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امروزه، سازمان ها با به کار گیری فناوری های نوین و بهره گیری از 
سیستم های هوشمند، سعی دارند افزون  بر نظارت دقیق منابع 
کارایی و بهره وری را نیز افزایش دهند؛ برای این منظور  سازمانی، 
کنترل و مدیریت بهینه ی منابع سازمانی از قبیل کارکنان، وسایل 

نقلیه، اموال و دارایی ها ضروری است.  

شرکت مشورت سه نرم افزار همکاران سیستم در حوزه ی سرمایه  
و  کارمند  الکترونیکی  خدمات  تردد،  مدیریت  شامل  انسانی 
متناسب  سخت افزارهای  با  را  غذا  تحویل  و  سفارش  سامانه 
پیوند داده است و ضمن ساده کردن فرآیندهای مرتبط با سرمایه 
کمک می کند تا بهره وری را افزایش دهند.  انسانی، به سازمان  ها 
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گاهی لحظه ای از وضعیت  در اختیار داشتن اطالعات مطمئن و دقیق، هم چنین آ
در  به ویژه  انسانی  سرمایه  مدیریت  فرآیندهای  اجرای  تا  می کند  کمک  کارکنان، 
کاراتر انجام شود. کارکنان به گونه ای  کارکرد و محاسبه ی جبران خدمات  محاسبه ی 

کنترل تردد و محاسبات  کلی  ماژول مدیریت تردد همکاران سیستم دارای دو بخش 
کنترل  برای  سازمان  سیاست های  تعریف  آن  وظیفه ی  مهم ترین  که  است  کارکرد 
شیوه ی  در  موجود  تنوع  و  پیچیدگی ها  به  پاسخ  و  امنیتی  مالحظات  تردد، 
به فناوری  با سخت افزارهای مجهز  این ماژول در پیوند  کارکرد است.  محاسبه ی 
نیازهای  تامین  افزون بر  چهره،  تشخیص  و  انگشت  اثر  مانند  بیومتریک  و   RFID
کارکنان و وسایل نقلیه، اطالعات تردد را ثبت می  کند  کنترل تردد  امنیتی سازمان در 
کارکرد، این اطالعات را در اختیار ماژول های دیگر مانند جبران  و با انجام محاسبات 

خدمات قرار می دهد. 

کارکنان کارت های مورد نظر ویژه ی هر یک از  کارت های تردد و تعیین دسترسی  ▪  تعریف انواع 
کارت مهمان با تعیین دسترسی ▪  تعریف 

کنترل تردد و تعیین دسترسی های آن گیت های  ▪  تعریف محدوده های فیزیکی و 
کندگی جغرافیایی سخت افزارها ▪  کنترل متمرکز با وجود پرا

گیت های نفر رو، درهای خودکار و دوربین مداربسته ▪  اتصال به تجهیزات امنیتی مانند 
▪  مشاهده ی رویدادهای تردد به  طور لحظه ای 

▪  پشتیبانی از استانداردها و پروتکل های امن ارتباطی
کاربران به شکل آفالین  ▪  قابلیت نگهداری اطالعات تردد و دسترسی 

تعریف و به کارگیری سیاست های کنترل تردد 



7 6

▪  شناسایی وسایل نقلیه از فواصل دور 
▪  صدور فرمان به راه بند با توجه به وضعیت دسترسی اعمال شده

▪  تصویربرداری و عکس برداری از تردد
▪  مشاهده ی آنالین رویدادها

کنترل و مدیریت تردد خودرو

کارکنان حاضر در سازمان گزارش های متنوع برای مشاهده ی  ▪  کاهش زمان دسترسی به اطالعات و استفاده از 
کاوش گر کاربر با استفاده از  گزارش توسط خود  ▪  طراحی 

کار کارکنان در حال اضافه  ▪  مشاهده ی 
کارکنان به تفکیک عوامل روزانه و ماهانه کارکرد  گزارش های  ▪  تهیه انواع 

▪  ارتباط یکپارچه با ماژول جبران خدمات
▪  ارتباط یکپارچه با ماژول های مرخصی و ماموریت

کارمند ▪  ارتباط یکپارچه با خدمات الکترونیکی 

 در دسترس داشتن   یکپارچه، سریع و مطمئن اطالعات 

▪  تعریف انواع مرخصی از جمله استحقاقی، استعالجی، بدون حقوق و مرخصی های خاص
▪  تعریف انواع ماموریت ساعتی و روزانه

▪  پیاده سازی قوانین مرخصی و شیوه ی محاسبه ی مانده مرخصی
▪  فرمول نویسی برای محاسبه ی مانده مرخصی

کار گردش  کار مرخصی و ماموریت با استفاده از ماژول  گردش  ▪  طراحی 

مدیریت مرخصی و ماموریت

کاری 48-12ساعته، شب کاری و چرخشی  کاری، نوبت  کاری معمول، سه نوبت  کاری از جمله نوبت  ▪  تعریف انواع نوبت های 
کاری مرتبط با آن ها کاری و تقویم  گروه های  ▪  تعریف 

▪  فرمول نویسی پویا و منعطف با استفاده از پارامترها و اطالعات مورد نیاز 
کارکرد به طور لحظه ای ▪  مشاهده ی محاسبات 

کار و مجوزهای خاص کسر  کار،  ▪  تعریف انواع مجوز برای محاسبه ی اضافه 
▪  دریافت مجوزها از طریق فایل

▪  انجام تغییرات در روش محاسبه ی عوامل با حفظ تاریخچه ی تغییرات مربوط به آن
گیت ▪  تعریف و اعمال سیاست های تردد بین چند 

کاربری آسان کارکنان با  کاری  ▪  جابه جایی نوبت 
کارکرد در بازه های مختلف  ▪  انجام محاسبات 

کارکرد پوشش کامل تنوع، پیچیدگی ها و روش های محاسبه ی 
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کاری، مدیریت بهتری بر آن ها داشته باشند. کردن و سرعت بخشیدن به فرآیندهای  کمک می کنند تا با ساده  ابزارهای تعاملی به سازمان ها 

کارکنان در ارتباط با سازمان پاسخ  که به انجام فعالیت های معمول  کارآمد است  کارمند همکاران سیستم، ابزاری   ماژول خدمات الکترونیکی 
می دهد و مراجعات حضوری به واحدها را کاهش می دهد. این ماژول تحت وب با بهره گیری از بستر ارتباطی موجود در سازمان ها، امکان عرضه ی 
کارکنان، استخراج گزارش ها و مشاهده ی اطالعات مربوط به آن ها، فراهم  گسترده، سریع، امن و آسان را در انجام بخشی از فرآیندهای  خدماتی 
می سازد. استفاده از زیرساخت کم حجم و مناسب، در کنار طراحی ساده با ابزارهایی در دسترس برای تمام کارکنان، این ماژول را به ابزاری مناسب 

کرده است.  کارکنان، تبدیل  برای رسیدن به اهداف سازمان ها در ایجاد بستر مکانیزه اطالعاتی و ارتباطی با 
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کارکنان کارگزینی برای هر یک از  ▪ مشاهده ی فیش حقوق و حکم 
کارکنان ▪ ثبت مرخصی و ماموریت توسط خود 

کار گردش  ▪ تعیین جانشین مرخصی و اطالع رسانی به فرد مورد نظر با استفاده از ماژول 
کاردکس مرخصی و مانده مرخصی ▪ مشاهده ی 

کارکنان کارکردهای روزانه و ماهانه توسط  ▪ مشاهده ی تردد و 
کارکنان کارکرد توسط  ▪ ثبت درخواست مجوزهای 

کاری ▪ درخواست تغییر نوبت 
کارکنان زیرمجموعه و تغییر وضعیت آن توسط مدیر ▪ مشاهده ی تردد، درخواست مرخصی و ماموریت 

کارمند مانند نشانی، تلفن و... ▪ درخواست تغییر اطالعات توسط 
کار گردش  ▪ پیاده سازی تایید چند مرحله ای فرآیندها با استفاده از ماژول 

گی تاریخ اعمال و انقضای نمایش خبر ▪ ثبت خبر با ویژ
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گزارش های دقیق و سریع از تعداد غذاهای سفارش داده شده، تحویل  کارکنان، داشتن  یکی از موضوعات هزینه زا در سازمان ها، تهیه ی غذای 
گزارش مالی آن است.  داده شده، وضعیت سالن های غذاخوری و 

کل فرآیند سفارش و تحویل غذا را  سامانه  مدیریت سفارش و تحویل غذای همکاران سیستم با پیوند فناوری وب و فناوری RFID و بیومتریک، 
به شکل مکانیزه مدیریت می کند. این ماژول می تواند ماژولی از راهکار مدیریت سرمایه انسانی همکاران سیستم باشد یا به شکل مستقل راه اندازی 
کارکنان تنها یک بار وارد سیستم می شود و از تعریف دوباره ی آن  کنار راهکار مدیریت سرمایه انسانی نصب شود، اطالعات  گر این ماژول در  شود. ا

در سیستم »سفارش و تحویل غذا« بی نیاز است.
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▪  صرفه جویی در مصرف غذا و پیش گیری از دورریزی 
کارکنان کارفرما و  ▪  محاسبه ی دقیق تعداد و هزینه ی غذاها به تفکیک 

▪  بی نیاز از چاپ ژتون
▪  مدیریت چند غذاخوری

▪  تعریف منوهای روزانه ی متنوع برای هر غذاخوری
▪  تهیه و نمایش صورت حساب برای اعمال در جبران خدمات

▪  تعیین محدوده زمان مجاز برای سفارش گیری و حضور در رستوران
گزارش مجموع سفارش غذا و تسویه حساب برای ارائه به تامین کننده ▪  تهیه ی 

کارمند و مهمان  ▪  امکان تعریف غذا و غذای اضافه برای 
کارکنان کاری  کردن سفارش غذا به نوبت  ▪  وابسته 

▪  سفارش غذا به شکل روزانه، هفتگی و ماهانه
▪  تعریف انواع یارانه روی غذا به شکل ثابت و درصدی

▪  اتصال به سخت افزارهای RFID  و بیومتریک اثر انگشت و تشخیص چهره
▪  استفاده از استند یا رایانه All in One برای سفارش و تحویل غذا 

RFID با استفاده از فناوری        

▪  کاربری تحت وب
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با بهره مندی از راهکارهای ما؛ 

مدیران ارشد، از فرآیندها و فعالیت های منابع سازمانی در حوزه تردد و حضور 
کاربردی در اختیار دارند. گزارش ها و تحلیل های دقیق و  کارکنان  و غیاب 

مدیران سرمایه انسانی، سیاست گذاری در شیوه ی محاسبات و پرداخت 
دقیق تر  و  ساده تر  را  آن ها  اجرای  هم چنین  و...  پاداش  دستمزد،  و  حقوق 

انجام می دهند. 

کارشناسان امور مالی، از انجام خودکار محاسبات کارکرد، مرخصی و ماموریت 
بهره مند  کوتاه  زمان  در  کارکنان  خدمات  جبران  محاسبه ی  نهایت  در  و 

می شوند.  

کار و ضوابط سازمانی در  کارشناسان امور اداری و سرمایه انسانی، با اعمال قوانین 
سیستم، انعطاف، سرعت و دقت در عملیات برایشان افزایش می یابد و بخش بزرگی از 

کاری شان حذف می شود. محاسبات و اصالحات زمان بر از روال 

نیروهای حراست، با امکان شناسایی، ردیابی و مدیریت آنالین تردد و دسترسی، 
گزارش های  تهیه ی  هم چنین  دوربین ها  و  گیت ها  آالرم ها،  بر  نظارت  و  کنترل 
کنترل  دوره ای، می توانند امنیت سازمان را افزایش دهند. هم چنین، مکانیزه شدن 
کارکنان و حتی خودروها تنها به نقاط مجاز دسترسی  دسترسی ها سبب می شود تا 

کنترل انسانی نخواهد بود. داشته باشند و نیاز به 

کنترل و مدیریت خودکار و متمرکز داده ها و  کارشناسان فناوری اطالعات، امکان 
تضمین  برایشان  اطالعات  تبادل  و  نگهداری  امنیت  و  دارند  را  سیستم  تجهیزات 
گردآوری  به  نیازی  یک دیگر،  با  سیستم ها  یکپارچگی  به دلیل  هم چنین  می شود. 
کاهش  گون به شکل دستی نیست و خطاهای انسانی بسیار  گونا اطالعات از منابع 

می یابد.

با  و  می کنند  دریافت  مقرر  زمان  در  را  ماهانه  دستمزد  و  حقوق  سازمان،  کارکنان 
کارکرد  گزارش  را ثبت و  از این سیستم می توانند مرخصی و ماموریت خود  استفاده 

روزانه را مشاهده کنند.
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از شرکت های تخصصی همکاران سیستم و عضو سندیکای شرکت های شناسایی و  شرکت مشورت یکی 
کارآزموده، به شکل تخصصی در  گروه های  که با بهره گیری از دانش فنی و تجارب  مکان یابی رادیویی است 

زمینه فناوری های نوین به ویژه فناوری RFID و بیومتریک فعالیت می کند. 

شرکت مشورت، فناوری های نوین به ویژه فناوری RFID را با نرم افزارهای همکاران سیستم در 
الکترونیکی کارمند و  برای مدیریت تردد، خدمات  و  پیوند داده است  انسانی  حوزه ی سرمایه 

سامانه سفارش و تحویل غذا، راهکار ارائه می دهد. 
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