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 خبرهتوسعه سیستم های فناوری 

 سمیم
 مدیریت یکپارچه مجتمعسیستم 

سیستم  صدر خصوسعی شده توضیحاتی مختصر  در این مستند

های اداری، تجاری، و تفریحی اختصاصی توسعه داده شده برای مجتمع

ناسبی به انداز مای که عالوه بر حفظ اختصار چشمآورده شود. به گونه

 پیشروخواننده داده تا موجب ایجاد دید مشترک نسبت به راهکار 

 گردد.
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 سیستم مدیریت یکپارچه مجتمع عنوان مستند

 مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی کارفرما

 9999-131644-5556-223 شماره مستند

 1.0 نسخه

 یشنهادهپ دسته بندی

 - محل نگه داری

 20/08/2019 تاریخ تهیه

 24 تعداد کل صفحات

 

 سابقه سند

تهیه کننده   توصیف نسخه تاریخ
 )سمت(

تایید کننده  
 )سمت(

 امضا

  سهند هاشمی علیرضا موسوی آوری اطالعات و چینش اولیهجمع 0.1 11/03/98

  محسن محمودی د هاشمیسهن انجام اصالحات و تهیه نسخه رسمی 1.0 21/05/98

   سهند هاشمی بازنگری و انجام اصالحات 1.1 03/06/98
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 مقدمه

جامع مدیریت منابع یستم مدیریت یکپارچه مجتمع )سمیم( مشتق شده و قدرت گرفته از سسیستم  
های بزرگ و کوچک توسط ی مدیریت کسب و کارافزار در حوزهترین نرمبه عنوان کاملباشد که میسازمانی قو 

گرا و اطالعات محور بوده و شامل افزار کامال فرآیندسازی و عرضه گردیده است. این نرمفناوری خبره پیاده مجموعه
افزار عالوه بر است. این نرم مجموعهاصلی و موثر به منظور ایجاد ارزش افزوده در یک  هایها و فرآیندکلیه فعالیت

را  مجموعهپذیز بوده و قابلیت پیکربندی و تطابق با نیازهای مدیریتی هر های سازمانی، توسعهجامعیت در تمامی حوزه
اختصاصی برای  به صورتسترده خود حال سمیم با سفارشی سازی گ نماید.نویسی فراهم میبدون نیاز به برنامه

 یها قابلیت انعطاف پذیرمجتمع های تجاری، اداری، تفریحی و گردشگری ساخته شده و در حال حاضر نیز تمامی بخش
همواره روند  ده سازی در مجتمع های گوناگونبرای پیاهمچنی تیم پیاده سازی نیز زی را در خود دارند، و و سفارشی سا

د تا سیستمی کامال اختصاصی بربه پیش می ام رساندن جلسات حضوری و  انجام تحلیل های گستردهبا به انجرا پروژه 
 سازی گردد.برای مجتمع توسعه و پیاده

 مستند جامع مربوط به سیستم قو را میتوانید از طریق لینک زیر و یا اسکن کد مربوطه دریافت کنید.

 

tX22/yon.ir/zhttp:/ 
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 معرفی فناوری خبره

 شروع بکار مجموعه

کار مجموعه در ابتدا کمتر  یوریآغاز کرده است، ن یخود را در حوزه فناور تیفعال 1380خبره در سال  یفناور 

و اقتصاد بوده  کیار، گرافنرم افز ی، مهندسIT ت،یریمد یخبره در حوزه ها نیمتشکل از متخصص ینفر ول ستیاز ب
و  یبانکدار ،یابدارو حس یمال یدر حوزه ها تیفعال نیآغاز یتحت پوشش مجموعه در سال ها یها حوزه است.

 .باشدیم یوتریکامپ یاز شبکه ها یبانیاجرا و پشت نیداده و همچن گاهیو توسعه پا تیریمد ک،یالکترون یخدمات بانکدار

 رشد مجموعه

و پشتکار  یراهبرد ماتیحساب شده، تصم تیریوعه، با مدپنج سال از شروع بکار مجم بایپس از گذشت تقر 
 یمحصوالت دیتول نیمچنهو  ،یو خصوص یشرکت دولت نیعقد قرارداد با چند قیمتخصص، مجموعه خبره از طر یروین

شد اثبات کرده، و درآن برهه با و ر به رو ومجموعه قدرتمند  کیعنوان ه روز، خود را ب یهایتکنولوژ نیتر شرفتهپیبا 
 یفناور یهاحوزه نیبت در بزرگترروزافزون خود را آماده رقا یمتخصص خود با اعتبار یرویو ن یاصول تیریبر مد هیتک
 .نمودیم

 بزرگ یگام

و  عیاز صنا یمیبخش عظ کیتکنولوژ ندهیمجموعه آ تیریو به تبع آن مد یگذارهدف می، ت1389در سال  
عرصه  نیانبوه گام در ا یگذار هیو با سرما دهیو جامع د کپارچهی یمنابع سازمان تیریمد یها ستمیها را در سسازمان

 یازسنجیتوسعه، تست و ن ،یررسب ل،یتحل یتخصص یهامیت لیراستا، مجموعه خبره به تشک نینهاد. در ا دیکالن و جد
 گرفت. تمند به کارنوآورانه و قدر یمحصوالت دیحوزه گسترده و تول نیدر ا یحضور جد یرا برا یعیپرداخته، و امکانات وس

 محکم یهاشهیانبوه با ر یدرخت

خبره با  یبزرگ، اکنون فناور یهاو مجموعه یسازمان یدر حوزه تخصص تیپس از گذشت هشت سال فعال 
 ؛یتیو امن ،یکاربرد ،یتیریع مدمراه محصوالت متنوه به نیو همچن ،یسازمان یژرف در حوزه فناور یاتخصص و تجربه

با  انیمشتر یهایازمندین رفعدر  یسع وارههم زیوعه خبره نها بوده، و مجماز سازمان یاریبس یبرا ستهیشا یانتخاب
 دارد. هایتکنولوژ نیو قدرتمندتر نیبروزتر

 مراجعه کنید. EITD.IRبرای آشنایی بیشتر با مجموعه خبره به وبسایت 
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 مدیریت تفکیکی مجتمع

سیستمی ازین رو  رد متحول کند.چه در سطح کالن و چه در سطح خها را مدیریت مجتمعسمیم در نظر دارد  
امی واحدهای حقیقی و حقوقی حاضر ماژوالر تهیه و تدارک دیده شده تا عالوه بر رفع نیازهای مدیریت یک مجتمع به تم

 خدمات فناوری محور ارائه گردد.در مجتمع 

 مدیریت پروژه محور

صورت پروژه محور ه ها ب مجتمعیف داخلی  و همچنین وظایف کالن نحوه دید مجموعه خبره به مشکالت و وظا 
صورت کامال ه ساختار پروژه محور به سزایی دارد. این بیر ها و کیفیت کاری آنان تاثمجتمعدر چابکی میباشد که 

آنها با ساختار داخلی خود اطمینان  ین میتوانید از هماهنگیشوند، بنابراها طراحی و پیاده سازی میی برای مجتمعصاختصا
 داشته باشید.

 سازی پروژه محور فناوری خبره را در قالب یک ویدئو آموزشی مشاهده کنید:در ادامه میتوانید نمونه ای از پیاده

 

https://www.aparat.com/v/7rIxG 

 

 سازماندهی داخلی

های گوناگونی برای واحدهای فعال در مجتمع دسترسی دهید، و چنین توانید به ماژولمل میصورت کاه ب 
منزله سازماندهی و ساختارمند کردن مجتمع شما خواهد بود، از این طریق با واحدهای مستقر به صورت  دسترسی به

تنظیم ساعات کاری و همچنین چینش  از طرفی امکاناتی در نظر گرفته شده که با آنالین و رسمی در تماس خواهید بود.
درست نیروی انسانی به بهترین کارایی مجتمع برسید. الزم به ذکر است چنین ساختار هوشمندی برای چینش واحدهای 

 سازی شده است.مستقر برای به حداکثر رساندن سود نیز پیاده

 ی شده از این بخش را مشاهده کنید:سازدر ادامه میتوانید با مشاهده یک ویدئو از آپارات، نمونه ای پیاده

 

https://www.aparat.com/v/LNi2A  

https://www.aparat.com/v/7rIxG
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 امضای الکترونیک

واهد کرد. مسائلی مانند آسان خ در هر مجتمعییک ماژول پیشرفته امضای الکترونیک بسیاری از کارها را  
آنالین و  به صورتند ثانیه و جلسات و تصمیمات مجتمع و بسیاری دیگر که در چتایید دریافت مرسوالت، تایید صورت

 از راه دور کنترل خواهند شد.

 ایستگاه فروشگاهی

یستم های ایستگاه س. موفقیت هر مجتمعی به صورت مستقیم به موفقیت اعضای فعال در آن بستگی دارد 
کسب و کارها از حسابداری گرفته  احدها، عالوه بر کمک بهفروشگاهی را در نظر بگیرید که با در دسترس بودن در کل و

 نماید.واحد را در خود حفظ می مالکتا صندوق فروشگاهی، امنیت اطالعاتی منحصر به 

 در ادامه میتوانید ویدئو آموزشی یک پیاده سازی از ایستگاه فروشگاهی سامانه قو را مشاهده در آپارات مشاهد کنید:

 

https://www.aparat.com/v/rR78Z  

 

 پارکینگ هوشمند

و مانیتورینگ در لحظه، شفافیت مالی  IOTای کامال یکپارچه با سیستم مرکزی که عالوه بر استفاده از سامانه 
 نماید.را همه جانبه می پارکینگ هامدیریت به  بخش را به حداکثر رسانده و کنترل

  

https://www.aparat.com/v/rR78Z
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 یریت مالیمد

دانش توان گفت با محصول بومی و صورت خالصه میه آید. بمدیریت مالی قلب تپنده هر مجتمعی بشمار می 
کامل راحت  به صورتیر واحد ها و مراودات مالیاتی با سا دفتر هاداخلی،  حساب هایخیالتان از تمامی سمیم  بنیان

 خواهد بود.

 کنید: مالحظهیستم مالی قو را با بهترین جهانی در این عرصه توانید مقایسه ساز طریق لینک زیر می

 

http://yon.ir/yA6k7  

 هامدیریت هزینه

بین واحد پیاده سازی  با مدیریت مستقل در عین حفظ یکپارچگی و ارتباطات بیشمارهای به تفکیک بخش 
های خود را مدیریت کنند و درصورت نیاز هزینه مورد صورت شخصی هزینهه ب توانندمیواحدها  ر یکهشده است. 

ارسال کنند. همچنین مدیریت ساختمان نیز میتواند چنین تعاملی برای  مدیریتنظر را با یک کلیک به منظور تایید برای 
 صورت کامل، بخشی، درصدی، اقساطی و ... داشته باشد.ه واحدها ب هزینه برایاتخاذ کردن 

 

 ادها و هزینه های اختصاصیقرارد

خارج از ساختاری وجود دارند. بدین منظور در  عضاًبهای بسیار گوناگون و و هزینه قراردادهاها در مجتمع 
قابلیت ایجاد بیشمار انواع قرارداد در نظر گرفته شده که  ،هاسیستم یکپارچه اختصاصی تدارک دیده شده برای مجتمع

 باشند.ها را نیز دارا میا یکدیگر و با تمامی ماژولاین قراردادها خاصیت انطباق ب

 

 خرید

، مزایدات و ... خریداری پیمان کاریها نیازهایی دارند که معموال آنها را به طرق گوناگونی از جمله تمامی مجتمع 
گاهی کامل دارند، ها قرار دارد عالوه بر اینکه در لحظه به نیازهای خود آکنند. با سیستم جامعی که در اختیار مجتمعمی
ای را در سیستم اضافه کرده و فرآیند های مختلفی به منظور خرید اقدام کنند و هر تامین کنندهبه راحتی از کانال توانندمی

 به انجام رسانند. در ارتباط با انبار و میزان موجودی خرید را به صورت کامال اتوماتیک

http://yon.ir/yA6k7


 توسعه سیستم های فناوری خبره سیستم مدیریت یکپارچه مجتمع
 

  
 10صفحه  سیستم مدیریت یکپارچه مجتمع   -   سمیم

 
 

 فروش

بود. عالوه بر ت خواهد فرآیند فروش به سادگی قابل مدیری ،هابا سیستم جامع مدیریت منابع مجتمع 
د ا در اختیار واحدهای خود قرار دهنن ماژول ربه سادگی ای توانندمیها یندهای فروش خود مجتمعپشتیبانی از تمامی فرآ

ی در زمینه اند تعامالت گستردهفرآیند فروش خودشان بتوان هوشمند سازیاتوماسیون و  آنها عالوه برتا بدین صورت 
 فروش با مدیریت مرکزی داشته باشند.

 این حوزه مالحظه کنید: رقبایدر ادامه میتوانید مقایسه سیستم تجارت الکترونیک قو را در مقایسه با 

 

http://yon.ir/9FVU8  
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 مدیریت کارمندان، افراد و مخاطبین

 ،ریثبت ساعات کا ،یابیمانند استخدام، ارزش ازهایاز ن یرنج گسترده ا سمیم تیریافزار مد نرم یمنابع انسان 
و  تیریمثل مد گرید یبا کاربردها توانندمیآنها  شتری. بخواهد دادرا پوشش  رهیو غ و غیاب بستن قراردادها، حضور

 ند.ادغام شو یمال یهاو پروژه یصدور صورت حساب، حسابدار یهاکنترل پروژه

های این حوزه در عرصه جهانی مقایسه توانید مقایسه سیستم منابع انسانی قو را با بهتریناز طریق لینک زیر می
 کنید:

http://yon.ir/xxWbh 

 

 

 تعیین کارمندان، اعضا و ساختار مجموعه

های ان! ساختار کلی مجتمع، افراد ساکن، کارمندان و بخشنقشه کوچکی از کل مجتمع با یک نگاه در اختیار مدیر 
 .ساده و کارا مشاهده کنید مایینمرتبط با آنها را همگی به صورت 

 

 فرآیند کامل استخدام کارکنان و همچنین پذیرش تجار

رفی دیگر، شناسنامه و هویت هر مجتمعی نیروی انسانی از طرفی و همچنین واحدهای مستقر در مجتمع از ط 
را جذب  بهترین هاای انجام دهید که بدون خطا هستند. پذیرش همه اینها را با راهکاری استاندارد و هوشمند به گونه

مجتمع کنید. این ماژول به صورت کامل پوشش دهنده فرآیند جذب کارکنان و تجار شما خواهد بود. از شروع فرآیند با 
 شوند.هی ها تا دریافت و بررسی رزومه و جلسات حضوری و در نهایت استقرار همه تنها با چند کلیک انجام میایجاد آگ

 

http://yon.ir/xxWbh
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 مدیریت مرخصی و انتقاالت

مکن و به هر دو مرخصی کارمندان را همگی به ساده ترین شکل مهمچنین درخواست و  مرخصی تخصیص 
ای معین د، موافقت دو مرحلهبگذارید، پیش نیاز تعریف کنیصورت آنالین و دستی مدیریت کنید. برای آن محدودیت 

 اندهی کنید.سازمکه مایل بودید دستی و اتوماتیک به هر دو صورت را  کنید و بسیاری اعمال دیگر

واحدهای فعال و یا ثبت  به منظور مدیریت انتقاالت میان در این بخش این امکان فراهم شده کههمچنین  
 خالی بودن آنها بمنظور اعمال در هزینه شارژ و ... استفاده نمایید.

 بازپرداخت مخارج

واحدها فراهم گردیده تحولی بسیار  وبا بازپرداخت سریع، آنالین، و با رسید و فاکتور آنالین که برای کارمندان  
و تعامالت  همکاریسازی سمیم نشان داده است که این امکانات موجب گردد. تجربه پیادهصل میها حامثبت در مجتمع

 گردد.وضعیت میبیشتر اعضا و کارکنان با مدیریت و در نتیجه آن بهبود چشمگیر 

 

 ارزیابی عملکرد و مدیریت زمان

ز آنها مانند نمودارهای آماری ا گرفته که بسیاری ردر نظابزارهای ارزیابی بسیار وسیع و گوناگونی در سمیم  
ه و یا از طریق وبسایت پیشرفته، فرم های نظرسنجی و پشتیبانی در بخش های دیگر این مستند توضیح داده شد

کانات مرتبط با ارزیابی عملکرد توسط امتوضیح مختصری در خصوص  ادامهباشند. در فناوری خبره قابل دسترسی می
اعات حضور غیاب کارکنان را با ساعتی هوشمند س به صورتشود. سیستم م ارائه میدیریت زمان در سمیابزارهای م

دهد. از طرفی تمامی کارکنان و واحدهای مستقر اند تطبیق و مورد ارزیابی قرار میکه برای انجام کارهای اختصاص داده
همچنین بهبود و ارتقای واحدهای مستقر  جتمع ومیکدیگر را ارزشیابی کنند که این خود منجر به بهبود نیروی کار  توانندمی

 گردد.در مجتمع می

 

 چالش سازی و هدف گذاری

چه برای اعضای مجتمع و چه کارمندان و چه مشتریان با یک هدف گذاری کوتاه مدت و بلند مدت میتوانید  
ده از ابزارهای چالش برنامه ریزی کنید تا هرچه بیشتر ایشان را در راستای اهداف اصلی مجموعه سوق دهید. با استفا

سازی مدرن حاضر در سامانه میتوانید برای مثال یک فعالیت تجاری را در مجتمع خود بیش از دیگری رونق داده تا خود 
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های هدفمند به یک فرهنگ کارمندان را با استفاده از ارزشیابیرا به عنوان قطب این حوزه معرفی نمایید و یا اینکه 
 سازمانی ویژه عادت دهید.

 برای آشنایی بیشتر با نحوه کارکرد میتوانید مستند مربوط به ماژول منابع انسانی را از لینک زیر مشاهده نمایید:

 

http://yon.ir/J6Lf8 
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 و ارتباطات اطالع رسانی

اهداف طراحی، توسعه  ز اهمدر عصر اطالعات و ارتباطات، اهمیت چنین موضوعی بر کسی پوشیده نیست. ا 
 هوشمند سازیهمچنین اتوماسیون و  و پیاده سازی سمیم نیز، حداکثر نمودن سود، امنیت و ایمنی انسانی و دارایی ها و

 آید.ارجی به دست میخین هدف تنها با توسعه اطالع رسانی و ارتباطات داخلی و ا میباشد که بخش مهمی از

 

 وبسایت هوشمند و یکپارچه

نیازمند رسانه ای هستند که بتوانند تمام خدمات خود را به مشتریان ارائه نمایند. در این بین،  هامجتمع هامروز 
چنین بسیار قدرتمند تر و بسیاری بستر اینترنت را انتخاب می کنند. زیرا هزینه تحمیلی آن کمتر از دیگران است و هم

ی مختلفی برای تعامل با مشتری در بستر اینترنت انتخاب می شود. تر است. با توجه به ابعاد آن مجموعه، روش هابا نفوذ
هر یک از این روش ها با توجه به نیازها انتخاب می شود. لذا اگر در موردی، انتخاب صحیح نباشد، سربار هزینه نهایی، 

یقات از این رو با تحق باعث کاهش ارزش آن می شود. پس شناخت آنها و انتخاب درست مهمترین گام است.
وبسایت هوشمند و یکپارچه ها انجام شده و نتیجه کار در قالب کارشناسی صورت گرفته فرآیند نیازسنجی برای مجتمع

 ها آماده شده است.سفارشی و اختصاصی برای مجتمع به صورتسمیم 
 

 وبسایت اصلیدرون خود صفحه و وبالگ اختصاصی واحدهای مستقر در 

ین بازاریابی سنتی در اختیار کل ا ابزارهای دیجیتال مارکتینگ و همچنکند تسمیم به طرق مختلفی کمک می 
ها در اختیار قراردادن ز این راهامستقل قرار گیرد. یکی  به صورتواحدهای مستقر در مجتمع  ریک ازهمجتمع و همچنین 

امکاناتی  باشد.لیک میآن هم فقط با چند ک ،سیستم مدیریت محتوا و همچنین وبسایت سفارشی واحدهای مستقر
باشد ز دیگر امکانات شاخصی میانظیر قرارداد هوشمند با مشتریان، کارت ویزیت آنالین و همچنین امضای الکترونیک 

 گرفته شده است. ردر نظکه در این قسمت از سمیم 

 در ادامه برای آشنایی بیشتر میتوانید ویدئو زیر از آپارات را تماشا کنید: 
 

https://www.aparat.com/v/pD285   

https://www.aparat.com/v/pD285


 توسعه سیستم های فناوری خبره سیستم مدیریت یکپارچه مجتمع
 

  
 15صفحه  سیستم مدیریت یکپارچه مجتمع   -   سمیم

 
 

 سیستم مدیریت تبلیغات یکپارچه

فراهم شده که امکانات ذیل را  1در سمیم با همکاری مجموعه اکسبورد یکپارچه ایسیستم مدیریت تبلیغات  
 نماید:برای مجتمع فراهم می

نالین در وبسایت مجتمع تقاضای آ به صورتمیلیاردی  100هزار تومانی چه با بودجه  100هر گروهی چه با بودجه  (1
 تبلیغات خواهد داد.

 هماهنگ و شکیل خواهند بود. ورتبه صدر داخل واحد تجاری ها و استند سالندر تابلوهای مجتمع،  تبلیغات (2
شمند هو به صورتدهند می واحدهایی که امکانات خود را در اختیار سیستم مدیریت تبلیغات یکپارچه قرار (3

 اند از مزایای مالی منتفع خواهند شد.مطابق با بازدیدی که جذب کرده

تریان باعث شده که نتیجه ارتباط سیستم تبلیغات با سیستمی نظیر باشگاه مش یکپارچگی سمیم و در (4
له اال رفته و به طبع آن درآمد حاصنتیجه اثربخشی تبلیغات مجتمع ب مراجعین بیشتر با تبلیغات تعامل داشته، در

 نیز بسیار افزایش یابد.

 

 امانه پیام رسانی تعاملیس

این سامانه از پیشرفته ترین تکنولوژی های مجموعه خبره بهره برده است. بطور خالصه سامانه بمنظور تعامل  
طراحی دیاگرام و  صورت بهی ایجاد و طراحی سناریو های ارتباطی هوشمند با مخاطب مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه

سناریو های ارتباطی را طراحی  توانندمیسین ها مجموعه به راحتی نکه های ساده میباشد، بنابراین هرکدام از تنقش
برای  ه کارگیری اپراتور،بمخاطبین مجموعه شما را در سطح باال راهنمایی کرده و شما را از  سرویس،ین ا نمایند.

غان روز و آنالین را برای شما به ارمه ب 7*24یک مجتمع که در نهایت  سازدنیاز میبیبا مشتریان، تعامالت مجتمع 
 .آوردمیخواهد 

 

                                         

 
1 Exboard® (www.Exboard.ir) 
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 چت و پشتیبانی آنالین مشتریان و اعضا

ای شده است. م اهتمام ویژهبه در دسترس بودن و ارتباط دائمی فی مابین مشتریان، اعضا و مدیریت در سمی 
 : این امکانات عبارتند ازای از نمونه

 و واحدهای  عضاآنالین در صفحات وبسایت رسمی و همچنین صفحات اختصاصی هر یک از ا پشتیبانی
 جام پذیرد.بانی آنالین توسط خودشان انیمستقر در وبسایت اصلی، که میتواند فرآیند پشت

  مه کسب و کارها فراهم ای را برای هتیکتینگ که قابلیت رهگیری و پشتیبانی حرفه پشتیبانیسیستم
 آورد.می

 باشد.سازمانی توسعه داده شده داخلی در نوع خود می پیام رسانداخلی خود مجتمع که اولین  پیام رسان 

 

 فتر یکپارچه مشتریان و باشگاه مشتریاند

آوری کنید و آنان را در باشگاه مشتریانی واحد عضو متمرکز و یکپارچه جمع به صورتاطالعات مشتریان را  
ریان وفادار کل مجتمع ارائه کنید. تصور کنید واحدهای مستقر در مجتمع همگی تخفیفات و شرایط یکسانی برای مشت

د بین تمامی واحدها تقسیم گردد تا از کامال هوشمن به صورتتخفیفات  دهند و از طرفی سود حاصل و همچنین هزینه
 مند نگردد.تخفیفات همگانی فقط واحدی خاص بهره

 سیستم قو با بهترین های جهانی را مطالعه کنید: CRMمقایسه  در خصوصد با باز کردن لینک زیر، مستندی توانیمی

 

http://yon.ir/xYTTl   
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 اتوماسیون اداری

 هانهیهز در زمان، کاهش ییباعث صرفه جو نکهیمناسب، عالوه بر ا یادار ونیاتوماس ستمیس کیاستفاده از  
 یگانیو با رخانهین، کارکنان دبکارشناسا ران،یمد یبرا چشمگیری یدستاوردها شود،یم مجتمعبهره ور شدن  جهیو در نت

 :میکنیها اشاره ماز آن یبه دنبال دارد که در ادامه به برخ ستیز طیمح تیو در نها مجتمع کی، ارباب رجوع 

 ن ثبت امکا ،یوزه ادارح یها ستمیاز س یکیبه عنوان  سمیم پیاده سازی شده در یادار ونیاتوماس ستمیس
 .آوردیفراهم م ییکارا نیرا با باالتر خارجی همچنین ومجتمع و گردش مکاتبات درون 

 سازمان  کیرا به  یکارآمد نیاالترمتنوع ، ب یهااز ماژول یریگبا بهره هخبر یادار ونیجامع اتوماس سامانه
زمان بر  نیخود را در کمتر یتا چرخه سازمان دهدیها مرا به سازمان تیقابل نیا نیسامانه همچن نی. ادهدیم

 کنند. یساز یشخص ونیاتوماس نیا یرو

 BPMS یافزاربه دانش نرم ازیبدون ن کیشمات طیمح کیدر  ون،یاتوماس نیا یرو رشده ب یسازادهیپ، 
 .دهدیها ممعمجت رانیان به مدزم نیشده را در کمتر شخصی سازی یچرخه سازمان یطراح تیقابل

 توانید بیشتر با این ماژول آشنا شوید:ر ادامه با مشاهده ویدئو زیر در آپارات مید

 

https://www.aparat.com/v/u4Mzy  

 

 پشتیبانی کامل انواع رویدادها

دهای آموزشی و همچنین جلسات رایگان مجتمع را از طریق وبسایت از بلیط سینمای مجتمع گرفته تا رویدا 
تم سترین امکانات برای یک سیجامع خودتان اطالع رسانی نموده و بفروشید. این بخش از سمیم به روز ترین و کامل

 آنالین رویداد را در خود جای داده است.

 تر با این بخش آشنا شوید:از طریق لینک زیر و مشاهده یک ویدئو در آپارات میتوانید بیش

 

https://www.aparat.com/v/uw3Ez   
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 نظرسنجی های متنوع

رسنجی هایی عالوه بر اینکه . چنین نظنظرسنجی و دریافت بازخورد امروزه از اهمیت باالیی برخوردار هستند 
بع طبرد بهترین ابزار بمنظور آمارگیری، استفاده از هوش جمعی و به باال می به طور کلی رضایت مشتریان و اعضا را

باشد. از طرفی در سیستم یکپارچه سمیم این نظرسنجی در تعامل گیری های درست توسط مدیریت میآنها تصمیم
چشمگیر تاثیرات مثبت  یشهای گوناگونی مانند فروش، باشگاه مشتریان، تابلو اعالنات و ... بوده که موجب افزابا بخش
 گردد.آن می

 از طریق لینک زیر و مشاهده یک ویدئو در آپارات میتوانید بیشتر با این بخش آشنا شوید:

 

https://www.aparat.com/v/79v4L  
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 و مدیریت دارایی فروش و اجاره

ای باشد. از این رو در این بخش توجه ویژهها، فرآیند فروش و اجاره میمعهای مالی مجتاز مهمترین فعالیت 
 ظور فراهم آورده است.بانی این منتم کامل، جامع، و منعطف را برای پشتیسسمیم یک سی. شدهنقص بودن به بی

 حسابرسی

ه توضیحات جد، از این رو بگنای دارد که توضیحات کامل آن در این مستند نمیحسابرسی سمیم ابعاد گسترده 
 کنیم:مختصر و لیست وار مطابق آنچه در ادامه آماده است، اکتفا می

 اتوماتیک. به صورتلی انجام تمام محاسبات و اعمال اعمالی مربوط به فروش نظیر هزینه انتقال سرقف 

 غیر  به صورتا دریافت مدیریت کامال بروز و سفارشی واحدهای اجاره داده شده، نظیر تقسیم شارژ و ی
 متمرکز

 استانداردهای ایران. بدین  انجام حسابرسی های مالیاتی مربوط به فعالیت های مالی مجتمع همگی مطابق با
 تیار خواهید داشت.خود را کامال حاضر در اخ هاظهار ناممعنا که فقط با یک کلیک در پایان سال 

 اشتراکاجاره، شارژ و حق سیستم 

باشد. برخالف بسیاری از ها همین بخش میرفته شده در سمیم برای مجتمعگ ردر نظهای از مهمترین بخش 
 به عبارتی ده. کامال پویا طراحی ش به صورتاره و شارژ موجود در بازار این سامانه در سمیم های مشابه اجسیستم

 .د دادرا تغییر خواهی نباشد آ ندلخواه تاسیاست کار خودتان را شما در سیستم تعیین میکنید و هر زمان که 

 اسناد

با ) ،خش های مختلفسناد با ز این رو،اهای سیستم سمیم در ارتباط است، اسناد تماما با سایر بخش خشب 
از امکانات  ین بخشادر این بخش قابل دسترسی است.  (افراد متفاوت به هر مستند دسترسی هایگرفتن  در نظر

 مدیریت دانش و ... برخوردار است.، فولدربندی سریع، برچسب گذاریبیشماری نظیر 

 توانید ویدئو زیر در آپارات را مشاهده کنید:برای آشنایی بیشتر با این ماژول می

qrR0https://www.aparat.com/v/T 

 کنترل و کیفیت

https://www.aparat.com/v/T0qrR
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میتوان کنترل کل مجموعه و همچنین نظارت و تضمین کیفیت را نام  هااز مهمترین وظایف مدیریت مجتمع 
 گرفته شده است. ردر نظای در سمیم های ویژهبرد، از این رو برای چنین هدف مشخص و مهمی ماژول

 تعمیر و نگهداری

از  شوند.های یک مجتمع را شامل میتعمیر و نگهداری از ابزارها، لوازم و تاسیسات بخش مهمی از فعالیت 
بخوبی توسط سیستم سمیم  این فرآیندهابررسی و شارژ سالیانه کپسول آتشنشانی گرفته تا بازرسی آسانسورها. 

نتظره وجود نداشته باشد. از مهمترین امکاناتی ماتفاقی غیر  صدر خصوای که هیچ نگرانی مدیریت خواهند شد بگونه
 که در این بخش در نظر گرفته شده عبارتند از:

  نگهداری اتوماتیکتعمیر و 

 تعمیر و نگهداری دستی 

 تقویم ویژه 

 آمار و هوش تجاری 

 مدیریت کیفیت

 شود که مهمترین آنها را میتوان اینگونه نام برد:های زیادی را شامل میمدیریت کیفیت در سمیم بخش

 تعریف نقاط زمانی و مکانی کنترل 

 هشدارهای کیفیتی 

 اتوماسیون فرآیند بازرسی 

 خبره های هوشمندکلیدمیکرو و اینترنت اشیا 

ها از این تکنولوژی بهره ست ولی به راستی کدام مجموعها امروزه استفاده از اینترنت اشیا بر سر زبان ها 
 تگران قیمبرند. اجازه دهید شفاف بگوییم از نظر مجموعه خبره و سیاست اجرایی سمیم استفاده از استندهای می

که آِیا از نظافت راضی هستید با سه پاسخ خیر، تا حدودی، و بلی؛ ارزشی جز  برای پرسیدن این سوال از مشتریان
بیسیم کامال ارزان قیمت که به راحتی در هر  کلیدخودنمایی ندارد. ما راهکاری را پیشنهاد میکنیم مشتمل بر یک برای 

های کلیدبوسیله این مکانی قابل نصب است و کاربرد آن به صورت پویا و متغیر در سیستم قابل تعریف است. 
برای اعالن کثیف ی را تصور کنید که کلیدپرسید بلکه از آنان کمک میگیرید. هوشمند خبره شما از مردم تنها نظر نمی

یا برای مثال سرویس بهداشتی نصب شده. مدیریت با تعداد فشرده شدن این کلید در روز به میزان  محدوده ایبودن 
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کلیک از آن مطلع شده و  در لحظه بالفاصلهوبی پی برده و کارمند مسئول نیز ب خاهتمام در نظافت محیط با تقری
 میتواند به منظور بهبود شرایط اقدامی سریع انجام دهد.
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 ایمنی و استاندارد سازی

باشد. این ری محور میفناوری خبره متخصص ترین مجموعه داخلی در حوزه ایمنی و استانداردسازی فناو 
باشد و خدمات و ه اولین سیستم جامع مدیریت بحران کشوری تحت عنوان ققنوس میمجموعه توسعه دهند

 نماید.ها و ادارات ارائه میها، شرکتمتعددی را به سازمان دانش بنیانمحصوالت 

 توانید لینک زیر را مشاهده نمایید:برای آشنایی با سیستم مدیریت بحران ققنوس می

 

https://eqoqnus.ir/  

 

 سیستم مدیریت بحران

. کمک سازی شده استداخلی و یکپارچه در سایز مورد نیاز درون سمیم پیاده به صورتکه  سیستماین  
نماید و همچنین در راستای مطابق نمودن ( میRisks & Hazardsها )کاهش انواع خطرات داخل مجتمعشایانی به 

 باشد.کارا می المللیبینایمنی و  مجتمع با استانداردهای

 های ایمنی و استانداردسازیفرم

 ها و ممیزی های جهانی نموده. ازفناوری خبره تمام تالش خود را برای کامل کردن سمیم با پشتیبانی از فرم 
ای خود کسب بسیاری از استانداردهای جهانی را بر توانندمیگیرند به سادگی هایی که از سمیم بهره میین رو مجتمعا

 گردند. مندو از مزایای داخلی و خارجی آن بهره

 لیست هاماموریت دهی آنالین و چک 

توانید به پ های متنوع گوشی توسعه داده شده در سمیم میبا استفاده از سیستم تحت وب و همچنین ا 
آنی آنالین و به صورت  به صورتکارکنان و بازرسین را  ماموریت هایهای ایمنی و ... و همچنین  چک لیستراحتی 

موجب ثبت  ،ایمالحظهتنفیذ کنید. این کار عالوه بر استانداردسازی و کاهش خطرات و احتمال صدمات به طور قابل 
 گردد.دارند مید و مدارک الزم که در پیگیری اتفاقات جنبه رسمی و قانونی اسنا

  

https://eqoqnus.ir/
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 تکنولوژی و خروجی پروژه

یشرفته ترین و بروز ترین و فناوری کشور، استفاده از پ ITحوزه  ساله خود در 18فناوری خبره با تجربه  
ها نماید. در این خصوص برخی توضیحات حائز اهمیت هستند که در ادامه به آنها را در سمیم تضمین میتکنولوژی

 پرداخته شده است.

 سیستم یکپارچه تحت وب

ان گرفته تا ه تمامی کاربران مجتمع از مدیرآورد کمکان را فراهم میهای سمیم این اتحت وب بودن سامانه 
ای اعم از گوشی همراه یا رایانه شخصی به راحتی به سیستم کارمندان و واحدهای مستقل مستقر در مجتمع با هر وسیله

 متصل شده و از امکانات فراهم آمده بهره گیرند.

 افزاریهزینه ناچیز سخت

با ابزارهای گوناگون حوزه خود هستند  گام سازیهمو با قابلیت  های سمیم هماهنگبا وجود اینکه تمامی ماژول 
ی طراحی به صورت  و ...( غیاب و حضورهای فروشگاهی، دستگاه صندوق هایها، )برای مثال هماهنگی با بارکدخوان

 ند.افزاری و مجازی نیز قابل استفاده باشها و ابزارها و با رویکرد کامال نرماند که در غیاب این دستگاهشده

 قفل های امنیتی فیزیکی

که در واقع کلیدهایی هوشمند برای  USBهای هایی هستند به ظاهر فلشوکنتهای امنیتی خبره، قفل 
پیاده سازی  ین قفل ها برای سمیماستفاده از سمیم و حفظ کامل امنیت هستند. الزم به ذکر است هر چند استفاده از ا

هایی که از لحاظ امنیتی حساسیت باالیی دارند به شدت برای مجتمعولی تحت وب اجباری نیستند  به صورتشده 
 گردد.توصیه می

 فروش با تسهیالت

محصوالت فناوری خبره از جمله محصوالت دانش بنیان و فناوری محور ملی بوده و از این بابت چه از طریق  
 گردند.ند مدت واگذار میخود شرکت و چه از طریق نهادهای داخلی محصوالت با شرایط و تسهیالت بل
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 تماس با ما

 با فناوری خبره در تماس باشید. 021-84287782و یا  info@eitd.irشما میتوانید از طرق ارتباطی 

 گیرد.در اختیار شما قرار می رابط مستقیم این پیشنهاد به عنوان)آقای هاشمی(  09102033059همچنین شماره تماس 

mailto:info@eitd.ir

