امروزه نوع و حجم تعامالت دروني و بيروني سازمانها شكل جديدي به خود گرفته است .همچنين نياز به
سرعت و دقت در مكاتبات ،تعامالت و فرايندهاي سازمان و پيگيري امور از دغدغههاي هميشگي مديران
است .در چنين شرايطي بكارگيري سيستم اتوماسيون اداري تحت وب همكاران سيستم ميتواند پاسخي
جامع و منحصر به فرد به اين دغدغه سازمانها باشد.

راهكار به روز شده اتوماسيون اداري تحت وب همكاران سيستم به همراه سيستم مديريت فرايندهاي اداري
خود ،دستاوردهاي زير را براي سازمانها به ارمغان ميآورد:
توسعه تعامالت درون و برون سازماني
كاهش هزينه و افزايش بهرهوري
چابكي بيشتر درگردش مكاتبات و فرايندهاي اداري
افزايش امنيت فرايندهاي اداري و تعامالت سازماني
تسهيل كنترل و نظارت بر گردش مكاتبات و فرايندهاي اداري
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تعامالت درون سازماني

راهكار اتوماسيون اداري تحت وب همكاران سيستم امكانات متعددي را جهت تسهيل تعامالت درون سازماني
با توجه به نياز روز سازمانها عرضه ميكند .اين راهكارها عبارت است از:

مكاتبات رسمي

مديريت كليه امور مرتبط با ثبت و نگهداري انواع نامهها ،دبيرخانه و بايگاني
امکان ارجاع نامهها و فرمهاي سازماني بر اساس الگوها و قوانين از پيش تعريف شده

مكاتبات غير رسمي

قابليت مديريت جلسهها همراه با کنترل پيشرفت فعاليتهاي محول شده از طريق سامانده شخصي
امكان ثبت و نگهداري جمالت و عبارات به صورت روزانه در بخش سخن روز
امكان برقراري ارتباط و تبادل اطالعات ميان كاركنان سازمان از طريق ارسال و دريافت پيام
امكان اطالع رساني لحظهاي به كاركنان از طريق ارسال پيام فوري توسط راهبران
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تعامالت برون سازماني

امـروزه تعامـل پذيري سـازمانها در دولت الكترونيك اهميت ويژهاي يافته اسـت .راهكار اتوماسـيوناداري
تحـت وب همـكاران سيسـتم امكان تعامل برون سـازماني را بـا روشهاي متنوع زير فراهم کرده اسـت:
تسهيل ارسال و دريافت مستندات از طريق محيط يكپارچه دورنويس و پست الكترونيك با اتوماسيون اداري
      امکان مکاتبه سریع و راحت با شرکای تجاری و سازمانهای زیرمجموعه با استفاده از امکان ارجاع مستقیم
بین سیستمهای اتوماسیون اداری همکاران سیستم
امكان تبادل نامه بين سازمانها از طريق آخرين نسخه پروتكل  ECEو پيام دولت
افزايش سرعت پاسخگويي به ارباب رجوع و تسهيل تعامل با شركاي تجاري سازمان از طريق پرتال
مكاتباتالكترونيك
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امكانات وسيع در كنار سهولت كاربري ،كاربران را به انجام كارهايشان تشويق ميكند .بهبود مستمر راهكار
اتوماسيون اداري تحتوب همكاران سيستم برای تحقق این هدف ،امکانات زیر را برای سطوح مختلف
کاربران اتوماسیون اداری ايجاد كرده است:

مديران

امـكان دسترسـي سـريع و آسـان بـه نامهها ،ارجاعـات ،فرمهـا و پيامها به صورت يكپارچـه از طريق
يك كارتابل مشـترك
       چابكي در بررسي و اقدام بر روی نامهها و ارجاعات از طريق محيطي ساده و كارآمد به نام نمايشگر كارتابل.
در اين نمايشگر بدون نياز به جابجايي ميان صفحات مختلف ،تمامي امور مربوط به نامه و ارجاع با كمترين
هزينه و كوتاهترين زمان در محيطي كاربرپسند و با قابليت سفارشيسازي امكانپذير است.
عمليات اتوماتيك ،راهكار منحصر به فرد همكاران سيستم براي رهايي از انجام كارهاي تكراري و تسهيل
گردش كار در سيستم اتوماسيون اداري است و امكان اختصاص زمان به فعاليتهاي مهمتر و بازدهي
بيشتر را براي مديران فراهم ميسازد.

كارشناسان

  ورود اطالعات نامه و انجام امور مرتبط با آن در قالب فرايندی بهينه و كارآمد از طريق حذف مراحل غير
ضروري متداول
   امكان تهيه و ويرايش متن نامهها در كمترين زمان ممكن و در قالبهاي استاندارد توسط قدرتمندترين
ويرايشگر تحت وب

راهبران

   امكان تعريف و مديريت پيچيدهترين الگوها و قالبهاي نامه از طريق راهكار منحصر به فرد ويرايشگر
تحتوببه عنوان گامي بلند به سوي تسهيل فرايندهاي راهبري سيستم
افزايش سرعت فرايند استقرار سيستم با حذف هزينههاي استقرار براي تمامي كاربران از طريق راهكار
ويرايشگر تحت وب
امكان سفارشيسازي سيستم و حذف عملياتهاي پرتكرار و زمانبر از طريق مديريت تنظيمات در سطوح
مختلف سيستمي و كاربري

راهـكار اتوماسـيون اداري همـكاران سيسـتم كاملا تحـت وب اسـت؛ ایـن جمله بـدان معناسـت که این
راهـکار ،مسـتقل از سيسـتمعامل اسـت ،بـا تمامـي مروگرهـا كار ميكند و حتـي براي ويرايـش و نمايش
نامههـا نيـز نيازي بـه نرمافزارهاي  Microsoft Wordندارد .ويرايشـگر و نمايشـگر داخلـي نرمافزار در عين
ارائـه امكانات متنوع ،ابزاري بسـيار قدرتمنـد براي نامهنگاري ،سـازگار بـا  ،Microsoft Wordكامال تحت وب
و بـدون نيـاز به نصـب هرگونه برنامهاي اسـت.
کاربران این سیستم ،میتوانند بدون دسترسی به اینترنت و با استفاده از کارتابل آفالین ،باقیمانده کارهای خود
را به انجام رسانده و با اولین برقراری ارتباط با اینترنت ،آنها را به روز کنند.
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مستندات فرايندها و فرمهاي اداري بخش قابل توجهي از اسناد در گردش سازمان را به خود اختصاص
ميدهند .ثبت و مديريت اطالعات اين فرمها از اهميت ويژهاي برخوردار است .در همين راستا سيستم
اتوماسيون اداري تحت وب همكاران سيستم راهكاري قدرتمند براي مديريت فرايندهاي اداري ارائه ميدهد.
قابلیت طراحي فرمهاي سازماني و تعريف جريان كاري در این سیستم ،اين امكان را ميدهد كه در هر مرحله،
فرم با توجه به دسترسيهاي تعريف شده تكميل شود و طبق مسيرهاي از پيش تعريف شده جريان يابد.
مزاياي اين راهكار به تفكيك ذينفعان فرايندها عبارت است از:

راهبران

امكان طراحي فرمهاي پيشرفته و قوانين جريان كار به صورت كامال تحت وب و بدون نياز به نصب ابزار
امكان تعريف پيچيدهترين فرمها و جريانهاي كاري توسط راهبران بر اساس استاندارد  BPMN 2.0و
بدون نياز به دانش برنامه نويسي
امكان طراحي فرم و جريان كاري در محيطي كاربر پسند و به صورت گرافيكي منطبق با شمايل واقعي
فرمهاي سازماني
امكان تعريف فرمولها و عبارات محاسباتي با استفاده از موتور محاسباتي قدرتمند
امكان تعريف انواع قوانين و دسترسيهاي الزم در مراحل جريان كار تا سطح فيلدهاي فرم

كاربران

         امكان مديريت فرمهاي دريافتي و ارسالي در محيطي يكپارچه با ساير مكاتبات در كارتابل اتوماسيون اداري
           امكان مديريت پروندههاي كارتابل فرم شامل تعريف قوانين كارتابل ،انتقال كارتابل و تفويض اختيار كارتابل
               اطالع رساني وضعيت جريان كاري از طريق برنامه هشدار و پيام كوتاه

مديران

امكان ارائه گزارشهاي متنوع از اطالعات فرمها و جريان كاري
امكان رويدادنگاري از اقدامات انجام شده طي جريان كاري فرمها
فراهم نمودن امكان نظارت بر جريان كاري فرمها و كنترل روند انجام آنها
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با توجه به تحت وب بودن راهكار اتوماسيون اداري ،همکاران سيستم ،نگاه جدي به موضوع امنيت داشته و
راهکارهاي آن را در طراحيهاي خود مدنظر قرار دادهاست .در اين زمينه ،اخذ گواهيهايي همچون گواهي
سطح بلوغ امنيتي از مرکز تحقيقات صنایع انفورماتيک ايران ،همچنين گواهي  PKEنرمافزار اتوماسيون اداري
از مركز صدور گواهي الكترونيك ريشه و گواهي سالمت اداري از شوراي عالي انفورماتيك مؤيد تامين امنيت
در نرمافزار اتوماسيون اداري تحت وب همکاران سيستم است.
راهکارهاي امنيتي نرمافزار اتوماسيون اداري تحت وب همکاران سيستم عبارت است از:

امنيت ارتباطات

مديريت نشست کاربران

پشتيباني از  SSLو پروتکل https

سياستهايامنيتي

امکان تعريف سياستهاي تعريف و نگهداري کلمه عبور
امکان تعريف پروفايل امنيتي جهت کنترل محدوده زماني ورود به سيستم
امکان تعريف پروفايل امنيتي جهت کنترل  IPکالينتها
امکان تعريف حقوق دسترسي در سطح  Record Levelبه منابع سيستم

امنيت در احراز هويت

احراز هويت دو عامله با استفاده از توکنهاي امنيتي
پشتيباني از امضاي ديجيتال اسناد موجود در برنامه

امنيتاطالعات
جلب رضايت مشتري با افزايش كيفيت خدمات ارائه شده به وي ،برای سازمانها از اهمیت بسیاری برخوردار
است .مراجعه حضوري ارباب رجوع يا مشتريان ،همواره مشکالتی را به دنبال دارد .راهكار پرتال مكاتبات
الكترونيك (گيشه) همكاران سيستم پل ارتباطی آنالین بین ارباب رجوع و سازمان است كه نياز به مراجعه
حضوري را براي ارائه درخواست و پيگيري آن از بين ميبرد.
اين راهكار امكان پيوند الكترونيك سازمان با زيرمجموعهها و شركاي تجاري را نيز فراهم ميكند .پرتال
مکاتبات الکترونيک با در اختيار قرار دادن برخي از فرمهاي سازمان ،به کاربران عضو ،امکان ارائه خدمات
سازمان به نمايندگيها و شرکاي تجاري را فراهم ميکند .درخواستهاي شرکاي تجاري با اين روش به طور
مکانيزه وارد فرايندهاي سازمان ميشود و امکان پيگيري آنالين را خواهد داشت.

رويداد نگاري تمام وقايع سيستمي و جلوگيري از درج رويدادهاي نامعتبر
عدم امكان استفاده مجدد از متن نامهها در خارج از سيستم

ويژگيهاي خاص اين راهكار عبارتند از:

اطلاع و پيگيـري وضعيـت اقدامات انجام شـده توسـط كارتابل شـخصي در پرتال ،پسـت الكترونيك،
پيـام كوتـاه و تلفن گويا
امكان دريافت نسخه چاپي از فرم و رسيد ارسال آن همراه با اطالعات پيگيري
امکان مشاهده و دريافت نتيجه درخواستهاي ثبت شده در قالب نامه پاسخ براي ارباب رجوع
امکان استانداردسازي زمان پاسخگويي سازمان
امکان ثبت و نگهداري مشخصات ارباب رجوع و اطالعات عضويت وي
امکان استقرار يک پرتال واحد براي يک سازمان و زيرمجموعهها با چندين اتوماسيون
تسهيل فرايند ثبت و پيگيري درخواست توسط ارباب رجوع با امكان تدوين راهنماي استفاده از پرتال
مکاتبات توسط راهبر سيستم در سطوح مختلف
امکان محدود كردن دسترسي برخي کاربران به فرمهاي خاص
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دفتر مركزي
ت همکاران سیستم
شرك 
تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از ميدان ونك،
خیابان عطار ،پالك  ،8كدپستي1994643615 :
تلفن دفتر مرکزی8338200۱ :
تلفن فروش8520 :
صدای مشتری83382828 :
info@systemgroup.net
www.systemgroup.net

