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سامانه نرم افزاري تحت وب 
کنتـرل و مدیریت سبد پروژه هاي عمرانی

www.tadkar.comبرخی از کاربران سامانه نرم افزاري شهاب تدکار:

www.tadkar.com

تهران، خیابان کارگر شمال، باالتر از بزرگراه جال لآ لاحمد، خیابان هفتم، 

پالک ٣٣، واحد ١١

تلفن: ٨٠٠٠ ۴۱۶۶ (٣٠ خط)

سازمان راهداری 
و حم ل ونقل جاد های

شرکت سرمای هگذاری
خان هسازی ایران

شرک تهای مدیریت منابع
آب ایران (آب منطق های)

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حم لونقل کشور

دانشگا ههای علوم پزشک� و
خدمات بهداشت� درمان�

شرکت سرمای هگذاری
تامین اجتماع�

سازمان صنایع کوچک و
شهر کهای صن�ت� ایران

دانشگا ههای صن�ت� و
غیرصن�ت� کشور

راه آهن
جمهوری اسالم� ایران

سازمان مناطق آزاد 
تجاری�صن�ت� و ویژه اقتصادی

شرک تهای آب و فاضالب کشور

سازمان مجری ساختما نها و
تاسیسات دو�ت� و عموم� 

شرک تهای برق منطق هایوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم�

زمان امور عشایر شرک تهای نفت و گازادارات کل راه و شهرسازیسا

شهردار یهاادارات کل ورزش و جوانانبنیاد مسکن انقالب اسالم�
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معرفی شرکت تدکار  

 شــرکت مهندســیتـَـدکارنرمافــزار بــا پشــتوانه بیــش از 32 ســال 
تجربه در زمینه تحلیل، طراحی و تولید نـــرم  افزار، از پیشگامان 
ارائــه ســامانه های نرم افــزاری و راهکارهــای سیســتمی در کشــور 
موبایــل  بصــورت  را  خــود  محصــوالت  و  مــی رود  شــمار  بــه 
اپلیکیشن، وب سایت، پورتال سازمانی، داشبوردهای هوشمند 
 الکترونیکــی، ســامانه های کمک کننــده بــه تصمیم گیــری مدیران

ســامانه های  نیــز  و   )Decision Supporting Systems(
تصمیم گیری )Decision Making Systems( ارائه داده اســت. 

بهبـــود مســـتمر کیفیـــت خدمـــات ارایـــه شـــده بـــه مشـــتریان 
ــا امـــروز، شـــرکتتـــدکار بعنـــوان یکـــی از  ســـبب شـــده اســـت تـ
قدرتمندتریـــن و تاثیرگذارتریـــن شـــرکت های نرم افـــزاری در ایـــران 

شـــناخته شـــود.
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50,000
بیش از 50 هزار پروژه در 
حال انجام با نرم افزارهای 

این شرکت

30,000
بیش از 30 هزار کاربر 

فعال نرم افزاری

15
پانزده نمایندگی مستقیم 

در کل کشور

10,000
همکاری با بیش از 10 هزار 

سازمان حقوقی

دارای سابقه ی طوالنی و درخشان در حوزه تولید نرم افزار 
مشاور و مجری سازمان برنامه و بودجه کشور از سال 1390 تاکنون

ثبت شده بعنوان شرکت تولیدی نرم افزار و نیز شرکت خالق دانش بنیان 
مشاور و مجری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان راهداری کل کشور

گزیده فعالیت ها و شایستگی ها

پیشــرفته ترین  و  کامل تریــن  تــدکار   شــهاب  نرم افــزاری  ســامانه 
نرم افــزار در حــوزه مدیریــت و پروژه هــای عمرانــی کشــور می باشــد 
کــه مبتنــی بــر تکنولــوژی تحــت  Web طراحــی و پیاده ســازی شــده 

اســت. 

ایــن ســامانه بــه منظــور پاســخ گویی بــه نیــاز دســت اندرکاران طرح هــا 
و پروژه هــای عمرانــی، بــا خلــق و مدیریــت فضایــی یکپارچــه، امــکان 
مشــاهده، ردیابــی و کنتــرل پروژه هــا را بــه صــورت مســتمر و برخــط 
)online( فراهــم مــی آورد و مدیــران و کارشناســان را قــادر می ســازد 
کــه عــالوه بــر دسترســی بــه اطالعــات پروژه هــا، ایجــاد، ویرایــش و 
گزارش گیــری از آن هــا را در هــر زمــان و مــکان دلخــواه انجــام دهنــد.
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گواهی احراز صالحیت از 
پروانه تولید نرم افزار از وزارت صمتسازمان برنامه و بودجه کشور

گواهی های امنیت داخلی و بین المللی )Level 1(  مجوز فعالیت نظام صنفی 
از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

پروانه نشر نرم افزار 
نشان ملی ثبت )رسانه های دیجیتال(از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

زیست بوم شرکت خالق دانش بنیاننماد اعتماد الکترونیک 

گواهی نامه ها

شرکت مهندسی تدکار در زمینه ی تولید نرم افزار رتبه دوم را در 
ایران دارد و دارای تاییدیه هایی به شـرح زیر می باشـد:
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توانایی های شهاب تدکار

فهرست بها 

بخشنامه ها

آنالیز بها

متره و برآورد

صورت وضعیت

صورت جلسه

تعدیل و تعدیل ارز

سرجمع )مترمربع زیربنا(

داشبورد مدیریتی

پیمان ها

مستندات

گردش کار

برنامه ریزی و پیشرفت

مدیریت سبد پروژه ها

گزارشات کنترل پروژه و نظارتی

پایش براساس ساختار عوامل اجرایی

پایش براساس ساختار جغرافیایی پروژه ها

پایش براساس ساختار طبقه بندی پروژه ها
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•• • •• •••

ویژگی های عمومی

Web طراحی و پیاده سازی برای محیط

عدم نیاز به نصب و راه اندازی بر روی سیستم های کاربران

)Paperless( بهره گیری از سیستم مکاتبات بدون کاغذ

تمرکز اطالعات همه ذی نفعان بر روی پایگاه اطالعاتی یکپارچه

قابلیت استفاده در هر زمان و مکان دلخواه با استفاده از اینترنت

PC قابلیت استفاده بر روی تبلت ها، لپ تاپ ها و یا کامپیوترهای

Edge, Chrome, Firefox, Safari قابلیت استفاده بر روی همه مرورگرها

Windows, Unix, Android, IOS قابلیت استفاده در همه سیستم های عامل

ثبت و بایگانی اطالعات تمامی پروژه های جاری و خاتمه یافته در پایگاه اطالعاتی متمرکز
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مشخص کردن سطح طبقه بندی پیمان
امکان تخصیص صورت جلسه به ردیف های متره

امکان نقل ريزمتره و خالصه متره برای پروژه های تیپ
امکان رصد تمامی تغییرات انجام شده توسط عوامل اجرایی

امکان استفاده از مقدمه فصول، کلیات و دستورالعمل کاربرد 
مشاهده و چاپ فهرست های بها و تجزیه بها  از سال 1377 تا کنون

امکان جســتجو یک ردیف در فهرســت بهای تمام ســال ها و مشــاهده 
تغییــرات آن در ســال های مختلف

امــکان مشــخص نمــودن موقعیــت جغرافیایــی پیمــان یــا پیمان هــای 
مــورد نظــر کاربــر، بــر روی نقشــه

امــکان درج بازدیدهــای انجــام شــده از چنــد پــروژه ی مختلــف در قالــب 
یــک گــزارش نظارتــی

امــکان الصــاق مســتندات بــه هــر یــک از ســطوح طبقه بنــدی پیمان هــا 
نظیــر موافقت نامــه، طــرح، پــروژه، پیمــان )قرارداد( و ســاختار شکســت 

بــا قابلیــت گروه بنــدی، یادداشــت گذاری و جســت و جو
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گزارش شرکت در مناقصه بخشنامه 100/76574
گزارش شرکت در مناقصه بخشنامه 96/1232579

محاسبه و گزارش گیری برآورد و صورت وضعیت پروژه های مترمربع زیربنا
حاوی آخرين شاخص های اعالم شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

محاسبه ضریب اضافه یا تخفیف )پلوس و مینوس( برای ردیف، فصل و کل
محاسبه تعدیل ارز طبق بخشنامه های دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش 

قیمت ارز در پیمان های فاقدتعدیل
امکان نمایش و تغییر عوامل آنالیز به تفکیک نیروی انسانی، ماشین آالت، مصالح و 

حمل با قابلیت فیلتر، مرتب سـازی به همراه دریافت گزارشـات مربوطه
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قابلیت های گزارش گیری

گزارش منابع مورد نیاز پروژه/پروژه ها
گزارش نمودار توزیع منابع پروژه/پروژه ها

گزارش صورت حساب پیمان ها و وضعیت منابع
گزارش مقایسه برآورد و پیشنهادهای پیمانکاران

)CBS( گزارش آماری/مالی ساختار طبقه بندی پروژه ها
Primavera و یا MSP گزارش نمودار گانت پس از ارسال به

دریافت گزارش تعدیل، خالصه تعدیل و به تفکیک مبالغ فصل ها
گزارش نمودار S-Curve پیشرفت ریالی و یا فیزیکی پروژه/پروژه ها

گزارش خالصه مالی رشته ای و خالصه مالی کل و گزارش خاص 25 درصد
امکان بهره برداری از فهرست بهای تجمیعی راه با قابلیت محاسبه ی تعدیل
گزارش شرکت در مناقصه بخشنامه 100/76574 و بخشنامه 96/1232579

گزارش وضعیت پروژه/پروژه ها برای هر یک از ذی نفعان موجود در ساختار عوامل اجرایی
توانایی نمایش جمع  بخش ها )فعالیت ها( به طور جداگانه در گزارش ریز متره به تفکیک بخش
JPG و PDF و همچنین به صورت Word و Excel امکان ارسال کلیه گزارش ها به نرم افزارهای
)Favorite Reports( ذخیره سازی تنظیمات تمامی گزارش ها و امکان رجوع مستقیم به خروجی آنها
)Pinned Reports( به ازای هر کاربر )داشبورد برای گزارش های مدیریتی به صورت داینامیک )پویا

گزارش آخرین صورت وضعیت های موجود در سامانه بر اساس روایت های مختلف و مقایسه 
آن ها با برآورد

گزارش وضعیت پروژه/پروژه ها با تالقی ساختارهای عوامل اجرایی، جغرافیایی، طبقه بندی 
دربازه زمانی مورد نظر کاربر به صورت داینامیک )پویا(

گزارشآماریگزارشCBSنقشهپروژهها
پیمان

s-curvereplan
ریالیوفیزیکی

طبقهبندی
پیمان

s-curveنمودار
ریالیوفیزیکی

وضعیت
گردشکارهایپیمان

برنامهوگزارش
خالصهمالیگزارشنظارتماهانه

صورتحساب
پیمانها

پیشرفتریالی
صورتوضعیت

s-curveپیشرفت
وضعیتمنابعریالیوفیزیکی
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