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 عدم محدودیت در ثبت تعداد کاربران 

 پوسته گرافیکی بسیار زیبا 

 رابط کاربری بسیار ساده و رعایت اصل سهولت استفاده برای کاربران 

 ( انتخاب هوشمند بستر ارتباطیLAN & WEB جهت اتصال به سرور ) 

  قرائت مستقیم اطالعات از حسگرهای نصب شده بر روی ماشین آالت

 و سیستم های توزین

  درصورت عدم دسترسی بهه    ورود و ثبت اطالعات به صورت آفالین

 (LAN & WEB)بستر ارتباطی 

    قابلیت اتصال به سامانه از هر نقطه جغرافیایی و با استفاده از مهرورگهر

 وب جهت کاربری مدیران

 موتور فرم ساز ورود اطالعات کامالً پویا 

 پشتیبان گیری خودکار از پایگاه اطالعاتی 

 نمایش فیلدهای اطالعاتی بر اساس سطح دسترسی کاربران 

  کنترل و اعتبارسنجی اطالعات ورودی بر اساس استانداردهای از پیش

 تعیین شده

 ایجاد گزارشات در نرم افزار اکسل به صورت یکپارچه درون سامانه 

 تعیین مدت زمان گردش خودکار جهت نمایش گزارشات 

 ای    های چند رسانه ای با قابلیت ارسال و پخش فایل ارسالگر چندرسانه

 به صورت زمانبندی شده

 داشبورد مدیریتی 

 

در محیط رقابتی و متحول امروزی کسب و کار شرکت های صنعتی، هر گونه اختالل و توقف در عملیات تولهیهد، نهمهن       

ت یریافزایش هزینه های عملیاتی و عدم تحویل به موقع محصول نهایی، توان رقابتی سازمان را نیز کاهش خواهد داد. لذا سامانه های یکپارچه مد

 تولید به عنوان یک ابزار کنترل و نظارت بر عملیات تولید، می توانند به افزایش بهره وری تولید و توان رقابتی سازمان منجر شوند.

اطالعات سیستم های عملیاتی شرکت های سیمانی که به صورت هولدینگ اداره می شوند و دارای توزیع جغرافیایی می باشند، جهت تصمیهم  

بایست در محیط های اطالعاتی همگن فراهم شوند تها از طهریه          گیری استراتژیک در سطح مدیران میانی و یا مدیران ارشد سازمان مادر، می

 بازیابی کلیه اطالعات مورد نیاز مدیریت، امکان اعمال مدیریت بر مبنای اطالعات فراهم شود. 

با تلفی  اطالعات متنوع مربوط به حوزه های عملیاتی مختلف از جمله حوزه مواد و تولید، ماشین آالت و تجهیزات   سیمابسامانه نرم افزاری 

در یک سازمان واحد و زیر مجموعه ها در یک محیط همگن با بازیابی کلیه اطالعات مورد نیاز مدیریت، امکان اعمال مدیهریهت بهر مهبهنهای           

بهی  اطالعات را فراهم می سازد. بنابراین زمینه اعمال نظارت بر حوزه های مختلف از طری  کنترل اطالعات عملیاتی تامین شده و همچنین بازیها  

 اطالعات ساده و ترکیبی در ارتباط با نیازهای پیش بینی نشده فراهم می شود.

طراحی و    Microsoft SQL Serverو پایگاه داده  Visual Studioتحت پلتفرم  #Cاین سامانه با استفاده از تکنولوژی 

. جهت زیباسازی پوسته گهرافهیهکهی از        و وب بیس قابل اجرا می باشد  فرم بیس  و به دو صورتپیاده سازی شده است 

 استفاده شده است. SGUIتکنولوژی منحصر به فرد 

پایگاه داده و وب سرویس سامانه بر روی سرور شرکت شما قرار می گیرد و کالینتها به طور نامحدود می توانند از طری  

 وب سرویس تحت شبکه داخلی و یا اینترنت با یکدیگر تبادل اطالعات داشته باشند.
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Microsoft Visual Studio 



اطالعات کارخانجات سیمان کشور برگرفته از انجمن   

 صنفی

 اطالعات پایه

 ثبت کارخانجات سیمان کشور به تفکیک مناط  جغرافیایی 

 تعریف شرکت های هولدینگ 

 ثبت میزان سهم هر هولدینگ از کارخانجات سیمان 

 ورود اطالعات

      وارد کردن اطالعات تولید، تحویل و موجودی کلینهکهر و

 سیمان کارخانجات سیمان ثبت شده از فایل اکسل

 

 ورود اطالعات برنامه ریزی

      اطالعات بودجه تولید و تحویل برای انواع بودجه های تعریف شده برای هر واحهد بهه

 صورت روزانه و یا ماهیانه در هر سال

          ثبت کاربران با قابلیت تهعهیهیهن سهطهح

دسترسی هر کاربر به بخش ها و زیربخش 

 های سامانه در هر واحد به صورت مجزا

 تعریف نامحدود واحد، برای شرکت 

 ایجاد کتابخانه مواد هر دپارتمان 

          ،تعریف انواع تحویهل )داخهل، صهادرات

 اهدایی و ...(

           ،تعریف انواع بسته بندی )پهاکهتهی، فلهه

 جامبوبگ و ...(

     تعریف انواع بودجه و تنظیم تاریخ شهروع

برای انواع بودجه های تعریف شده )سهال     

 مالی، سال شمسی، داخلی و ...(

           تعیین فرجه زمانی و مهههلهت ویهرایهش

 اطالعات وارد شده برای اپراتورها

          تعریف ماشین آالت هر دپهارتهمهان بهه

تفکیک هر واحد به همراه اطالعات اسمهی،  

نوع مصرف انرژی )برق، مازوت، گاز و ...(،      

 مواد خروجی

       تعیین نوع کلینکر و سیمان تحویهلهی ههر

واحد بر اساس نوع تحویل و نهوع بسهتهه      

 بندی

 ورود اطالعات عملیاتی

          اطالعات تولید، ساعات کارکرد و مصرف انرژی دپارتمان های هر واحهد بهر اسهاس

ماشین آالت تعریف شده به صورت روزانه توسط اپراتور و یا قرائت مستقیم اطالعات از 

 حسگرهای نصب شده بر روی ماشین آالت

       اطالعات تحویل کلینکر و سیمان تحویلی هر واحد بر اساس نوع تحویل و نهوع بسهتهه

 بندی تعریف شده به صورت روزانه و یا قرائت مستقیم اطالعات از سیستم های توزین

 اطالعات موجودی انواع مواد اولیه، مواد خام، کلینکر و سیمان هر واحد به صورت روزانه 

 اطالعات مواد اولیه مصارف هر واحد به صورت روزانه 

 اطالعات کلینکر ارسالی و دریافتی از واحدها به صورت روزانه 

 اطالعات شرکت شما

 اطالعات پایه

 تغذی  پایگاه داده  



  گزارش های آماده 

         آمار تفکیکی و تجمیعی کارخانجات سیمان به تفکیک هلدیهنهگ هها و

 مناط  جغرافیایی با امکان تنظیم محدوده زمانی

   آمار تفکیکی و تجمیعی هلدینگ ها در مناط  جغرافیایی با امکان تنظیهم

 محدوده زمانی

       آمار تولید، تحویل و موجودی مواد اولیه، مواد خام، کلینکر و سهیهمهان

شرکت شما به تفکیک دپارتمان های هر واحد به صورت روزانه، هفتگی، 

 ماهانه، ساالنه و بازه زمانی

       آمار تولید، تحویل و موجودی مواد اولیه، مواد خام، کلینکر و سهیهمهان

شرکت شما به تفکیک دپارتمان های هر واحد و یا به صورت تجهمهعهی     

براساس انتخاب نوع بودجه به صورت ماهانه، ساالنه و بازه زمهانهی و       

 مقایسه آن با بودجه و مدت مشابه در سال های قبل 

     آمار تولید، تحویل و موجودی کلینکر و سیمان شرکت شما به صهورت

ماهانه و ساالنه و مقایسه آن با تولید، تحویل و موجودی کلینکر و سیمان 

 کل کشور و مدت مشابه در سال های قبل

  آمار تولید، تحویل مواد اولیه، مواد خام، کلینکر و سیمان شرکت شما به

تفکیک دپارتمان های هر واحد و یا به صورت تجمعی با امکان تنهظهیهم    

 محدوده زمانی در یک نگاه

   آمار بودجه تولید، تحویل مواد اولیه، مواد خام، کلینکر و سیمان شرکهت

 شما به تفکیک دپارتمان های هر واحد و یا به صورت تجمعی 

  گزارش ساز پیشرفته 

  تولید گزارشات پویا و نمودارهای مختلف بر اساس فیلدهای اطالعاتی و

 محاسباتی

 ههای     های کلیدی عملکرد با استفاده از داده     تعریف و محاسبه شاخص

 موجود در پایگاه داده بدون نیاز به دانش فنی برنامه نویسی

         ساخت انواع گزارشات ماتریسی، تفکیکی، تلفیقی، پارامتریهک و یهیهر

 پارامتریک از حوزه های مختلف عملکردی

 نویسی و برقراری روابط ریانی برای دستیابی به مهتهغهیهرههای         فرمول

 ترکیبی از پایگاه داده

    ذخیره گزارش با کلیه شرایط جهت استفاده در مراحل بعدی و امهکهان

 مشاهده پیش نمایش گزارش

    ابزارهای متنوع مانند گروه بندی، مرتب سازی و فیلتر نمودن، تعهیهیهن 

 سرجمع و ...

 ذخیره خروجی گزارش در انواع فرمت هایExcel / HTML/ XML/ 

Access/ PDF/ Text  

    طراحی چندین فرم چاپی با قابلیت های بسیار متنوع و کاربردی )بهرای

 هر گزارش(

 گ ا ا ت   ا ت   



 ایجاد و حذف پوشه و فایل 

 اجرای فایل درون محیط کاری سامانه 

       نمودار درختی جهت مرور در پوشه ههای ایهجهاد

 شده

      امکان دانلود و آپلود یک پوشه از رایانه کاربهر بها

 حفظ ساختار زیرپوشه ها و فایل های درون پوشه

 جستجوی پوشه و فایل 

       ،قابلیت تعیین سطح دسترسی )خوانهدن، افهزودن

 اصالح و حذف( هر کاربر به پوشه ها و فایل ها

 بانک اسناد  

.ب  زودی                3س ی م ا ب       . . 

 مانیتورینگ خطوط تولید 

 :داشبورد مدیریتی 

  های از پهیهش        شاخصبهره گیری از

برای حوزه های عملیهاتهی   تعریف شده 

 مختلف

 گرافیکی مطرح در  های استفاده از المان

 داشبوردها )نشانگرها و انواع نمودارها(

          بهدون   قابلیت نفوذ بهه عهمه  داده

محدودیت در تعداد سطوح جهههت   

 تحلیل اطالعات

         ،امکانات قدرتمند بهرای تهحهلهیهل

سازی، فیلتهرگهذاری،    جستجو، مرتب

 بندی اطالعات مقایسه و دسته

        مقایسه ونعیت مورد انهتهظهار بها

 عملکرد واقعی

 نمایشگر  

 سیستم نگهداری و تعمیرات 

            تعریف و ثبت انواع توقفات بهره برداری، مکانیکی، برق و ... بهه

 تفکیک هر دپارتمان

      تعریف و ثبت انواع عملکردهای نامناسب کارکرد در زمان پهیهک

 برق، توقف الکترو فیلترها و ... به تفکیک هر دپارتمان

 آمار طبقه بندی شده خرابی ها به تفکیک هر دپارتمان 

 پیگیری ونعیت درخواست های خدمات نگهداری و تعمیرات 

  گزارشاتTPM 

 سیستم کنترل کیفیت 

     تعیین آزمایش های کنترل کیفی هر ماده، گروهبندی آزمایشهها و

 محدوده قابل قبول هر یک از آزمایشها

 صدور سند کنترل کیفی همراه با تعیین زمان شروع و خاتمه بررسی 

   مقایسه نتایج آزمایش ها و کنترل کیفی با استاندارد مشخصهات

 مواد

 

 سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد 

 تعریف فرآیندهای تولید و ساختار تشکیل دهنده محصول(BOM)  

  برنامه ریزی کالن تولید و امکان محاسبه میزان تولید از هر محصول

 در بازه های زمانی تعریف شده

         اعالم ظرفیت مورد نیاز برای دستیابی به برنامه کالن تهولهیهد و

 مقایسه با ظرفیت موجود

 پیش بینی موجودی مواد در مقاطع زمانی معین 

 مدیریت مصرف انرژی 

 قرائت مستقیم اطالعات برق مصرفی از پست اصلی 

  ارائه درصد برق مصرفی هر دپارتمان در ونعیت های کم بار، میان

 بار و اوج بار در بازه زمانی مورد نظر

   مازوت( هر دپارتمهان و      -آمار میزان برق مصرفی و سوخت )گاز

 مقایسه با استاندارد مصرف انرژی دپارتمان

   مهازوت( ههر       -ارائه قیمت تمام شده برق مصرفی و سوخت )گاز

 دپارتمان در بازه زمانی مورد نظر 



خ فرجام، نرسیده به خ سراج، خ شهید عبادی، خ ملک لو )نلع جنوبی 

12، طبقه دوم، واحد 30دانشگاه علم و صنعت(، پ  

77241435تلفن:    

77241436تلفکس:   

www.RFSina.com 

info@RFSina.com 

 


