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 افزارنرممعرفی شرکت مهندسی تدکار 

  شگامان یاز پ  افزارسال تجربه در زمینه طراحی و تولید نرم  30  افزار باشرکت مهندسی تدکار نرم 

( در کشور  یو سازمان  ی )تخصصیو سفارش  یستم یس  ی و راهکارها  یافزارنرم   ی سامانه ها  هیارا

حوزه های  که در حوزه های مختلف عمرانی، مدیریت پروژه، مدیریت پورتفولیو و سایر    باشد یم

وزارت  سازمان برنامه و بودجه کشور،    مانند  یدولت ر یو غ  یدولت   یاز سازمان ها   یاریبا بس،  فعالیت

، بنیاد مسکن  و حمل و نقل جاده ایگ و ارشاد اسالمی، سازمان راهداری  ن صمت، وزارت فره

های صنفی، سندیکاها  من انج  شرکت های نفت و گاز، شرکتهای آب و فاضالب،  انقالب اسالمی،

همکاری با  همکاری مستمر دارد. این امر در کنار   بسیاری از سازمان های دیگر  ها وو دانشگاه

های برتر در  یکی از شرکتبه    تدکار   مهندسی   باعث گردیده شرکت  فراد متخصص و متبحر ا

توسعه سامانه پورتفولیو در کشور  حوزه  پروژه و  بومی مدیریت سازمان،  که    تبدیل گردد های 

 ارایه نماید.  هاافزاری و تحت وب را به سازمان های نرم کارتواند بهترین راهمی

در حوزه    شان یا  یازهای ها و ن، درخواستی مختلفهاشرکت در تعامل گسترده با سازمان   نیا 

  ت یفی نموده و جهت پاسخ به آنها با سرعت باال ،ک  ی و بررس   افتیرا در  ی مختلف عملکرد  ی ها

  ی هاپروژه  تیریسامانه مد   اد، یز   یری حال انعطاف پذ  نی مناسب و در ع  متیق  ،یمطلوب مشتر 

     . تولید نموده استو  ی را طراح لوتوس تدکار  ی سازمان

http://tadkar.com 

info@ tadkar.com 

 

 لوتوس تدکارمعرفی سامانه 

نگرد که به  ی میت یریراهکار مد  ک ی  عنوان   افزار و بهنرم  کیفراتر از    لوتوس   سامانه  به  افزارتدکار نرم   یشرکت مهندس 

 سازمان است.  پذیری، چابکی و انعطاف وریدنبال افزایش بهره

گیری و اجرایی سازمان، امکان مدیریت استراتژی،  چگی و انسجام در کلیه سطوح تصمیمایجاد یکپار  با  لوتوس تدکار

هولت و تسریع  سایجاد  نماید و با  و مدیریت فرایندها را ایجاد می   ها مدیریت عملیات، مدیریت پورتفولیو، مدیریت پروژه

  لوتوس تدکار   رساند.سازمان را در جهت نیل به اهداف بلند مدت و استراتژیک خود یاری میگیری،  گیری و تصمیمگزارش 

ده  پیچی وچک تا بزرگ را از سطوح ساده تا  های کی مختلف است که نیازهای مختلف سازمانافزارنرم های شامل بسته 

های چند وجهی با  شرکتی کاری کوچک و چابک تا  ها از تیمدهد تا  امکان را می این    کند و به مدیرانپشتیبانی می

 .نمایندپراکندگی جغرافیایی را مدیریت  

 

 

http://tadkar.com/
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   یی مناسب است؟هابرای چه سازمان لوتوس تدکار

   و خصوصی دولتی ی هاسازمان  ✓

 متوسط و کوچک ، بزرگ ی با اندازههاسازمان  ✓

 کارفرما، مشاور، پیمانکار، ناظر  ✓

 بازرگانی، تولیدی و خدماتی  ی هاحوزه ی فعال در هاسازمان  ✓

 با سطوح مختلف پیچیدگی و تکنولوژیکی کم، متوسط و زیاد  هاسازمان  ✓

 افزارهای تولیدکننده نرم شرکت ✓

 

   برای سازمان لوتوس تدکارمزایای 

 کاهش ریسک  ✓

 هاو فعالیت  هااستاندارد سازی فرایندها، روش  ✓

 و مستندات  هاایجاد شفافیت در ارتباطات، فعالیت ✓

 پذیری سازمانانعطاف   و   انسجام  ، افزایش یکپارچگی ✓

 افزایش رضایت کلیه ذینفعان درون و برون سازمانی ✓

 پاسخگویی به ذینفعان افزایش سرعت  ✓

 اتالف زمان  ها وکاهش هزینه  ✓

 کاری کاری و موازیدوباره ، کاهش خطا ✓

 گسسته  ها و اطالعات سازی داده یکپارچه ✓

 و اطالعات سازمان  هاامنیت پیشرفته داده  ✓

 وری سازمان افزایش بهره ✓

 مدیریتی داشبوردهای اختصاصی ایجاد انواع  ✓

ای میزان دستیابی به  استراتژی و رصد لحظهن با  ی موقت و دائمی سازماهاامکان برقراری ارتباط کلیه فعالیت ✓

 اهداف استراتژیک
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 لوتوس تدکار یهایویژگ

  کنیم:ترین آنها اشاره می دارد که در ادامه به برخی از مورد نیاز زیادی   یهاویژگی و  ها قابلیت لوتوس تدکار

 بودجه ماژوالر بودن و احترام به حق انتخاب مشتری برای خرید براساس نیاز و  ✓

 ی روز دنیا در معماری سامانه هااستفاده از تکنولوژی  ✓

 ی کاریهاامکان ارسال پیام در چرخه  ✓

 درون و برون سازمانی  ذینفعان  ان و برای تعداد نامحدود کاربر حساب کاربری امکان ایجاد  ✓

 ایهسامانن یداده و اطالعات ب ق یو دق عی تبادل سر های مورد استفاده در سازمان و افزارنرم اتصال با سایر  ✓

 بصورت اختصاصی سامانه برای هر سازمان در   ی اختصاصیهاو بخش  هاماژولامکان توسعه  ✓

  Windows, Linux،Android , IOSمانند  تیبدون محدود ی مختلفهاعامل ستمیسپشتیبانی از  ✓

✓ Responsive  تلفن همراه، تبلت و فبلت  افزارهای مختلف مانند امکان استفاده در سخت  و بودن 

 و داشبورد مدیریتی  هاگزارش   مختلف امکان ایجاد انواع ✓

 Firefox, Chrome مانندکاربران  قهی به سلهای مختلف مرورگر ستفاده از امکان ا ✓

✓ Scalability در طول زمان    سازمان ی هاارزش ها و تی بدون کاهش قابل اس یمق شیامکان افزا  ، سامانه 

 به آموزش  از ین نی متربا ک آسان   یو راهبر  یکاربر ✓

 ی و قمر یالدیم  ، یشمس  یهام یاز تقو ی بانیپشت ✓

 ی مختلف با سیستم چندزبانی هاپشتیبانی از زبان  ✓

 

 لوتوس تدکاراجزای سامانه 

از فعالیت های تخصصی سازمان را پوشش    ی مختلف است افزارنرم هایشامل بسته   لوتوس تدکار  که هر کدام یکی 

  لوتوس ساز  سیستمکنند که  دهد، همه اجزای مختلف این سامانه از یک زیر ساخت قدرتمند و جامع استفاده می می

عملیاتی و  حوزه های مختلف ساز و دانش و تبحر در کارشناسان متخصص شرکت تدکار با استفاده از بستر سیستم، است

ماژول مدیریت    مدیریت پروژه،ماژول  های مختلف عملکردی شامل  های تخصصی برای بخش توانند ماژول می   ، پروژه ای

های عملیاتی مانند ماژول مدیریت مستندات، ماژول مدیریت جلسات،  طرح و پورتفولیو، ماژول مدیریت استراتژیک و ماژول

را مطابق با ساختار، استاندارد و مقررات هر سازمان    مدیریت دارایی، ماژول مدیریت منابعماژول مدیریت قرارداد، ماژول  

 پیاده سازی نمایند.  و بکپارچه بصورت کامال اختصاصی
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 لوتوس تدکار سامانه مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساز سیستم

 فرایند 
 ساز

 مدیریت  
 استراتژیک 
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 لوتوس تدکارساز سیستم

تدکار می   سازسیستم لوتوس  قدرتمند  پویا،  ری پذرییتغ،  محورندیرآفباشد که  بستر سامانه  و  و  و    است  استانداردسازی  با 

فرایند  سازیبهینه فرمهامدیریت  گزارش   و  ها،  متنوعهاساخت  سازمان   ی  می   هابه  سازمان کند  کمک  به  یی  هاتبدیل 

دهند و خود را با تغییرات هماهنگ  تریان خود پاسخ می که در کوتاهترین زمان به نیاز مش  هوشمند، خودکار و منسجم شوند 

از   . نمایندمی صرفه   سازسیستم   استفاده  تنها  هز  در  یی جونه  و  آورد،    هاسازمان  یبرا  نه یزمان  خواهد  ارمغان  بلکه  به 

حال همواره    ن یدر ع  بردی م   ن یدر سازمان را از ب  جی را  یافزارها داده و نرم  یهاگاه یپا  گریبا د   ی کپارچگی   یهای دگ یچیپ

 د. نافزار استفاده کننسخه نرم نی ترروزاز به  دنتوانی م  هاسازمان یراحتبه

با    سازد کهران فراهم میامکان را برای کارب نای  استانداردبا در اختیار قراردادن یک محیط    لوتوس تدکار سازسیستم

   آیندهای جاری سازمان خود نمایید.و بهبود فر سازییکپارچه اقدام به  نویسی برنامه کمترین دانش 

 

 لوتوس تدکار  ساز سیستممزایای استفاده از  

 روز  طای انسانی در سازمانی مدرن و بهوری و کاهش چشمگیر خ، بهرهفزایش دقت، سرعتا ✓

سازی  ی سازمان و بهینههاخودکارسازی انجام آنها بر اساس قوانین و سیاست یکپارچگی کلیه فرآیندهای سازمان و   ✓

 عملکرد پرسنل 

 افزارهای سازمان  رمسازی کلیه نیکپارچهمدیریت و  ✓

 آفرین در فرایندها ی مشکل هاگزارشگیری پیشرفته و شناسایی گلوگاه ✓

 قابلیت به روزرسانی و ایجاد فرآیندهای جدید در کمترین زمان  ✓

 ایجاد سازمان سبز با حذف کاغذ  کمک به  ✓

 افزایش شفافیت در کلیه امور کاری ✓

 تر و مفیدتر ی سریعهادریافت خروجی  ✓

 جدید سازمان با سرعت و سهولت  شرایط با  هاش گزارو هارسانی فرایندها، فرم بروزسازی و بهینه ✓

 قوانین سازمان و کنترل دقیق آنها  طبقایجاد اطمینان از اجرای صحیح فرایندها  و سازی سازماناستاندارد ✓

 اطالع رسانی سریع و دقیق  ✓

 تغییرات پذیری در مواجه با افزایش انعطاف  ✓
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 لوتوس تدکارساز سیستمامکانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساز فرایند

 : شامل چهار مرحله استسازد که فرایندساز مدیریت فرایندهای سازمان را محقق می 

 (Process Design) یند فرا  طراحی .1

 ( Process Execution) یندفرا اجرای .2

 (Process Monitoring) یند فرا پایش .3

 (Process Improvement) یند فرا  بهبود .4

ای افراد مختلف قابل  طراحی شده است تا به سهولت و سرعت بر  BPMN.02بر اساس استاندارد    لوتوسساز  سیستم

   : عبارتند ازبرخی از منافعی که مدیریت فرایند برای سازمان به ارمغان خواهد آورد  . سازی باشددرک و پیاده

 کارکنان  وریافزایش بهره ✓

 ی فرایندها و فعالیتهای کاری سازینهبه ✓

 ی ضرور  یرغ  هاییت حذف فعال ✓

 سازمان  ی چابک ✓

 ها از بین بردن گلوگاه هوشمندی عملیات و   ✓

 استفاده بهینه از منابع سازمان  ✓

 افزایش نوآوری  ✓

 ساز سیستم

 فرایندساز  

 سازفرم

 سازگزارش

 داشبورد
 مدیریت 

مدیریت  
کاربران و  
 دسترسی 

مدیریت  
 فعالیتها 
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 ساز فرم

و تحت  ی سازمانی را بصورت الکترونیکی هارسانی انواع مختلف فرم بستری است که امکان ایجاد و بروز فرمساز لوتوس

و  وب   زیاد  تعداد  متفاوت  پیچیدگی با  گرافیکی  . نمایدمیفراهم  های  ابزارهای  از  استفاده  با  باکس کاربران  چک  ها،  ، 

بدون آن که نیاز   ،کنندبصورت آنالین ایجاد و ثبت می به سرعت و های خود را های متنی فرم های رادیویی یا فیلد دکمه 

 نویسی داشته باشند. تخصصی برنامه به دانش 

 ی زیر است:  هابطور خالصه دارای قابلیت  هامدیریت فرم 

 امکان استفاده در لپتاپ، تبلت، فبلت، موبایل ( و Responsive) گرا بودنواکنش ✓

 ، گزارشURLاعشار، امضا، فایل، عدد صحیح،  مانند  داده متنوع و مختلف  تعریف فیلدها با انواع  ✓

 Timer  اساس زمانبندی تعیین شده در  امکان شروع خودکار فرایند بر ✓

بندی و کنترل مجوز  با دستهوجود مدیریت و امنیت دسترسی    ،پشتیبانی از سلسله مراتب سازمانی )چارت سازمانی(  ✓

   ی فرمتا سطح فیلدهاها دسترسی کاربران و گروه 

 لوتوس تدکار  هاگزارش ها با استفاده از بستر مدیریت  قابلیت تولید گزارش بر روی فرم ✓

 در مراحل مختلف برای کاربران متفاوت   notification رسانی یا ارسال امکان اطالع ✓

 ارتباط داده هر فرم با تعداد نامحدودی فرم، فایل، مدرک و سند در سازمان  ✓

ها با استفاده از فرآیندهای تعریف شده در موتور گردش کار و تعیین گردش اختصاصی  گردش خودکار فرم  ✓

  ن رسیدگی به فرمدر صورت عدم تایید یا اتمام مهلت زما  فرم

 ی چند زبانه هافرم امکان ایجاد  ✓

 قابل اجرا روی انواع مرورگر  ✓

 و وابستهدر تو    های تومکان ایجاد فرم ا ✓

 ها بصورت دلخواه کدگذاری فرم  ✓

  ها و قابلیت ورود/ ویرایش/ جستجو و مشاهده فرم  ✓

   هااطالعات داخل فرم 

ارجاع و  های تایید، عدم تایید، امکان انجام عملیات  ✓

 واگذاری فرم در کارتابل 
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 داشبورد مدیریت 

ارائه اطالعات استمدیریت    داشبورد از عناصر گرافیکی تشکیل شده که بصورت بصری  از مجموعه   و   یک روش  ای 

در   ی کیگراف  ی نمودار و اجزادر قالب   و موارد خاص   ها شاخص  تمرکز بر مورد نیاز را بر    و ضروری  از اطالعات  یاخالصه 

ی  هاتا برای اطالع از وضعیت سازمان در هر لحظه استفاده نمایند و بتوانند خیلی سریع تصمیم   هددی قرار م  مدیران  اریاخت

 . ی سازمان اتخاذ نمایندهاصحیح در راستای استراتژی 

 
 دهد از جمله:  ی متنوعی را در اختیار قرار می هاداشبورد مدیریتی قابلیت 

 مختلف   ی به منابع اطالعات همزمان  یدسترس ✓

نمایش خالصه و جامع گزارش در یک صفحه   ✓

 از اطالعات یکپارچه

 سازیقابل شخصی  و انعطاف پذیر  ،پویا ✓

 هنگام  و بهدسترسی سریع به اطالعات صحیح  ✓

   ی بصر  ع یساده بودن و درک سر ✓

 ها  گزارش  ی رو لتریانواع ف فی امکان تعر ✓

  امکان ساخت چندین داشبورد در یک داشبورد ✓

 گزارش ساز 

  دهد می نشان    را با جزئیات آن  عمق اطالعات سازمان است که    برای تهیه و طراحی گزارش در سطوح مختلفی  افزارنرم

ی  هاقابلیت برخی از  .  استفاده می کند  و نمودارها   جداولد،  اعدا  از  و  دارند    یتر قی به توجه و دقت عم  ازیو ن

 است از:  ساز عبارت ش گزار

 های مختلف  های در گردش در کارتابلو وضعیت فرم های لیستی و آماری از فرایند گردش فرم هاگیری گزارش  ✓

 ها  ها و نیز تمام فیلدهای اطالعات درون فرم قابلیت تولید گزارش بر روی کل فرم ✓

 امکان جستجو و فیلترینگ  ✓

از  گزارش  ✓ اطالعات  دریافت  و  سفارشی  سازی 

 ها ترین داده جزئی 

 هاگزارش بندی برای انتشار زمان ✓

داده ✓ برای  هشدارها  انواع  اطالعات    هاتعیین  و 

 مهم
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 ها دسترسیکاربران و مدیریت 

 

صرف نظر از اندازه یک سازمان، موضوع مدیریت کاربران و کنترل  

در مدیریت ترین بخش  ، اصلیهایا داده  هاها به برنامه دسترسی آن

 است.  سازمان  امنیت اطالعات 

نام کاربری و و بروزرسانی    کنترلتعریف،  شامل  مدیریت کاربران  

است عبور  انتقال،    که  رمز  بواسطه  کاربر  وضعیت  تغییر  زمان  در 

 کند. استعفا، یا پایان کار، مجوزهای کاربر را لغو می 

 مدیریت دستر 

به    شاملسی   برای دسترسی  کاربران  به  امکانات،  اعطای مجوز 

سازمان   هاداده  اطالعات  جلوگیری و    و  کاربران    نیز  دسترسی  از 

   .باشد میها آن غیرمجاز به  

دسترسی   کاربران ریت  یمد ستر  ب تدکار  یهاو  فراهم   لوتوس  با 

راه بر  مبتنی  و  یکپارچه  قوانین  متنوع حل نمودن  جهت   های 

از   کاربران،  دسترسی  کردن  سازمان    اطالعاتی  منابع مشخص 

   نماید. محافظت می 

 

 عبارت است از:   هادسترسی ی مدیریت کاربران و هاقابلیت

 

 گذرواژه    پیشرفته مدیریتایجاد، ویرایش و حذف نام کاربری با  ✓

 ها  نقش  و  ، گروه کاربریهای سازمانیواحدهای سازمانی، سمتساختار سازمانی با  ، اصالح و توسعهایجاد  ✓

 سایر موارد ، حقوق ویژه و ها، گروه هاامکان سرچ یا فیلترینگ کاربران بر اساس نقش  ✓

  نوشتن،      تا دسترسی کامل خواندن،    object  یا  امکان تعریف سطوح دسترسی متفاوت از فقط خواندن یک فیلد  ✓

   سامانه تمام فیلدها و امکانات  ویرایش و حذف روی تمام کاربران یا

 تصدیق هویت چندعاملی و یا همان احراز هویت قوی   چندعاملی،و  شامل احراز هویت دوعاملی    احراز هویت متنوع  ✓

 روی امکانات یا فیلدهای مختلف  تفویض اختیار امکان  ✓
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 لوتوس تدکار ماژول مدیریت استراتژیک

و ضوابط سازمان است که بطور سفارشی    قوانین فرایندی منطبق بر    افزارنرم یک    لوتوس تدکار ماژول مدیریت استراتژیک  

می شود.    سازیپیاده اختصاصی و نیازهای دست اندرکاران مدیریت استراتژیک هر سازمان    هایدستورالعمل   بر اساس

 : در بردارد مزایای زیر را   فرایندمحور بودن این ماژول

 

، انسجام اطالعات  لوتوس تدکاری عملیاتی سامانه  ها ی مدیریت پروتفولیو، مدیریت پروژه و ماژولهاارتباط با ماژول  ✓

ی استراتژیک  هاریزی صحیح، تخصیص بهینه منابع سازمان، اجرای بهینه برنامه، اطمینان از برنامههاریزی و برنامه

 و دقیق از کل سازمان در اسرع وقت   و عملیاتی در کل سازمان، دریافت بازخورد صحیح 

 ریزی و اجرای استراتژی طبق فرایندهای خاص سازمان برنامهکان کالن سازمان و  ایجاد رویکرد سیستماتیک در ار ✓

 ، کنترل و اصالح با یکدیگر کپارچگی تمامی فرایندهای ارزیابی، تدوین، اجرای ✓

 همکاری افراد مجاز داخل و خارج سازمان در تدوین استراتژی در یک بستر واحد و منسجم  ✓

 هنگام، صحیح و دقیق انعطاف پذیر، به هاگزارش ارائه  با داشبورد مدیریتی پویا  ✓
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  لوتوس تدکار ماژول مدیریت پورتفولیو

 .  است سازمان ی مدیریت پورتفولیو هایی برای پشتیبانی از تمام جنبه هاماژول مدیریت پورتفولیو شامل ابزارها و تکنیک 

پورتفولیو   مدیریت  کلیه  فرایندمحور  ماژول  از  و  سازهادیدگاه بوده  استانداردی  اندازهمانی،  فرایند  سازی،  بهبود  و  گیری 

   . یی، حاکمیت پورتفولیو را محقق سازدپذیری و پاسخگوبا ایجاد شفافیت و مسئولیتتواند کند و میپشتیبانی می

 

 های این ماژول عبارتند از:  برخی از ویژگی 

 

 PMIمنطبق بر استاندارد مدیریت پورتفولیو   ✓

 سفارشی با ساختار سازمان  سازی پیادهو   مدیریت پورتفولیو بصورت فرایندی و یکپارچه  ✓

 گزارش گیری و داشبورد پویا و متمرکز   ✓

 های سازمان افزارنرم و دیگر  لوتوس تدکاری  هایکپارچگی با ماژول  ✓
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  لوتوس تدکار ماژول مدیریت پروژه

ن  ی چابک استپروژه   یهوشمندانه  تیر یمد  ازمند یسازمان  پروژه  ها  مدیریت  ماژول  تدکار،  استاندارد    لوتوس  اساس  بر 

PMBOK   سانی، هماهنگی، یکپارچگی،  ر، وظیفه اطالعپروژه  ی و ارتباطی اطالعات  به عنوان هسته   گردد وپیاده سازی می

ت هوشمند  ای، مدیریپویا و حرفه  هاگزارش کنار مدیریت  در    اصالح پروژه را بر عهده داشته و  ، کنترل، نظارت ویریزبرنامه

 سازد. پروژه را محقق می 

 برخی از مزایای این ماژول عبارتند از:   

و اختصاصی  ویژه برای هر پروژه بصورت مجزا    ها گزارش و    هاجهت تعریف فرایندها، فرم ساز  سیستم استفاده از بستر   ✓

 و امکان گردش اطالعات برای هر پروژه بصورت متفاوت 

با   ✓ تدکار ساز  سیستم یکپارچگی  ماژول   لوتوس  و  هاو  استراتژیک  مدیریت  پورتفولیو،  مدیریت  طرح،  مدیریت  ی 

منابع انسانی، مدیریت  مدیریت    ی عملیاتی اعم از مدیریت جلسات، مدیریت قراردادها، مدیریت مستندات،هاماژول

 مدیریت تدارکات.   و دارایی

 سازی مدیریت پروژه  استاندارد ✓

-د مدیریتی پویا، دقیق، صحیح و بهاستفاده از داشبور  ✓

 نگام ه

لحظه ✓ پروژه/  پایش  پراکندگی    هاپروژهسبد ای  با 

 جغرافیایی 

 پروژهو تاخیرات  هاکاهش هزینه  ✓

 شفافیت و  کیفیتافزایش  ✓

 به تعداد نامحدود  و زیرپروژه پروژه  فی امکان تعر ✓

   یالدیو م ی شمس میتقوپشتیبانی از  ✓

 ی مختلف هاپشتیبانی از زبان   ✓

لحظه  هاپروژه  تیوضع  ش ینما ✓ با  بصورت  ای 

 اطالعات دقیق و صحیح 
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 سازمان ی مدیریت عملیاتهاماژول

. هر کدام  نمایند را مدیریت می کاروی روزانه کسبهافعالیتهستند که    یافزارنرم  ی جامعهاحل عملیاتی راهی  هاماژول

نقش    لوتوس تدکارو اجزای سامانه    هادر کنار دیگر ماژولدهد و یک حوزه عملیاتی را پوشش می  ه تنهاییب  هااز ماژول

   ند. نکایفا می  هاموجود در سازمان  ات ی اطالعات و عمل یکپارچگ یدر   یمهم

 

 عبارتند از:   لوتوس تدکاری عملیاتی  هاماژولهای مزیت

 سازی سفارشی بر اساس فرایندها و الزامات سازمان پیاده ✓

 ی سازمان هاانجام کلیه فعالیت یمشترک برا  کپارچهی یافزارنرم بستر  ک ی جاد یا ✓

 سازمان  یهابخش در همه  تیانسجام و امن جاد یا ✓

 یی ایجغراف یو هر گونه گستردگ  تیهر اندازه و حجم فعال هر صنعت، با در   هاقابل استفاده در سازمان  ✓

 بودن و قابلیت اصالح با کمترین هزینه و در کمترین زمان  فرایندمحور  ✓

 ی مختلف هابخش ی مورد نیاز از هاو امکان بازخوانی داده  لوتوس تدکاراستفاده از پایگاه داده مشترک سامانه  ✓

 و اطالعات مورد استفاده ها بروز بودن داده ✓

 ی فناوری اطالعات عملیات جاری سازمان هاکاهش هزینه  ✓

ماژول های

مدیریت عملیات 
سازمان

ماژول 
مدیریت 
جلسات

ماژول 
مدیریت 
قراردادها

ماژول 
مدیریت 
دارایی 

ماژول 
مدیریت 
یمنابع انسان

ماژول 
مدیریت 
تدارکات

ماژول 
مدیریت 
مستندات
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  سفارشیی هاماژولساخت 

ای داشته  یا کاربران سازمان نیازهای خاص و ویژه   پیچیده باشد  وفرد  وکار یک مشتری منحصربه نوع کسب ممکن است  

 افزار نرم خاصی نیاز به    ، یا سازمان برای انجام فعالیتدتامین کن  آنها راخشی از  بتواند بفقط    لوتوس تدکار سامانه    باشند که

باشد،ویژه این مشکل    ای داشته  رفع  نیازهای سازمان و کاربران،  برای  نیازهای مشتری بصورت  باید  و پوشش کامل 

افزاری آن مطابق با شرایط سازمان ارائه گردد تا بهترین کارایی را داشته  و راه حل نرم   و بررسی شود   تحلیلاختصاصی  

 باشد.  

است    (AGILEک )شرکت مهندسی تدکار در طراحی و توسعه محصوالت خود از روش اسکرام که یک چارچوب چاب

نخست    یهارا در گام   راتییتغشفاف کند و    شناسایی و  افزار نهایی راگام نیاز مشتری و نرمبهاند گام استفاده می نماید تا بتو

سازی و استقرار شرکت مهندسی تدکار  ، پیادهوکارکسبعه، تحلیل ی طراحی و توسهاد. برای انجام این مورد تیمکن   دایپ

نیازهای    . با این روشسازی سامانه در تعامل مداوم خواهند بودناسان مشتری در کلیه مراحل طراحی، توسعه و پیادهبا کارش

ابد و  یکاهش می   راتییتغ   نهیهز شود و در نتیجه  یا شناخته نشده مشتری که در ابتدا مشخص نبودند نیز شفاف می  ،جدید

   .انجام استمدیریت هزینه توسط مشتری به سهولت قابل 
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 ارت است از: شود عبهای سفارشی انجام می افزارنرم یی که بطور کل برای تولید هافعالیت

 

نرم  ل یتحل -1 فعالیت  افزاری مشتری:  نیاز  جهت شروع  مهمترین 

  یهای ازمندیاستخراج ن  و   لی تحل  بررسی،افزار سفارشی،  طراحی نرم

 است.   یمشترخاص 

طراحی    افزارنرم : بعد از تحلیل نیازهای مشتری،  افزارنرم  ی طراح -2

گردد. بعد از انجام اصالحات مورد نیاز  گردیده و به مشتری ارائه می 

 گردد.  و دریافت تایید مشتری وارد مرحله توسعه می 

-برنامه: در این مرحله طبق طراحی انجام شده  افزارنرم   توسعه -3

انجام میسفارش  افزارنرم   ی سینو در  گی  آنجایی که مشتری  از  یرد. 

افزار نیز مجددا نظرات  مراحل حضور دارد هنگام توسعه نرمتمامی  

 افزار لحاظ شود. شود تا تغییرات احتمالی در نرممی مشتری اخذ 

آافزارنرم  آزمون -4 نرم  ا ی   ش یزما:  مهمتر  ی کیافزار  تست    ن یاز 

مورد    یستیبا   آن  سازیوسعه و پیادهت   نیاست که در ح  ییهابخش 

 گردد.  افزار میکه باعث تضمین کیفیت نرم رد ی توجه قرار گ

افزار،  نرم  یۀ آزمون اول  انی از پا  پس:  افزار نرم  سازیپیادهو    استقرار -5

-میانجام  در سازمان مشتری    افزارنرماستقرار  سازی و  نصب، پیاده

اشود تمرکز  ت  ن ی.  بر  نها  بهافزار  نرم  حویلفاز  سازمان    ییکاربران 

سفارشی بطور    افزارنرم ،  این مرحله . با اتمام  جهت استفاده از آن است

نی آن طبق  کامل تحویل داده شده است و مراحل آموزش و پشتیبا

-به مشتری ارائه می  شرکت مهندسی تدکار   روند عادی ارائه خدمات 

 گردد. 
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 به مشتریانخدمات مهندسی تدکار 

 

 

 وکار کسبتحلیل 

نیازهای گوناگون   ی هاسازمان  ی اختصاصی در حیطه  هاافزارنرمنیاز به  در نتیجه    دارند   و متفاوتی   مختلف شیوۀ کار و 

  سازیپیاده باید بر اساس تحلیل و نیازسنجی اختصاصی مشتری طراحی و    افزارنرم   بر این اساسدارند.  خود    وکارکسب

در غیر اینصورت پس از مدتی بدون استفاده    سخ دهد و ارزش آفرینی داشته باشد.پاتمام نیازهای مشتری  به  شود تا بتواند  

  ها کامال بر اساس فرایندها، فرم  ار لوتوس تدکگردند. سامانه  رها شده و کاربران دوباره به روال قبلی انجام کار خود باز می 

سازمان   نیازهای  می و  پیادهگردد  طراحی  در  رکن  مهمترین  صحیح  و  تحلیل  آن  بهینه  مدیریت    وکارکسبسازی  و 

گیرد.  انجام می   (BABOK)  وکارکسب   لی دانش تحل  کردهی استاندارد پ  که بر اساس    فرایندهای سازمان مشتری است

استاندارد  این  از   وکارکسب  لی تحل  طبق  است  فعال  "عبارت    ، ی زیربرنامه   ت،یر یمد  ،ییدر شناسا   از یموردن  ی هاتیانجام 

.  "شده  نیی سازمان به اهدف تع  ی ابیسازمان و ارائه راه حل مناسب جهت دست  کی  یهای ازمندین  یو اعتبارسنج   ل یتحل

و مدیریت فرایند شرکت مهندسی تدکار با تخصص و تجربه در صنایع    وکارکسب کار کارشناسان تحلیل  انجام این برای  

  ی ضمن بررس   ران یشده مد   نیی و اهداف تع  نفعانیمصاحبه با ذ  ندها، یمستندات، فرآ  ل یو تحل  هیمطالعه و تجز مختلف، با  

  ران یگم یتصمبه    تشکل یک سند شناخخود را به    یشنهادیراهکار پ  ،در سازمان  یمشکل اصلشرایط فعلی و بررسی  

 گردد.    سازیپیاده بر اساس آن در سازمان  لوتوس تدکارند تا پس از تایید، سامانه ینمای سازمان ارائه م

1
تحلیل کسب وکار سازمان

2
پیاده سازی و استقرار سامانه لوتوس

3
آموزش

4
انیکپارچگی سامانه لوتوس تدکار با دیگر نرم افزارهای سازم

5
پشتیبانی و پاسخ به درخواست ها
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 سازی و استقرار سامانه پیاده

در دو    هااین خدمات شامل نصب و راه اندازی کامل سامانه پس از عقد قرارداد است اما می تواند بر اساس نیاز سازمان 

 بخش ارائه گردد: 

: نصب سامانه بایستی توسط کارشناسان شرکت مهندسی تدکار انجام شود و قابل انجام توسط مشتری  نصب سامانه -1

 باشد. نمی 

استقرار سامانه را خود انجام  یار داشتن نیروهای متخصص،  توانند در صورت در اختو استقرار: مشتریان می   سازیپیاده  -2

رشناسان شرکت مهندسی تدکار واگذار نمایند که در این صورت، تیم استقرار شرکت مهندسی  دهند یا اینکه به کا

تدکار سند تحلیل سازمان مشتری را بررسی نموده و بعد از تدوین روش و فازهای تحویل و اخذ تصویب مشتری،  

ت تایید مشتری، فاز بعد را شروع  نماید و بعد از استقرار هر فاز و دریافدر سامانه می  سند شناخت   سازیپیاده شروع به  

سازی و استقرار  پیاده استفاده از خدمات    نماید تا در نهایت کل سامانه بصورت کاربردی و صحیح استقرار یابد.می

پیشگیری    سازیپیاده، از انجام اشتباهات مختلف حین  اندازی سامانهبر تسریع راه  عالوهشرکت مهندسی تدکار،  

استقرار   باعث  و  می نموده  سامانه  هزینه  کم  و  می   ، شودمنظم  مشتریان  راهنمایی  همچنین  و  مشاوره  از  توانند 

 در حین استقرار نیز استفاده نمایند.  و اعمال تغییرات احتمالی  کارشناسان متخصص شرکت جهت اصالح 

 

 

 آموزش 

شده و تا هر    شروع  لوتوس تدکارو استقرار سامانه    سازیپیاده مهندسی تدکار از زمان  شرکت  ی کارشناسان  هاآموزش 

از سامانه   کاربران  تدکارزمانی که  ارائه خواهد ش   لوتوس  آنها  به  باشند  داشته  نیاز  آموزش  به  و  نمایند  این    د.استفاده 

 در دو حوزه مختلف ارائه می گردد:   ها آموزش 

 : لوتوس تدکاراستفاده از سامانه   -1

( به ADMINی مختلفی برای سطوح متفاوت کاربران سامانه از کاربر پایه تا مدیر سامانه )هاسامانه، دوره بعد از نصب  

 گردد:ی متنوع برگزار می هاروش

 آموزش حضوری در محل سازمان مشتری یا محل شرکت تدکار  ✓

  ANYDESKتلفن، اسکایپ،  مانند  آموزش غیر حضوری با ابزارهای مختلف  ✓

 فیلم آموزشی ارائه کتاب و  ✓

 ی تخصصی هاآموزش -2
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توانند  می ند،  بدون نیاز به کارشناسان تدکار استفاده نمای  لوتوس تدکاربتوانند از کلیه امکانات سامانه    هابرای اینکه سازمان 

 استفاده نمایند: حضوری بصورت حضوری یا غیر ی آموزشی تخصصی زیر هااز پکیج 

 مدیریت فرایند   ✓

 کدنویسی کاربردی  ✓

 وکار کسبتحلیل  ✓

 مدیریت استراتژیک ✓

✓ PMBOK 

 مدیریت پورتفولیو سازمان  ✓

 

 

 های سازمان افزار نرمبا دیگر    لوتوس تدکار یکپارچگی سامانه

  ها های قدیمی سازمان افزارنرم نمایند. کنار گذاشتن ی متفاوت استفاده میهاهای متنوع با تکنولوژی افزارنرم از  هاسازمان 

های جدید در ارتباط  افزارنرم نماید، به همین دلیل اغلب تمایل دارند که بتوانند از  تغییرات زیادی میرا متحمل هزینه و  

را بطور کامل    هااین نیاز سازمان   لوتوس تدکاراستفاده نمایند. تکنولوژی سامانه    صورت یکپارچهب های قدیمی  افزارنرمبا  

می و  مرتفع  تکنولوژینماید  از  استفاده  کد  Web Service, Web APIی  هابا  یا  سایر  نویسی،  و  با  اتصال  امکان 

 نماید.  ات سازمان را منسجم و یکپارچه میسازد و سیستم اطالعل اطالعات را محقق میها و دریافت و ارساافزارنرم

 

 و پاسخ به درخواست ها  پشتیبانی

جلب رضایت مشتریان و تداوم ارتباط بین شرکت مهندسی تدکار و مشتریان یکی از مهمترین اصول این شرکت است.  

از   همیشگی  پرسش   افزارنرم پشتیبانی  به  پاسخ  به    ها و  تدکار  مهندسی  شرکت  که  است  خدماتی  مشتریان  مسائل  و 

 دهد.  ف در اختیار مشتریان خود قرار میی مختل هاروش

 

 ا  همطمئن آن  یسازرهی اطالعات و ذخ ی به منظور حفظ و نگهدار ی ضرور ر یتدابانجام  ✓

ت  افزارنرم   یهاش ی رای و  نی آخر  هیراا ✓ توسط  اندازیم   سازیپیاده و    یطراح   ی فن  میکه  راه  و  و نصب    ن ی ا  یگردد 

   ها ش یرایو

 تیکتینگ   و ی تلفن  ،یبصورت حضور  رفع اشکاالت بوجود آمده  ✓

 ان یمشتر  دی جد ی ازهای به ن یبه منظور پاسخگوئ  افزارنرمو ارتقاء  ی لی تکم ات ی انجام عمل ✓
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