــران در اختیــار ســازمان گذاشــته انــد و چــه آنهایــی  ايــن مجموعــه سیســتم بــرای مدير
يــر مــی گــردد : بانــک جامــع اطالعــات امــالک و اراضــی )شــامل  يرسیســتمهای ز کــه ســازمان در اختیــار ديگــران گذاشــته اســت تهیــه گرديــده و شــامل ز
اطالعــات دقیــق و جامــع تمامــی امــالک و اراضــی ســازمان( ، قراردادهــای اجــاره )شــامل اطالعــات تمامــی قراردادهــای اجــاره( ،  حفاظــت و نگهــداری 
رســی از امــالک و اراضــی ســازمان( ، امــور ثبتــی )جهــت نگهــداری و پیگیــری تمامــی اطالعــات ثبتــی و اســناد مالکیــت  اراضــی )جهــت امــور نگهــداری و باز

ين(. امــالک و اراضــی( و صــدور قبــض و صورتحســاب )جهــت صورتحســابهای مســتاجر

سيستمهای سفارشی
اصــوال بســیاری از شــرکتها و ســازمانها عــالوه بــر نیازهــای عمومــی کــه دارنــد دارای نیازهــای خاصــی هســتند کــه فقــط مربــوط بــه همــان ســازمان مــی 
يرســاخت  يــن ز دشــان را داشــته باشــند. شــرکت دوران بــا در اختیــار داشــتن قويتر د و الزم اســت کــه سیســتمهای نــرم افــزاری مخصــوص بــه خو شــو
نــرم افــزاری و تکیــه بــر تیــم حرفــه ای نــرم افــزاری، امــکان تولیــد سیســتمهای سفارشــی بــر اســاس متدولــوژی RUP و يــا Scrum و بــر اســاس تکنولــوژی 
يــاد در تولیــد نــرم افــزار و نهايتــا  ينــه کــم و ســرعت ز يرســاخت بســیار پیشــرفته تولیــد نــرم افــزار دوران باعــث تقويــت محصــول نهایــی ، هز جــاوا را دارد. ز

يســکهای تولیــد نــرم افــزار مــی گــردد.  پاییــن آمــدن ر

ساير سيستمهای دوران

مزایای انتخاب اینفویار

1.بیش از 15 سال تجربه در تولید نرم افزار 

رگ نرم افزاری از مرحله شناخت تا استقرار  وژه بسیار بز 2.تجربه انجام چندين پر

يرساخت نرم افزاری بسیار قوی و منعطف 3.ز

دن کلیه سیستمهای دوران 4.مبتنی بر جاوا ) مطابق سیاستهای پدافند غیر عامل( بو

دن کلیه سیستمهای دوران 5.مبتنی بر فرايند و گردش کار بو

ين ديتابیس دنیا )اوراکل(  ين و قويتر 6.امکان بکارگیری برتر

7.امکان تغییر پذيری تمامی فرمها ، گزارشات ، فرايندها و قوانین توسط شما

وی تمام سیستمها يتی و گزارشات تحلیلی ر 8.امکان بکارگیری داشبوردهای مدير

وی تمام سیستمها  9.امکان بکارگیری گزارش ساز بسیار قوی ر

ور و چه سمت کاربر  د وابستگی به سیستم عامل چه در سمت سر 10.عدم وجو

11.يکپارچگی کلیه سیستمها  و  در عین حال قابلیت ارائه بصورت مستقل 

دن کلیه سیستمها  هم بصورت تحت وب و هم غیر وب  12.قابل ارائه بو

د کارتابل متمرکز و واحد بین تمام سیستمها و فرايندها  13.وجو

14.وابستگی حداقلی به پیمانکار با توجه به تغییر پذيری سیستمها

دوران  ســازمانی  جامــع  راهــکار  توســط   ERP يــک  بــه  رســیدن  تــا  شــما،  ســازمان  تکامــل  15.مســیر 
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