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مدیریت پروژه

ــازمان، در  ــک س ــش از ی ــک بخ ــا ی ــت کل ی ــوان مدیری ــما به عن ش
ــتید؟ ــه هس ــر مواج ــوارد زی ــک از م ــا کدام ی ــود ب ــازمان خ س

ــورت  ــا به ص ــم، کاره ــته باش ــور نداش ــازمانم حض ــدت در س ــک م ــر ی ــف( اگ ال
مطلــوب انجــام نمی شــود.

ب( همه چیز به نظر درست می آید اما کارها کند پیش می رود.

پ( تــا ســراغی از انجــام کاری نگیــرم یــا 
نمی دانــم  نکنــم  بازخواســت  را  کســی 
وضعیــت کارهــا در چــه مرحلــه ای قــرار دارد!

ت( بعضــی از کارهــا در انتقــال بــه کارمنــدان 
ــع  ــی مطل ــن هنگام ــوند و م ــف می ش تحری
ــام  ــروقت انج ــه س ــه کار مربوط ــوم ک می ش
نشــده، بعــد از آن هــم در کل ســازمان دچــار 
تنــش می شــویم کــه کوتاهــی از چــه کســی 

بــوده!

ــب  ــان واج ــه انجامش ــت ک ــی هس ث( کارای
امــا مقطعــی اســت. ایــن کارهــا بایــد 
ــرای  ــاد الزم ب ــا اعتم ــوند، ام ــپاری ش برون س
ــازمانم را  ــرون از س ــه بی ــن کار ب ــپردن ای س

ــدارم. ن
ج( اگر تیم کاری من بزرگ تر شود، احتماالً

 نمی توانم از پس مدیریت همه آن ها بربیایم.

ح( همیشه بخشی از مستندات در سازمانم گم می شود.

خ( معموالً از یک بحران بعد از وقوع آن مطلع می شوم و مجبورم
 خودم آن بحران را مدیریت کنم.

د( بعضی مواقع پروژه ای را قبول کرده ام که در عمل به ضرر ختم شده.



درصورتی که حداقل دو مورد از موارد باال شامل حال شما و سازمانتان
 می شــود، راه حــل مشــکالتتان در ســاتراپ اســت و خوانــدن ایــن کاتالــوگ 
به شــدت بــه شــما توصیــه می شــود. در غیــر ایــن صــورت بــه شــما تبریــک 
می گوییــم. شــما یــک ســازمان ایــده آل داریــد!
ســاتراپ یــک ســامانه مدیریــت پــروژه آنالیــن اســت کــه بــه شــما ایــن 
قابلیــت را می دهــد کــه همــه ســازمانتان را زیــر دســت خــود و در کامپیوتــر 
شــخصی خــود پیگیــری کــرده و از همیــن طریــق مدیریــت کنیــد.

مدیریت پروژه محور

ــاد  ــازمان ایج ــک س ــه در ی ــدی ک ــت جدی ــر فعالی ه
ــه ایــده پــردازی باشــد و چــه  می شــود، چــه در مرحل
ــود.  ــروژه می ش ــک پ ــه ی ــل ب ــرا، تبدی ــه اج در مرحل
ــر  ــه ه ــود دارد ک ــه وج ــدادی وظیف ــروژه تع ــر پ در ه
وظیفــه را شــخص یــا اشــخاصی بایــد انجــام دهنــد 
ــتند.  ــا هس ــری آن ه ــئول پیگی ــری مس ــراد دیگ و اف
ــه  ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــروژه ب ــت پ ــد مدیری فرآین
ــود  ــروژه وج ــک پ ــه در ی ــی ک ــام وظایف ــم تم بتوانی
ــط  ــل توس ــورت کام ــت و به ص ــان درس دارد را در زم
ســازمانمان انجــام دهیــم تــا ایــن پــروژه بــه ســرمنزل 

مقصــود برســد.

ــرد،  ــاره ک ــی اش ــای مختلف ــه متده ــوان ب ــروژه می ت ــت پ ــرای مدیری ب
ماننــد مدیریــت پــروژه چابــک، فازبنــدی، محصول محــور، فرآیندمحــور، 

ــده. ــت ارزش کسب ش ــد، و مدیری ــای تولی پروژه ه

2



مهم ترین نکات در انتخاب یک سیستم مدیریت پروژه
ــرد،  ــام می پذی ــی انج ــا تیم ــردی ی ــورت ف ــول، به ص ــروژه به طورمعم ــت پ مدیری
ــازمان  ــاالی س ــراد رده ب ــیله اف ــروژه به وس ــک پ ــف ی ــه وظای ــورت ک ــن ص ــه ای ب
ــن  ــود. ای ــری می ش ــز پیگی ــق نی ــن طری ــده و از همی ــالغ ش ــدان اب ــه كل کارمن ب
سیســتم امــکان وقــوع مــواردی کــه در ابتــدای همیــن کاتالــوگ ذکــر شــد را بــاال 

می بــرد.
ــروژه،  ــت پ ــن مدیری ــتم آنالی ــاتراپ، سیس ــه روش س ــروژه ب ــت پ ــا در مدیری ام
به عنــوان یــک بســتر و واســطه در کل ســازمان قــرار می گیــرد و یــک فــرد به عنــوان 
مدیــر پــروژه مســئول هدایــت ســازمان از طریــق ایــن سیســتم می گــردد. حــال 
مدیــر پــروژه می توانــد خــود شــخص مدیــر، یــا فــرد دیگــری در ســازمان باشــد.
بــا ایــن سیســتم بســیاری از تنش هــا، ناهماهنگی هــا، عــدم رســیدگی ها، و 
ــگ  ــما کمرن ــازمان ش ــی در س ــکالت این چنین ــر از مش ــیاری دیگ ــا و بس کندی ه
می شــوند. همچنیــن نظــم و کارآمــدی در سیســتم بــاال مــی رود؛ زیــرا پیگیــری در 

ســازمانتان در هــر لحظــه تنهــا بــا چنــد کلیــک میســر اســت.

بررسی اجمالی برخی از قابلیت های ساتراپ
در بــازار رقابتــی امــروز، رویکردهــا و راه حل هــای گذشــته بــرای مدیریــت 
ســازمان ها، قابلیــت و توانایــی خــود را بــرای رویارویــی بــا چالش هــای ســازمانی 
ــن  ــدی جایگزی ــای جدی ــا و دیدگاه ه ــا رویکرده ــت ب ــر اس ــت داده اند و بهت ازدس
ــه ایــن عوامــل تغییــر و تحــول  شــوند. ازایــن رو، یکــی از راه هــای پاســخگویی ب
ــرای  ــدی ب ــم جدی ــوان پارادای ــی، به عن ــع چابک ــت. درواق ــی اس ــازمانی، چابک س

ــت. ــی اس ــای رقابت ــازمان ها و بنگاه ه ــی س مهندس

ــمت  ــه س ــازمان ها ب ــت س ــزوم حرک ــه ل ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
مدیریــت چابــک، و همچنیــن کاهــش هزینه هــا و ایجــاد 
ــتم های  ــا، سیس ــرای پروژه ه ــراوان در اج ــاف ف ــت انعط قابلی
مدیریــت پــروژه آنالیــن، بهتریــن و در بســیاری از مــوارد تنهــا 

ــتند. ــازمانی هس ــداف س ــبرد اه ــرای پیش ــل ب راه ح
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امکانات ساتراپ

کارمندان سازمان

1. مدیریت افراد سازمان

4

پروژه ها و کارمندان،  اصلی  به سه بخش  را می توان  آنکه هر سازمان  به  توجه   با 
 مدیران آن تقسیم نمود، از این رو برای بهتر مدیریت کردن تمامی بخش های سازمان
 نیاز است تا عملکرد سامانه مدیریتی را نیز به این سه بخش تقسیم نمود. در ادامه

به تفضیل پیرامون هرسه بخش و اجزای تشکیل دهنده آن پرداخته خواهد شد.

از مهمترین عوامل سازمان ها و شرکت ها به حساب می آید به  نیروی انسانی یکی 
 صورتی که در هر سازمان بزرگ شاهد آن هستیم که یک معاونت منابع انسانی در
 آنها مشغول به فعالیت است. در این معاونت تمامی فعالیت های مربوط به جذب،
 استخدام، آموزش و سنجش افراد سازمان به انجام می رسد. بدین منظور در سامانه

ساتراپ برای کاهش هزینه ها و فعالیت این حوزه بخش های زیر طراحی شده اند:

 در سیستم های مدیریت پروژه سنتی تعداد اندکی از کارمندان )که معموالً تیم مدیریت
 پروژه نیز نامیده می شوند( به اطالعات برنامه ریزی پروژه ها دسترسی دارند و وظیفه

جمع آوری اطالعات و تحلیل داده ها را نیز بر عهده خواهند داشت

 فشار کاری زیاد روی تیم مدیریت پروژه و سواد بسیار باالی موردنیاز برای تشکیل
خطای دارای  و  هزینه بر  امری  پروژه  مدیریت  فرایند  می شود  منجر  تیمی،   چنین 
 بسیار باشد. در سیستم مدیریت پروژه آنالین ساتراپ، هر کارمند شما به نوعی مدیر
داده قرار  وی  اختیار  در  که  ابزاری  از  استفاده  با  می تواند  و  است  خود   پروژه های 
 می شود، اولویت بندی و گزارش دهی را به نحو استاندارد انجام دهد و عمالً وظیفه
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 تیم مدیریت پروژه شرکت شما به امری نظارتی، تحلیلی و مشورتی تبدیل خواهد
 شد. به  بیان دیگر می توان گفت تیم مدیریت پروژه به بزرگی تمام کاربران شرکت

و مشتریان شما خواهد بود.
 شایان ذکر است که این امکان در ساتراپ فراهم شده است تا شما بتوانید بدون
 محدودیت تمامی افراد سازمانتان را چه آنها که در سازمان مستقر هستند و چه آنها
 به صورت دورکاری فعالیت می کنند، در سامانه تعریف کرده و فعالیت آنها را به صورت

آنالین مدیریت نمایید.

از کلمات کلیدی در مدیریت پروژه  سطح دسترسی، یکی 
 است. اطالعات و داده همانند خون در رگ های یک سازمان
تعریف وظایف  فراخور  به  نفر  هر  و  هستند  جریان   در 
 شده اش، نیاز به دسترسی به حجم مشخصی از اطالعات
 سازمان را دارد. عالوه بر این، هر کارمند یا مدیر با توجه به
 سطح دسترسی استاندارد خود، باید بتواند امور مشخصی
 را در پروژه ها به انجام برساند و به سایر بخش های پروژه

دسترسی نداشته باشد.

 در سیستم مدیریت پروژه آنالین ساتراپ، هر کارمند شما
 با توجه به نقشی که در هر پروژه دارد، به بخش مشخصی
فرآیندها از  اطالعات جهت مشاهده، بخش مشخصی   از 
 جهت اجرا و بخش مشخصی از گزارش ها جهت ویرایش
 دسترسی خواهد داشت. درواقع، افراد فقط و تنها فقط به

 یکی از نیازمندی های سازمان ها ثبت و ضبط فعالیت های غیرکاری افراد سازمان است.
 بدین صورت که قراردادها، فیش های حقوقی و پاداش، مرخصی ها و ماموریت هایی
 که یک فرد در یک سامانه جامع ثبت شوند. این فرصت در سامانه ساتراپ فراهم
 شده است تا تمامی موارد مذکور برای هریک از افراد سازمان توسط مدیریت منابع
 انسانی ثبت و مدیریت شود. تمامی این اطالعات با جزییات در سامانه ثبت شده و

2. مدیریت سطح دسترسی افراد سازمان

3. مدیرت منابع انسانی-کارگزینی

باید داشته  امور و اطالعاتی دسترسی خواهندداشت که 
باشند.
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4. مدیرت خدمات رفاهی

5. مدیرت زمان

 هریک از افراد با رجوع به صفحه شخصیشان در سامانه می توانند این اطالعات را
 مشاهده کرده و در بخش های مرخصی و ماموریت به ترتیب درخواست مرخصی
 دهند و گزارش ماموریت خود را به ثبت برسانند. همچنین مدیر می تواند به صفحه
 افراد وارد شده و فیش حقوقی را ثبت کرده، درخواست مرخصی را بررسی نموده،

ماموریت را برای فردی تعریف و یا گزارش آن را مطالعه نماید.

آرام آوردن محیطی  بوجود  و  خود  افراد  عملکردی  بازده  باالبردن  برای   سازمان ها 
تسهیالتی افراد،  زندگی شخصی  و همچنین  کار   در محل 
مشکالت از  بخشی  بتوانند  ایشان  تا  می کنند  فراهم   را 
 زندگی خود را رفع و رجوع نمایند. بدین صورت که برخی
 از سازمان ها با اعطای بن تخفیف فروشگاه های زنجیره ای
را فرصت  این  فروشگاه ها  از  برخی  با  قرارداد  بستن  یا   و 
 برای خرید کم هزینه تر کارمند خود فراهم می کنند. همچنین
مسکن، خرید  وام  همچون  مالی  تسهیالت  دیگر   برخی 
 وسیله نقلیه و غیره را به کارمندان اهدا می کنند. با توجه
 به ارزش سفر کردن، برخی سازمان ها نیز تسهیالت سفر و
این رو از  قرار می دهند.  اختیار کارمندان خود  را در   تفریح 
امکان این  این تسهیالت،  عادالنه  توزیع  و   برای مدیریت 
 در ساتراپ فراهم شده است که تمامی این امکانات طبق
 سیاست هر سازمان بین افراد توزیع شده تا ایشان بتوانند

به سهولت از آنها استفاده نمایند.

 مهم ترین سرمایه هر سازمان، زمان است. مدیریت صحیح زمان، همچنین
 پیش بینی و نظارت دقیق بر مصرف زمان یکی از اساسی ترین وظایف یک تیم
 مدیریت پروژه است. سیستمی که مدعی مدیریت زمان صحیح و کامل باشد بایستی

بتواند:

- تاریخ اجرای کارها را به درستی تنظیم و مدیریت کند.

- ارتباط زمانی بین امور اجرایی را نمایش دهد.
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- مدت زمان موردنیاز برای اجرای هر کار را ثبت کند.

 پس از انجام کار از کاربر گزارش زمان صرف شده را دریافت
و صرف پیش بینی شده  موارد  مقایسه  با  و   کند 
قرار پروژه  مدیر  اختیار  در  دقیقی  گزارش   شده، 
 بهترین دهد و وی را در مدیریت صحیح زمان، به 
سیستم کند.  راهنمایی  و  هدایت  ممکن   شکل 
 مدیریت پروژه ساتراپ قابلیت ثبت زمان تخمین
 زده شده و صرف شده واقعی برای کل پروژه و نیز
 هر کار را به صورت مجزا در اختیار تیم مدیریت

پروژه شما قرار می دهد.

 در سامانه ساتراپ این امکان فراهم شده است که
 برای هر نوعی از کار ارزش مادی متناسب با زمان
 تعریف شده و با توجه به مدت زمان صرف شده
 هرکس حقوق آن فرد را محاسبه نماید. با در نظر
حقوقی فیش  میتواند  سامانه  مورد،  این   گرفتن 
 هریک از افراد در سامانه تولید کرده و در سامانه

ثبت نماید.

6. محاسبه حقوق و مزایا

7. اطالع رسانی ایمیلی و پیامکی

 شایان ذکر است که اگر مدیریت بخواهد مزایایی را برای
 افراد در نظر بگیرد، میتواند در بخش حقوق ماهیانه فرد مزایای

 او را تعریف کرده تا این موارد در فیش حقوقی او اعمال گردد. سپس فیش
 حقوقی در اختیار واحد مالی قرار گرفته و حقوق فرد کنترل و پرداخت خواهد

گرفت.

 استانداردترین روش برقراری ارتباط سازمانی، ایمیل است. کارمندان عالقه مندند برای
 اطالع از سپرده شدن یک کار به آنها، یک ایمیل دریافت کنند. همچنین زمانی که
 شخص دیگری به فعالیت موردنظر شما پاسخ می دهد، یا کاری را که برای دریافت
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 راهنمایی به شخص دیگری سپرده بودید به شما بازمی گرداند، دریافت یک ایمیل راه
 ساده ای برای اطالع رسانی خواهد بود. عالوه بر این، در زمان هشدار و نزدیک شدن
 به بحران، دریافت یک ایمیل اطالع رسانی می تواند منجر به پیشگیری از بحران های

سیستمی شود.
 در سیستم مدیریت پروژه ساتراپ، شما می توانید برای مواردی که به صورت استاندارد
صفحات به روزرسانی  جدید،  خبر  بازخورد،  دریافت  کار،  )دریافت  دارد   وجود 
 دانشنامه، پرونده و فایل جدید( و نیز برای مواردی که در شرکت شما به
 عنوان هشدار شناخته می شود )مثل نزدیک شدن به زمان انجام
 یک کار مهم(، افراد مرتبط با پروژه را با ارسال ایمیل به

آنها از وضعیت مربوطه آگاه نمایید.

 پروژه ها شریان حیاتی سازمان ها به شمار می آیند.
و مالی  جریان  پروژه ها  این  انجام  با   سازمان ها 
 تمامی فعالیت های خود را مدیریت می کنند. برای
 آنکه بتوان تمامی پروژه ها را به درستی مدیریت
که دارد  وجود  جامع  سامانه  یک  به  نیاز   نمود، 
 ساتراپ این نیاز را برطرف نموده است. در ساتراپ
با پروژه ها  مدیریت  برای  متنوعی   بخش های 
در که  است  گرفته شده  نظر  در  کیفیت   باالترین 

ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

 در هر سازمانی پروژه های متفاوتی در حال انجام
آنها تمامی  که  دارد  نیاز  و مدیر سازمان   هستند 
کارهای پراکندگی  به  توجه  با  نماید.  مدیریت   را 
حوزه های همچنین  و  پروژه ها  این  از   هریک 
و مشکالت  با  سازمان  مدیریت  آنها،   متفاوت 
 پیچیدگی هایی مواجه می شود که این امر را بسیار
مدیریت سامانه  رو  این  از  کرد.  خواهد   مشکل 

پروژه های سازمان

1. مدیریت تمامی پروژه ها



 پروژه ساتراپ این فرصت را فراهم کرده است که مدیر بتواند هریک از پروژه ها را به
 صورت مجزا و آنالین مدیریت کرده و درصورتی که بخواهد می تواند روند پیشرفت
 هریک را با دیگری مقایسه نماید. همچنین تمامی پروژه ها در سامانه تعریف شده و

روند کاری آنها قابل مشاهده خواهند بود.

 اهداف اجرایی، زمان بندی اجرایی و ارزش مالی، پارامترهایی هستند که در اولویت

 افراد یک مجموعه روزانه با تعداد زیادی کار سروکار دارند. از طرفی همه کارها مختص
 یک نفر نیستند و بعضًا الزم است با یک گردش کار منظم، کار بین افراد مختلف تیم

جابجا شود. لذا تعیین وضعیت دقیق هر کار امری ضروری است.

 به عنوان مثال ممکن است یک کار هنوز شروع نشده، در حال انجام یا خاتمه یافته
 باشد. عالوه بر این ممکن است برخی از کارهای مشخص که بین افراد تیم دست به
 دست می شوند، در وضعیت هایی مانند بازخورد، نیازمند اصالح، حل شده، یا حتی
 لغو شده قرار بگیرند.این vقابلیت ساتراپ به شما به عنوان مدیر پروژه و سایر ناظرین
 کمک می کند تا بتوانید تمامی کارهایی را که در وضعیت مشخصی هستند فیلتر کرده

و برای نظارت دقیق یا حل مشکالت آنها اقدام کنید.

2. مدیریت و پیگیری تمامی فعالیت های ذیل مجموعه

3. اولویت بندی امور

 انجام وظایف تعریف شده یک پروژه تأثیر گذارند. در سیستم مدیریت پروژه
 ساتراپ، شما به عنوان مدیر پروژه می توانید کارها را عالوه بر تاریخ، با استفاده از دو
 گزینه دیگر اولویت و ارزش تجاری طبقه بندی کنید و با استفاده از این دو پارامتر،
 از کارمندان خود بخواهید کارها را با ترتیب مشخصی انجام دهند و به این ترتیب،

دستیابی به اهداف کلی را در قالب یک تیم، تسهیل نمایید.

4. مدیریت نقاط حساس پروژه
پروژه، مدیریت  سیستم  یک  دستاوردهای  مهمترین  از  یکی    

 هشدارهای به موقع و صحیح به ناظرین و افراد حاضر در پروژه، به
 منظور جلوگیری از بروز بحران و مشکل در سیستم است.در سیستم
 مدیریت پروژه، مدیر پروژه شما قادر است برای کارهای مهم یک
باشد، نیاز  که  نقاطی  در  و  کند  لحاظ  حساس  کار  اسم  به   ویژگی 
 سیستم به فرد مجری و در نقاط حساس تر به مدیر پروژه شما در
به منجر  این هشدارها  بروز  می دهد.  کارها هشدار  این   خصوص 
تأخیر از هرگونه  یکپارچه مدیریتی و جلوگیری   ایجاد یک سیستم 
نقاط در  شما  پروژه  مدیر  همچنین  شد.  خواهد  انسانی  خطای   و 
 حساس کل پروژه نیز در جریان نقاط مشکوک و دارای مشکل قرار

خواهد گرفت تا در زمان مناسب، روند اجرای پروژه اصالح گردد.

9
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 در سیستم آنالین ساتراپ، پیشرفت کارهای اجرایی هر بخش از پروژه و نیز پیشرفت
تمامی پروژه ها با یک عدد به صورت درصد مشخص خواهد بود.

- میزان پیشرفت به صورت زنده و لحظه ای محاسبه شده و نمایش داده می شود.
 - این درصد تنها به افرادی نمایش داده می شود که دسترسی کافی برای مشاهده آن

را داشته باشند.
 - درصد پیشرفت هر کار و نیز کل پروژه به شما به عنوان مدیر پروژه کمک می کند
 تا ابزار دقیقی برای اولویتب ندی و تغییر اولویت های سازمان خود در اختیار داشته
 باشید. در یک سیستم مدیریت پروژه کارآمد مانند ساتراپ، هر فعالیت به  صورت
 لحظه ای دارای میزان پیشرفت مشخصی از نظر زمان، تعداد روز و همچنین درصد

خواهد بود.

10
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5. مدیریت هزینه، بودجه و درآمد

6. گانت چارت

 امور مالی همواره از پیچیدگی و حساسیت خاص خود برخور دارند. تعیین قیمت و
 تخصیص بودجه برای هر پروژه، ثبت و مدیریت هزینه ها و درآمد و نیز محاسبه سود
 و زیان ناشی از اجرای هر پروژه، از امور پیچیده در هر سازمانی است. این فعالیت ها

معموالً زمانبر و دشوار هستند.
 ساتراپ قادر است با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و گزارش های

تمام قیمت  تغییرات  زنده  به صورت  کار،  هر  برای  شده   ثبت 
انحراف پروژه،  پیشرفت  با  و  کرده  محاسبه  را  تخمینی   شده 

 تخمین ها از هزینه واقعی را محاسبه کند و امکان
درآمد و  هزینه  امور  روی  دقیقی  نظارت   ایجاد 
 پروژه شما فراهم نماید. به بیان دیگر این سیستم
 در میانه راه به شما ابزاری برای نظارت بر هزینه ها
برآوردهای از  آنها  انحراف  و  پروژه  درآمدهای   و 
 ابتدای کار خواهد داد که می توانید مسائل مالی را

به بهترین شکل مدیریت نمایید.

 نمایش آمار و اطالعات به صورت گرافیکی همواره
به نسبت  یکباره  و  درک صحیح  برای  راه   بهترین 
 روند پیشرفت امور در یک سازمان است. یکی از
پروژه ها، در  امور  پیشرفت  نمایش  گرافیکی   ابزار 
یک امور  تمام  چارت،  این  در  است.  چارت   گانت 
یکدیگر به  نسبت  تأخر  و  تقدم  رعایت  با   پروژه 
با و  داده می شود  نمایش  امور،  بین  روابط  نیز   و 
 نمایش تاریخ روز، میزان پیشرفت امور در مقایسه

 با پیشرفت زمانی نیز نمایش داده می شود. این چارت
 با پیشرفت امور تغییر خواهد کرد و نیاز به به روز رسانی ندارد.

داده نمایش  زنده  و  دینامیک  صورت  به  چارت  گانت  ساتراپ،   در 
 می شود. در نتیجه کارمندان شما در اجرای درست وظایف خود و مدیران شما
در برنامه ریزی صحیح می توانند به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنند.
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7. پرتال مشتریان

8. انبارداری

 شفافیت در ارتباط با مشتریان می تواند یکی از ارزشمندترین ویژگی های هر سازمان
 باشد. مشتری شما نیاز دارد همواره از گزارش های به روز مطلع باشد و به سادگی
به بتواند  و  کنند  را مشاهده  پروژه ها  پیشرفت  و  درخواست ها   وضعیت مشکالت، 

فعالیت های مهم ترین  از  یکی  انبار   مدیریت 
و ورود  آن  در  که  می آید  حساب  به   سازمانی 
و تجهیزات  اولیه،  مواد  مقدار  و همچنین   خروج 
 محصوالت را در برمی گیرد. در مدیریت انبار باید
 به این موضوعات توجه شود که چه میزان از هر
که زمانی  و  دارد  انبار وجود  در  تجهیزات  و   ماده 
 به مقدار بحرانی نزدیک شود، اقدام به خرید آن
 شود؛ همچنین هر ماده چه زمانی وارد انبار شده
 و یا محصوالت چه زمانی باید از انبار خارج و وارد
 شبکه توزیع شوند و در پایان محل نگهداری هر
 یک از اقالم موجود در انبار در کدام قسمت از آن

است.

 با توجه به پیچیدگی های موجود در حوزه، ساتراپ

باشد. آگاه  پاسخگویی مجموعه  روند  از  و  کرده  گزارش  را   راحتی مشکالت خود 
که پروژه ای  در  است  قادر  پروژه ساتراپ، مشتری شما  مدیریت   در سیستم 
 برای وی در نظر می گیرید به عنوان ناظر حضور داشته باشد و با توجه

را اطالعات  از  مشخصی  حجم  شده،  تعریف  دسترسی  سطح   به 
مشاهده کند.

 به شما این امکان را می دهد که با تعیین مقدار بحرانی
تجهیزات و  مواد  از  مقدار هریک  ثبت خریدها،   و همچنین 
 در انبار را مدیریت کرده و با نمایش یک تصویر گرافیکی متناسب با
 تقسیم بندی های انبار شما، محل قرارگیری اقالم را مشخص نمایید. همچنین با در
 نظر گرفتن  ساعات ورود و خروج تعیین شده در بخش شبکه توزیع زمان بندی ها را
 در اختیار انباردار قرار خواهد داد. به عبارت دیگر ساتراپ به شما این قدرت را می دهد که

با کمترین هزینه به بهینه ترین صورت، انبار خود را مدیریت نمایید.
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9. نگهداری و تعمیر

10. مدیریت ترابری و حمل و نقل

 یکی از رایج ترین شعارها "پیشگیری بهتر از درمان است" را شما نیز شنیده اید. این
 شعار مربوط به حوزه سالمت است، اما می توان کارآیی آن را در صنعت و کسب و کار
 نیز مشاهده نمود. بدین صورت که در تمامی فعالیت های اقتصادی شاهد به کارگیری
این قرار می گیرند.   برخی تجهیزات هستیم که به صورت های متنوع مورد استفاده 
 تجهیزات نیاز به مراقبت و نگهداری دارند تا طبق شعار باال، پیش از آنکه دچار مشکل
 شوند، از بروز آن مشکل جلوگیری نماییم. از این رو در سازمان ها متناسب با حوزه
 فعالیتشان بخش نگهداری و تعمیرات وجود دارد. فرآیندهای این بخش وابسته به
 زمان بوده و بررسی هر یکی از تجهیزات یک بازه زمانی مشخص و خاص خود را دارد.

همچنین هریک از تجهیزات مسئول بازرسی مشخص خود را دارد.

 حال در نظر بگیرید که برای سازمان های بزرگ پیچیدگی کار چقدر زیاد خواهد بود.
در فعال  افراد  اختیار  در  را  این فرصت  تعمیر  و  نگهداری  با طراحی بخش   ساتراپ 
روز و همچنین ابتدای هر  نوتیفیکیشن در  با دریافت  تا  قرار داده است   این حوزه 
 مشاهده کارهای خود در طی روز و یا روزهای آتی، برای کار خود برنامه ریزی نمایند.
 همچنین تمامی تجهیزات با اطالعات دقیق در سامانه ثبت شده و تمامی فعالیت های
 نگهداری و تعمیر مرتبط با آنها ثبت خواهد شد. توجه نمایید که ساتراپ این قدرت
 را به مدیریت می دهد تا به صورت آنالین گزارش های مربوطه را به صورت لحظه ای

دریافت کرده و روند فعالیت ها را مورد بررسی قرار دهد.

حمل و نقل و ترابری یکی از شریان های حیاتی سازمان های بزرگ دارای بخش توزیع 
به حساب می آید. در این حوزه باید تمامی وسایل نقلیه و راننده های آنها، مسیرهایی 
که طی می کنند و کاالهایی که حمل می کنند، با دقت ثبت شوند. با توجه به گستردگی 

این حوزه، این امر پیچیدگی های بسیاری را شامل خواهد شد.

 ازاین رو در سیستم مدیریتی ساتراپ، بخش مدیریت ترابری طراحی شده است که
راننده های سازمان ثبت خواهند شد.  در آن تمامی وسایل نقلیه و همچنین 

 سپس تمامی مسیرهایی که یکی از وسایل نقلیه طی خواهد کرد با
 استفاده از تجهیزات نصب شده برروی آن در سامانه ثبت خواهد شد.
 همچنین با استفاده از کنترل راه دور می توان میزان مصرف سوخت،
 دمای یخچال )درصورت داشتن یخچال( و وضعیت داشبورد آن را
 بررسی نمود. کاالی حمل شده توسط وسیله نقل در سامانه ثبت شده
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1. گزارش دهی زنده

 کاربرد اصلی سامانه های مدیریت ارائه یک گزارش جامع و کامل در کمترین زمان به
 مدیر سازمان است. ساتراپ این قدرت را در اختیار مدیر قرار می دهد که به صورت
ریز بتواند  تمایل  در صورت  و  کند  اطالع کسب  خود  سازمان  وضعیت  از   لحظه ای 
 جزییات هریک از امور را مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور امکاناتی که ساتراپ

در اختیار مدیر قرار می دهد در ادامه آورده شده اند.

 یک مدیر برای تصمیم گیری در مورد سیاست های اجرایی و به روزرسانی فعالیت ها،
را در را توضیح دهد و وی  دارد که آخرین وضعیت و شرایط  به گزارش هایی   نیاز 
 امر تصمیم گیری و سیاست گذاری کمک کند. تهیه گزارش به روش سنتی مشکالت

متعددی دارد:
- مدت زمان موردنیاز برای تهیه گزارش

- قدیمی بودن اطالعات
- وجود پروتکل های امنیتی در خصوص برخی اطالعات

 در سیستم مدیریت پروژه آنالین ساتراپ، فرآیند گزارش گیری به قدری ساده است
 که شما به عنوان مدیر می توانید با زدن چند دکمه، آمار و اطالعات موردنظر خود را
 مشاهده کنید و عالوه بر دسترسی به به روزترین اطالعات سازمانی به صورت زنده،
 اطالعاتی را مشاهده نمایید که فقط شخص شما به عنوان مدیر و کارمندان رده باالی
 شرکت به آن دسترسی خواهند داشت. به بیان دیگر نیازی نیست تیم مدیریت پروژه

به تمام اطالعات طبقه بندی شده به منظور تهیه گزارش دسترسی داشته باشند.

عملکرد همچنین   و 
می توان نیز  را  راننده   هر 

مورد ارزیابی قرار داد.

مدیریتی
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 هوش تجاری یکی از رایج ترین ابزارهای مدیریت سازمان های بزرگ به حساب می آید
 که مدیر با استفاده از آن می تواند وضعیت سازمان خود را در لحظه مشاهده کند.
استاندارد روندهای  تمامی  از  است  شده  سعی  ساتراپ  تجاری  هوش  طراحی   در 
 بین المللی استفاده کرده و یک داشبورد کامل و دقیق را با قابلیت های حرفه ای در

اختیار مدیر قرار دهیم.

BI

 یکی از مشکالتی که سازمان ها با آن مواجه هستند، مدیریت شیوه امضای قراردادها
 و همچنین مدیریت زمان بندی آنها است. در سامانه ساتراپ مدیر می تواند برای انواع
 قراردادهای سازمان یک قالب ثابت تعریف نماید. همچنین با توجه به قراردادهای
 امضا شده، فرآیندهای اجرایی آن در سامانه تعریف شده و زمان بندی های آن اعمال

می شود.

مدیریت قردادها

 در ساتراپ انعطافپذیری زیادی وجود دارد، به این معنا که اگر شما یک سازمان با
میتوانید بهراحتی  دارد،  را  کاربری خاص خود  که هرکدام   چندین مجموعه هستید 

ابزارهای مدیریتی موردنیاز و مربوط به کاربری خودتان را داشته باشید.

پیاده سازی نوع کار



ــت  ــتم های مدیری ــایر سیس ــا س ــاتراپ ب ــه س مقایس
ــازار پــروژه آنالیــن موجــود در ب

ــه ازای  ــازار، ب ــود در ب ــتم های موج ــیاری از سیس 1. بس
ــه  ــد هزین ــتفاده می کن ــتم اس ــه از سیس ــری ک ــر کارب ه

اگر شما صاحب یک کارخانه باشید، ساتراپ چگونه می تواند به کارخانه 
شما کمک کند؟

مثال کاربردی: کارخانه پیچ و مهره
فــرض کنیــد در یــک کارخانــه تولیــد پیــچ و مهــره هســتید. بخش هــای متعــددی 

در چنیــن کارخانــه ای وجــود دارد کــه بــا مشــکالتی نیــز مواجــه هســتند. ازجملــه:
تولید

ــتگاه های  ــین آالت و دس ــوند، ماش ــرف می ش ــه مص ــواد اولی ــد م ــش تولی در بخ
ــغول کار  ــیفت مش ــد ش ــنل در چن ــد، پرس ــرار می گیرن ــتفاده ق ــف مورداس مختل
هســتند، تولیــدات به صــورت انباشــته در مکانــی جمــع آوری و احتمــاالً انبارگردانــی 

می شــوند.
مشکالت:

-کسری نیرو                           -بیکاری افراد
-کم کار کردن دستگاه ها           -خراب شدن دستگاه ها بدلیل عدم سرویس

-کمبود مواد مصرفی                -گم شدن بخشی از تولید
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ماهانــه می گیرنــد درصورتی کــه در ســاتراپ، شــما بعــد از خریــد 
ــران خــود نخواهیــد  ــرای اســتفاده کارب ــه محدودیتــی ب سیســتم هیچ گون

داشــت.
ــر ســامانه ها در حــال حاضــر اجــازه تغییــر و شخصی ســازی در سیســتم را  2. اکث
ــی  ــت ول ــر اس ــاد امکان پذی ــی زی ــای خیل ــا هزینه ه ــن کار ب ــا ای ــد و ی نمی دهن
ســاتراپ بســیار منعطــف بــوده و به راحتــی و بــا کمتریــن هزینــه قابــل ارتقــا یــا 

تغییــر اســت.
ــری  ــرای کارب ــن ب ــروژه آنالی ــت پ ــتم های مدیری ــوارد، سیس ــیاری از م 3. در بس
خاصــی طراحی شــده اند و ســایر قابلیت هــا در آن هــا وجــود نــدارد. مثــالً 
ــت،  ــابه اس ــای مش ــا و قابلیت ه ــت چارت ه ــرای گان ــتر ب ــو بیش ــزار ترل نرم اف
ــروژه  ــت پ ــزار مدیری ــک نرم اف ــه قابلیت هــای ی ــًا هم ــه ســاتراپ تقریب درصورتی ک

ــد. ــرار می ده ــما ق ــار ش ــا در اختی ــورت یکج را به ص



فروش

ــور  ــود، ام ــام می ش ــروش انج ــف ف ــداف مختل ــرای اه ــی ب ــات و بازاریاب تبلیغ
ــروش  ــای ف ــود و قرارداده ــری می ش ــص پیگی ــراد متخص ــط اف ــروش توس ف

بســته می شــوند.

مشکالت:
-فراموش شدن برخی پیگیری ها

تمــام  کارمنــد  یــک  مرخصــی  صــورت  -در 
ــود. ــد ب ــری خواه ــرنخ های وی غیرقابل پیگی س
-دسترســی آزاد بــه اطالعــات ســایر افــراد وجــود 

دارد کــه ازنظــر امنیتــی خطرنــاک اســت.
انبار

مــواد مصرفــی قبــل از فرآینــد تولیــد و محصوالت 
ــروش وارد  ــل از ف ــد و قب ــد از تولی ــده بع تولیدش

ــوند. ــش می ش ــن بخ ای
مشکالت:

-کم بودن فضای انبار
-محصوالت تولیدشده و فروخته نشده

-کمبود مواد مصرفی تولید
-مغایرت در ورود و خروج و تولید و حجم انبار

مالی و اداری

ــان،  ــوق و دســتمزد کارکن ــد محاســبه حق ــوری مانن ام
ــر ورود و  ــارت ب ــنل، نظ ــیفت از پرس ــر ش ــی ه بازده
خــروج کارکنــان  هزینه هــای جــاری ســازمان، از عمــده 

امــور واحــد مالــی اداری خواهــد بــود.
مشکالت:

-تمامــی مشــکالت پیگیــری روابــط ســازمانی و مدیریــت منابــع انســانی و 
محاســبات بهــره وری و حقــوق و دســتمزدها

پشتیبانی و ارتباط با مشتریان

ــت  ــتریان و دریاف ــا مش ــاط ب ــرای ارتب ــم ب ــای مه ــتیبانی از بخش ه ــش پش بخ
ــت. ــه اس ــده کارخان ــوالت ارائه ش ــان از محص ــک آن فیدب
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مشکالت:
-نظارت دشوار                            -رسیدگی نکردن به برخی مشتریان

-شنیده نشدن صدای مشتریان     -فراموش شدن مشتری
مدیریت

مدیریــت بایســتی در تمامــی مــوارد فــوق سیاســت های کالن را بچینــد و همچنیــن 
بــر اجــرای امــور به طــور منظــم نظــارت کنــد.

مشکالت:
-زیاد بودن امور اجرایی و نظارتی     -سخت بودن سرکشی به تمام واحدها
-یک مدیر نمی تواند درآن واحد در همه جای سازمان حضور داشته باشد.

چنیــن  مدیریــت  کــه  کــرد  تصــور  می تــوان 
ــت.  ــواری اس ــم و دش ــه کار عظی ــه ای چ مجموع
ــت ســازمانی  ــا اســتفاده از داشــبورد مدیری ــا ب ام
فــوق  بخش هــای  تمــام  مدیریــت  ســاتراپ، 
ــری ســاده و لذت بخــش می شــود.  ــه ام ــل ب تبدی
ــه  ــم ســاتراپ چگون ــح بدهی ــد توضی اجــازه بدهی
ــد: ــه شــما کمــک می کن ــه هــر بخــش از کارخان ب

تولید
ــا قابلیــت اتصــال بــه زیرسیســتم های  -ســاتراپ ب
ماشــین آالت ســازمان شــما، می توانــد حجــم 

ــد. ــری کن ــما اندازه گی ــازمان ش ــد را در س تولی
-ایــن حجــم تولیــدی و راندمــان مربــوط بــه 
ــراد  ــی اف ــیفت، و حت ــخ، ش ــک تاری ــه تفکی آن، ب

محاســبه خواهدشــد.
ماشــین  هــر  تعمیــرات  و  ســرویس  -موعــد 
بــه  تعریف شــده  پیــش  از  به صــورت هشــدار 
مربوطــه  مســئول 
اطالع رسانی می شود و در صورت اهمال فرد مربوطه در
 سرویس وسیله موردنظر، به مسئول مافوق وی اطالع رسانی می شود.
-مواد اولیه مصرف شده در سیستم با توجه به کارکرد ماشین آالت
 اندازه گیری و محاسبه می شود. این اطالعات با مواد اولیه خارج شده از انبار 
قابل مقایسه و در صورت مغایرت، قابل رهگیری است.
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فروش
ــده در  ــی آین ــابق و احتمال ــتریان س ــی مش ــات تمام ــروش و اطالع ــرنخ های ف -س

ــود. ــت می ش ــرد ثب ــر ف ــده ه پرون
-ســابقه افــراد، خریدهــای قبلــی، جلســات و روابــط و نامه هــای ارســالی و دریافتی، 

و حتــی ویژگی هــای اخالقــی افــراد مختلــف در سیســتم ثبــت می شــود.
ــب و  ــه مخاط ــه ب ــی ک ــا زمان ــتند ت ــرنخ هس ــه س ــی ک ــا از زمان ــام قرارداده -تم
ــل  ــوب قاب ــورت مکت ــل به ص ــه کام ــا تاریخچ ــوند، ب ــل ش ــتری تبدی ــپس مش س

ــتند. ــری هس پیگی
ــار  ــد انتظ ــد بای ــد می دان ــای خط تولی ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ــروش ب ــد ف -واح
ــی  ــروش )و حت ــرای ف ــی داشــته باشــد و ب ــد را در چــه زمان ــی از تولی چــه حجم

پیش فــروش( آن هــا برنامه ریــزی کنــد. 

انبار

-ازآنجاکــه حجــم تولیــد مشــخص اســت، مــواد اولیــه کــه بایــد مصــرف شــوند 
محاسبه شــده و ایــن عــدد بــا مــواد اولیــه خارج شــده از انبــار مقایســه می شــود.
-مقایســه در خصــوص محصــوالت تولیدشــده )خروجــی از اطالعــات خــط تولیــد( و 
محصــوالت واردشــده بــه انبــار نیــز انجــام می شــود. بــا ایــن روش حجــم تولیــد 

ــز محاســبه می شــود. نی
-فاصلــه بیــن تولیــد موردنظــر و تولیــد واقعــی، ضایعــات خــط تولیــد اســت کــه 
بایســتی بــا اســتفاده از پروتکل هــای اســتاندارد بــه واحــد مربوطــه تحویــل داده 
ــا فاصلــه زمانــی کوتــاه از تولیــد ضایعــات تــا تحویــل آن هــا بــه واحــد  شــود. ب
مربوطــه، واحــد بازیافــت و مدیریــت ضایعــات، هــرروز می دانــد بایســتی انتظــار 
چــه حجمــی از ضایعــات تولیــد را داشــته باشــد و بــرای اســتفاده بهینــه از آن هــا 

ــد. ــزی کن برنامه ری
-حجــم فــروش از بخــش فــروش و قراردادهــا مشــخص و محاسبه شــده اســت و 
لــذا در انبــار مشــخص اســت کــه چــه میــزان محصــول تولیدشــده فروختــه نشــده 
اســت. همچنیــن پرونــده هرکــدام از ایــن محصــوالت به صــورت مســتقل )زمــان 

تولیــد، ســری تولیــد و ســایر اطالعــات مربوطــه( نیــز موجــود اســت.

19



مالی و ادرای
-ورود و خــروج تمــام پرســنل از دســتگاه کنتــرل تــردد بــه ســاتراپ منتقــل می شــود 
و ســامانه مدیریتــی ســاتراپ، عــالوه بــر نمایــش لحظــه ای حضــور افــراد، می توانــد 

بــا تعاریــف اســتاندارد، حقــوق آن هــا را نیــز محاســبه کنــد.
-هزینه هــای جــاری ســازمان بــه تفکیــک نــوع هزینــه، زمــان، مســئول هزینه کــرد 
و هــر اطالعــات تخصصــی دیگــر به صــورت لحظــه ای در ســامانه موجــود اســت و 

می توانــد مدیریــت بهینــه منابــع ســازمانی را در پــی داشــته باشــد.
ــات، جلســات، ارتباطــات درون ســازمانی و برون ســازمانی  ــا، مکاتب ــی نامه ه -تمام

به صــورت لحظــه ای در اختیــار مخاطبیــن آن هــا خواهــد بــود.
ــین در  ــاب جانش ــد و انتخ ــد، تائی ــزان رفت وآم ــرل می ــنل، کنت ــی پرس -مرخص
امــور مرخصــی به خصــوص در ایــام مســافرت یــا تعطیــالت معضــل بزرگــی بــرای 
واحــد منابــع انســانی اســت کــه ســاتراپ بــا کنتــرل خــودکار، تمــام ایــن مــوارد را 

ــد. ــزه می کن مکانی

پشتیبانی و ارتباط با مشتریان
ــد  ــار داری ــل در اختی ــتریان کام ــگاه مش ــک باش ــما ی ــاتراپ ش ــتفاده از س ــا اس ب
ــده  ــرویس های ارائه ش ــود، س ــتریان خ ــدی مش ــر طبقه بن ــالوه ب ــد ع و می توانی
بــه آن هــا، نظــرات ایشــان و کل پرونــده شــخصیتی هــر مشــتری را در لحظــه در 

ــار داشــته باشــید. اختی

مدیریت
ــد  ــر می توانی ــوان یــک مدی ــه عن -در داشــبورد مدیریتــی آنالیــن ســاتراپ شــما ب
ــت خــود،  ــا تبل ــل ی ــا اســتفاده از موبای ــی کــه باشــد، ب در هرلحظــه در هــر مکان

ــد. ــاهده کنی ــی مش ــی و واقع ــورت گرافیک ــر را به ص ــات زی اطالع
-وضعیــت ورود، خروجــی، تــردد، مرخصــی، انتقــادات، درخواســت ها و مشــکالت 

ســازمان را مشــاهده کنیــد.
-وضعیــت عملکــرد خــط تولیــد، فعــال بــودن یــا نبــودن ماشــین آالت، حجــم تولید 
لحظــه ای، یــک ســاعت اخیــر، یــک روز اخیــر، یــک هفتــه و مــاه اخیــر را مشــاهده 

کنیــد و در نمودارهــای تحلیلــی بــا هــم مقایســه کنیــد.
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-بهــره وری را نه تنهــا در طــول زمــان کــه بــه ازای هــر شــیفت و حتــی هــر نفــر از 
پرســنل مشــاهده کنیــد.

ــد و  ــاهده کنی ــا را مش ــام، و اولویت ه ــت انج ــده، در دس ــای انجام ش -فروش ه
دســتورات را بــه افــراد اجرایــی خــود ابــالغ کنیــد.

ــی، و سررســیدهای آن هــا را در نمــودار مشــاهده  ــی، پرداخت -حســاب های دریافت
کنیــد و در صــورت وجــود خطــر کســری بودجــه یــا نقدینگــی، از قبــل آگاه شــوید.
ــا  ــی، ی ــروش، عملیات ــی، ف ــای تحقیقات ــدام از زیرپروژه ه ــرفت هرک ــد پیش -درص

ــد. ــاهده کنی ــی را مش اجرای
-سررســیدهای مالــی و غیرمالــی را مشــاهده کنیــد و امــور کاری خــود را برنامه ریزی 

ــت کنید. و مدیری
ــی  ــات دسترس ــن اطالع ــه ای ــن ب ــه ای و آنالی ــورت لحظ ــر به ص ــه مهم ت -از هم

ــید. ــر نباش ــود حاض ــل کار خ ــان در مح ــر در آن زم ــی اگ ــید، حت ــته باش داش
ــدازه مشــخص محــدود کنیــد و  ــه اطالعــات به ان -ســطح دسترســی هــر نفــر را ب
اجــازه دهیــد هــر کــس بــه هــر چیــزی کــه نیــاز دارد دسترســی داشــته باشــد و 

ــدارد. ــور دسترســی ن ــه ســایر ام درعین حــال، ب

ــه کل  ــد ب ــد درآن واح ــر می توان ــتفاده از ســاتراپ، مدی ــا اس ــه ب ــد ک ــوان دی می ت
ــور انجام شــده و در حــال  ــه گزارشــات و ام ــد و از کلی ســازمان خــود سرکشــی کن

ــع شــود. ــی، در لحظــه مطل انجــام و آت
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آشنایی با شرکت سرمد

شــرکت خدمــت تجــارت ســرمد در ســال 1396 بــا تیمــی متشــکل 
از فــارغ التحصیــالن دانشــگاه هــای برتــر کشــور شــروع فعالیــت 
کــرده اســت. ایــن شــرکت مفتخــر اســت تمامــی نیازهــای یــک 
مجموعــه کســب و کار را بــه صــورت مســتقل، مشــاوره، خدمــت 
خــارج از مــکان، و اجــرای مشــترک بــه نحــوی بــرآورده کنــد کــه 
شــما بــه عنــوان صاحــب ایــده یــا راه انــداز یــک کســب و کار، 
تنهــا نیــاز داشــته باشــید تمرکــز خــود را روی اصــل ایــده و مزیت 
رقابتــی خــود متمرکــز کنیــد. ســرمد بــه شــما کمــک میکنــد فکــر 
اولیــه خــود را بــه ایــده ای عملیاتــی و تجاریایــده را بــه اجــرا و 

سیســتم در حــال اجــرا را بــه ســود تبدیــل کنیــد.
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محصوالت متنوع شرکت سرمدآشنایی با شرکت سرمد

پرتال هــای  و  پــروژه  مدیریــت  نرم افزارهــای 
ســازمانی

)MIS( نرم افزار مدیریت بیمارستانی

)LMS( نرم افزارهای آموزشی

)SATR( بک اند به عنوان یک سرویس

سیســتم مدیریت، ارزشــیابی و نگهداشــت 
)MANA( اطالعات آمــاری

ــزاری جلســات  ــا برگ ــد ب ــن ســرمد می توان همچنی
پیرامــون مشــکالت موجــود در ســازمان شــما، 
راه حل هــای مبتنی بــر فنــاوری اطالعــات ارائــه 
ــازمان  ــی س ــی و زمان ــای مال ــه هزینه ه ــد ک ده
شــما را کاهــش دهــد. ســرمد می توانــد بــا 
ــزاری جلســات پیرامــون مشــکالت موجــود در  برگ
ســازمان شــما، راه حل هــای مبتنی بــر فنــاوری 
اطالعــات ارائــه داده تــا هزینه هــای مالــی و زمانــی 
تحمیــل شــده بــه ســازمان شــما را کاهــش دهــد.
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ارتباط با ما

02166538662

ســتارخان، بیــن شــادمان و بهبــودی، مجتمــع ســتارخان، 
B2 بــرج 3، طبقــه همکــف، واحــد

ــا مدیــر بازرگانــی بــه منظــور اخــذ قــرارداد، اســتعالم قیمــت و مشــاوره  ــاط ب جهــت ارتب
ــاس حاصــل فرماییــد. ــی تم ــم وکیل ــماره خان ــا ش ــد ب ــه می توانی اولی

vmf@sarmadbs.com

جهــت ارتبــاط مســتقیم بــا مدیــر ارشــد پــروژه بــه منظــور مشــاوره تخصصــی محصــوالت 
ــای  ــماره 09191161279 آق ــا ش ــی 12 ب ــاعت 10 ال ــرد از س ــای ف ــد روزه ــات می توانی و خدم

ناصــری تمــای حاصلــل فرماییــد.

naseri@sarmadbs.com

www. satrapp.net






