


در یک نگاه
ــاد  ــدف ايج ــا ه ــاص(، ب ــهامي خ ــر )س ــي فراگستــــ ــي پژوهش ــركت مهندس ش
ــات در ســال  ــاوري اطالع ــه راهكارهــاي يكپارچــه فن ــه ارائ بســتري مناســب در زمين
ــازمان و  ــزاران س ــت، ه ــال فعالي ــده س ــس از هج ــون پ ــد. اكن ــيس گردي 1376 تأس

ــد.  ــتفاده مي نماين ــركت اس ــن ش ــزاري اي ــات نرم اف ــركت از خدم ش
ــود  ــابقه خ ــور را در س ــزاري كش ــای نرم اف ــن پروژه ه ــراي موفق تري ــر اج فراگستــــ
ــاي  ــص در زمينه ه ــروي متخص ــدود 120 ني ــدي از ح ــا بهره من ــركت ب ــن ش دارد. اي
ــود در  ــعب خ ــيس ش ــا تاس ــت ب ــته اس ــت توانس ــع و مديري ــات، صناي ــاوري اطالع فن
اســتان های البــرز، اصفهــان، فــارس، خراســان رضــوی، آذربايجــان شــرقی، خراســان 
ــروش  ــر ف ــه ام ــدران ب ــزد و مازن ــتان، ي ــتان و بلوچس ــان، سيس ــم، كرم ــی، ق جنوب

ــردازد. ــروش بپ ــس از ف ــات پ محصــوالت و خدم

شــركت فراگستــــــر در حال حاضر داراي رتبه 1 شــورايعالي انفورماتيك مي باشــد.
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اتوماســيون اداری فراگســتر، با رويكرد مكانيزاسيون مراودات 
سازمانی در ادارات و شركت های متوسط و بزرگ طراحی و ارائه 
گرديد. اين محصول هم  اكنون با بيش از 13 ســال سابقه، يكی 
از برترين و معتبرترين راهكارهای ارائه شده در زمينه راه اندازی 
سيستم های مكاتبات اداری به شمار می آيد. از اولين نسخه اين 
محصول كه در ســال 80 روانه بازار گرديد تا نسخه جاری آن، 
درســير تكامل اين نرم افزار دو اصل سادگی كاربری و كارايی 

بيشــتر همواره مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
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کارتابـل  الکتـرونیـک 
و  دبیـرخــانه

سيســتم اتوماسيون اداری تحت وب فراگستر با فراهم نمودن درگاه های 
متنــوع، امكان دريافت و ارســال خودكار انواع نامــه  را ممكن و اجرای 
فرآيندهای اداری را تســهيل نموده و منجر به شــفافيت و بهبود چرخه 
گردش اطالعات در بين كاركنان، مديران و مشــتريان سازمان می گردد.

   مـزایای نـرم افـزار    

طراحی ظاهر گرافيكی فوق العاده و حفظ سادگی در عين امكانات فراوان          �

�             Outlook و Word تنها نرم افزار اتوماسيون يكپارچه با محيط های

�          IE - Firefox - Chrome سازگار با تمام نسخ مرورگرهای متداول نظير

قابل مشاهده بر روی انواع Smart Phone وTabletها          �

دارای يك موتور گردش كار واقعی گردش فرم ها و فرايندهای سازمانی          �

پشتيبانی از فرايند جانشينی، تفويض و ادغام ساختار سازمانی          �

ارسال SMS به هنگام دريافت نامه و هشدار های قابل تنظيم          �

صدور آالرم دريافت نامه و سررسيد كارها بدون نياز به ورود به نرم افزار          �

پشتيبانی از زير ساخت كليد عمومی، به  منظور پشتيبانی از امضای ديجيتال          �

�           MS Outlook دارای كارتابل آفالين با استفاده از يكپارچگی با نرم افزار

دارای گواهينامه تاييديه امنيت نرم افزار از مراكز معتبر          �

پشتيبانی از پروتكلهای  ECE و PTP  جهت تبادل اطالعات          �

دارای بيش از يكصد گزارش مديريتی و آماری          �

يكپارچه با گزارش ساز فراگستر به منظور ساخت گزارشات متنوع          �

و...          �
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 ویژگـیهـای کارتابـل 

مشاهده ارجاعات، گردش و اطالعات نامه با اشاره به هر رديف نامه           �

مشاهده چرخه و توالی ارجاعات به صورت گرافيكی                  �

دريافت يكجای نامه و كليه سوابق و پيوست ها در قالب يك فايل فشرده          �

�          PDF و Word امكان مشاهده نامه های متنی در قالب

مشاهده thumbnail نامه ها، بزرگنمايی، كوچك نمايی و چرخش نامه ها          �

دســته بندی نامه هــای دريافــت شــده بــر حســب تاريــخ دريافــت، فرســتنده،           �
اولويــت نامه هــا و ...

پرينت نامه ها )بدنه نامه، بدنه همراه ارجاعات، به همراه يادداشت و جوابيه و...(           �

جستجوی پيشرفته بر روی تمام شاخصه های نامه           �

تعريف قوانين كارتابل جهت دسته بندی خودكار نامهها          �

امكان دسترسی به كارتابل پست های تفويض شده و كارتابل افراد جانشين          �

امكان الصاق نامه ها به هم در جهت توليد زنجيره سوابق نامه          �

دريافت يا ارسال هشدار الزم در صورت ديركرد زمان پاسخگويی          �

پيگيری و نظارت بر روند گردش و اقدامات انجام شده بر روی نامه ها          �

انتخاب چند نامه و Drag&Drop آنها به پرونده های دلخواه          �

و...          �
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 Word ایجـاد مستقیم نامـه در  

ارتباط مستقيم نرم افزار Word با نرم افزار اتوماسيون اداری فراگستر          �

امــكان ايجــاد نامــه، شــماره گــذاری و ارجــاع نامــه بــه طــور كامــاًل مســتقل           �
Word از سيســتم اتوماســيون اداری، از داخــل خــود نــرم افــزار

درج شماره نامه، تاريخ نامه و امضا فرستند در داخل بدنه نامه          �

انديكاتـور نامـه بـر اسـاس فرمـت دبيرخانـه هـای تعريـف شـده در اتوماسـيون           �
اداری فراگستـــر

�          Word امكان پيوست فايل به نامه از داخل نرم افزار

�          Word امكان ايجاد نامه مشابه از داخل نرم افزار

ارجاع خودكار نامه ها ايجاد شده از Word به درون كارتابل تحت وب كاربران          �

�          Word ايجاد عطف و پيرو در هنگام ايجاد نامه در داخل نرم افزار

امكان ارجاع نامه های پيش نويس ايجاد شـده در Wordو مشـاهده توسـط           �
Word گيرنـده در داخل  خود نـرم افزار

قابل نصب برروی نسخ 2007، 2010 و 2013 و بدون نياز به  تنظيمات خاص          �

و...          �
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 ویژگـی هـای ارجـاع نامـه

امكان استفاده از قلم نوری در هنگام درج پاراف بر روی بدنه نامه          �

پيروی خودكار از قوانين كارتابل در هنگام ارجاع نامه          �

امكان ارسال SMS  و اطالع رسانی در هنگام ارجاع نامه          �

امكان انتخاب و ارجاع چندين نامه به صورت همزمان          �

امكان تعيين مهلت پاسخگويی بر روی ارجاعات مختلف          �

امكان  تعيين نوع و الويت ارجاع          �

امكان ارجاع نامه به صورت محرمانه           �

امكان ايجاد گروه بندی گيرندگان و ارجاع گروهی           �

امكان تعريف گيرندگان مورد عالقه و مشاهده آنها در ابتدای ليست           �

امكان ارجاع نامه به تمامی گيرندگان قبلی          �

ارجاع با دو امكان انتقال يا باقی ماندن نامه در كارتابل          �

امكان ذخيره متون پركاربرد جهت استفاده در هنگام ارجاع          �

و...          �
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دبیرخـانه ویژگـیهـای  

تعريف نامحدود دبيرخانه با فرمت های مختلف شماره گذاری          �

قابليت اتصال به انواع اسكنر )تك برگی يا دسته ای(          �

قابليت بهبود خودكار كيفيت و سايز تصوير و كنترل حجم نامه های اسكن شده          �

امكان بزرگنمايی، كوچك نمايی و گردش تصاوير اسكن شده          �

امكان دريافت و ارسال خودكار ايميل از دبيرخانه          �

امكان تبديل خودكار ايميل های دريافت شده به نامه وارده          �

امكان دريافت و ارسال خودكار فكس از دبيرخانه          �

امكان تبديل خودكار فكس های دريافت شده به نامه وارده          �

پشتيبانی از جديدترين نگارش پروتكل ECE جهت تبادل با ساير سيستمها          �

ــا ســاير ســازمانهای           � پشــتيبانی از پروتــكل PTP جهــت تبــادل خــودكار ب
ــتر ــزار فراگس دارای نرم اف

جستجو و مشاهده تمامی نامه های قابل دسترس توسط واحد دبيرخانه          �

امــكان مشــاهده رونــد گــردش نامــه از طريــق وب ســايت ســازمانی توســط           �
مــاژول تكريــم اربــاب رجــوع

امكان چاپ فيش و ارسال خودكار SMS در هنگام ثبت نامه در دبيرخانه          �

مشاهده گردش نامه ها، يادداشت و جوابيه ها و آخرين گيرنده گان نامه          �

مشاهده كليه تاريخچه تغييرات نامه          �

و...          �
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بایگانـی ویژگـیهـای  

امكان تعريف نامحدود پرونده های بايگانی به صورت سلسله مراتبی          �

تعيين سطوح دسترسی واحد ها و افراد به هركدام از پرونده های بايگانی          �

امكان انتخاب دسته ای و انتقال نامه ها به پرونده های بايگانی          �

جستجوی سريع در بين نامه های بايگانی شده در يك يا چند پرونده          �

  دسته بندی پرونده بايگانی شخصی و سازمانی          �

امــكان باقــی مانــدن اصــل نامــه در هنــگام بايگانــی در كارتابــل، و يــا انتقــال           �
كامــل نامــه  بــه پرونــده بايگانــی

و...          �
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تقـویم  و
مـدیریت جلسـات

با اســتفاده از نرم افزار تقويم و مديريت جلســات كه يكی از زير سيستم های 
اصلی نرم افزار اتوماســيون فراگســتر به شمار می آيد، شــما امكان مديريت 
موثــری بر زمان  و نحوه برگزاری جلســات و همچنيــن كارهای و وظايف 

داشت. خواهيد  را  سازمانی 
اين راهكار، روش های ســازمان يافته ای را در جهت حفظ سوابق و مصوبات 
جلســات و همچنين پيگيری كارهای اســتخراج شــده از هر جلسه در اختيار 

می دهد. قرار  سازمان 
از ديگر امكانات اين سيســتم امكان تعريف كارهای شــخصی يا تعريف كار 

برای افراد ديگر در سررســيد سازمانی می باشد.

   مـزایای نـرم افـزار    

امكان ثبت و انجام كليه مراحل قبل و بعد از جلسه          �

امكان ارسال خودكار دعوت نامه در كارتابل مدعوين يا ارسال SMS و ايميل          �

امكان ثبت نتايج و مصوبات جلسات با تعيين افراد مسئول پيگيری          �

ارسال مصوبات جلسات در قالب نامه و ايميل به حاضرين          �

امكان تبديل هر يك از مصوبات سازمانی به كار و ثبت در سررسيد سازمانی          �

تعريف كارها و وظايف سازمانی در سررسيد سازمانی با امكان پيگيری           �

امكان تعريف جلسات و رويداد های تكرار شدنی           �

اشتراک سررسيد سازمانی بين كاربران يا گروه های كاربری          �

امكان يادآوری كليه جلسات و كارهای تعريف شده به ذينفعان          �

امكان اعالم لغو يا تاخير برگزاری جلسات به ذينفعان          �

و...          �
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مدیریت فـکس،
ایـمیل و پیــامـک 

باســرويس مديريت فكس اتوماسيون اداری فراگســتر، كاربران قادر هستند 
بــدون نيــاز به دســتگاه فكس و تنهــا از طريق يك ســرويس نرم افزاری، 
بصورت كاماًل الكترونيكی نســبت به دريافت و ارسال فكس از داخل سيستم 

نمايند.  اقدام  اتوماسيون اداری 
همچنين در سرويس مديريت پست الكترونيكی، با تعريف ايميل های  سازمانی، 

امكان ارســال و دريافت ايميل از داخل كارتابل فراهم خواهد بود.
سرويس پيام كوتاه نيز در كليه رخدادهای سيستم از جمله ارجاع نامه، اطالع 

جلســات و ... قابل فراخوانی و استفاده می باشد.

   مـزایای نـرم افـزار    

پشتيبانی ازگردش كاماًل الكترونيك فكس های دريافتی و ارسالی           �

امكان فكس نامه  به طور مستقيم  ازداخل سيستم           �

مجزاسازی فكس های دريافتی و ارسالی  دردبيرخانه های مختلف          �

امكان تبديل فكس های دريافتی به نامه وارده           �

مشاهده ايميل  دركارتابل ايميل های دريافتی          �

امكان ايميل مستقيم نامه از داخل كارتابل به آدرس ايميل گيرندگان          �

امكان تبديل ايميل  دريافتی به نامه وارده          �

امكان آرشيو كليه  ايميل های دريافتی و ارسالی          �

�           Mail Serverقابليت اتصال به انواع

ارسال SMS در هنگام دريافت نامه و موعد سررسيد كارها          �

و...          �
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کارتابل آفـالین
با استفاده از زير سيستم كارتابل آفالين اتوماسيون اداری فراگستــر می توانيد 
تمام يا بخشــی از نامه های داخل كارتابل را به همراه كليه ملحقات و شــرح 
ارجاعاتی كه تابحال داشــته ايد به نرم افزار Microsoft Outlook  انتقال 
دهيد وســپس درجای ديگری )مانند منزل يا در سفر( بدون اتصال به شبكه 
داخلــی يا اينترنت، نامه های خود رامشــاهده و ارجاعــات خود را روی نامه  

دهيد.  انجام 
سيستم اتوماســيون اداری فراگستـــــر به محض برقراری اتصال به شبكه 
ســازمانی، عمليات بروز   رســانی را انجام می دهد و مســتندات و ارجاعات را 

برای گيرندگان بطور خودكار ارســال می كند.

   مـزایای نـرم افـزار    

�          Outlook يكسان سازی خودكار اطالعات كارتابل اتوماسيون اداری با

�           Outlook نرم افزار Inbox امكان فراخوانی نامه ها  از داخل كارتابل اتوماسيون اداری  به

�            Outlook ارسال خودكار تمام يا بخشی از نامه های كارتابل به نرم افزار

�           Outlook امكان مشاهده متن نامه )تصاوير و متون( و كليه ارجاعات نامه ها در

امـكان ارجـاع مسـتقيم و درج پـاراف ازOutlook به گيرنـده گان و دريافت نامه           �
در كارتابل تحت وب اتوماسـيون  فراگسـتر 

ارجاع خودكار نامه ها به گيرنده گان به محض ارتباط با شبكه           �

امكان تهيه پيش نويس از روی ايميل دريافت شده و سپس ثبت آنها در دبيرخانه          �

انتقــال خــودكار پيوســت ايميــل هــای دريافتــی بــه فــرم پيــش نويــس هــای           �
اتوماســيون اداری در هنــگام ثبــت نامــه

و...          �
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نسخـه تبلـت و مـوبایل 
در دســترس بودن اطالعات مورد نياز جهت تصميم سازی، مديريت سازمان 
از اهميت بااليی برخوردار می باشــد. در همين راســتا فراگستر اقدام به ارائه 
نســخه جديد نرم افزار اتوماســيون اداری فراگســتر با قابليت نصب سريع و 

آســان بر روی انواع Tablet ها وSmart Phone ها نموده است.
استفاده از اين نرم افزار سبب تسريع فرايندهای سازمانی و گردش اطالعات، 
بدون وابستگی زمانی و مكانی می شود و مدير می تواند در هر لحظه و خارج 
از محيط كار نيز به اطالعات ســازمانی دسترسی داشته و  پرونده ها و نامه ها 

را بررســی كند و فرايندها را به جريان بيندازد.

   مـزایای نـرم افـزار    

قابليت نصب و بهره برداری بر روی انواع سيستم عامل های موبايل          �

مشاهده نامه های كارتابل و كليه پيوست ها و پاراف های هر نامه          �

امكان دسترسی آسان به كارتابل پيگيری ها           �

ارجاع نامه و ثبت پاراف از درون كارتابل تعبيه شده  در موبايل          �

امكان مشاهده كليه يادآوری ها و پيام ها در بستر موبايل          �

امكان ايجاد و ارسال پيام و يادآوری          �

طراحی پيشرفته بر مبنای استانداردهای گوگل          �

و...          �
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رسـانه سـازمـانـی 
جمع آوری ســريع وآسان مدياهای موجود درســازمان )نظير فيلم، فايل های 
صوتی، تصوير و...( و دسترســی طبقه بندی شــده به آنها همواره از نيازهای 

است.  بوده  دانش محور  سازمان  يك 
رويكرد زيرسيســتم رسانه ســازمانی اتوماسيون اداری فراگســتر، دراختيار 
قراردادن ابزاری ســاده وتوانا بمنظور ايجاد مكانی برای نگهداری و مشاهده 
تمام فايلهای مالتی مديای سازمان بدون نياز به نصب Player های مختلف 

ازكالينت هاست.  هريك  روی  بر 
دراين زيرسيســتم كاربر ميتواند با ايجاد آلبوم های مختلف، نســبت به آپلود 
Upload( فايلهای چند رســانه ای اقدام نموده و ســاير كاربران سيســتم  (
درصورت داشــتن دسترســی های الزم، تصاوير و فيلمها را در همان محيط 

نرم افزار اتوماســيون اداری مشاهده نمايند. 

   مـزایای نـرم افـزار    

بارگذاری انواع فايلها براساس فرمت والگوهای قابل تعريف درسيستم          �

دسته بندی و ايجاد آلبوم          �

تعيين سطوح دسترسی جهت ايجاد و مشاهده آلبوم           �

نمايش انواع فايل  )فيلم، عكس، صدا( بدون نياز به نصب ابزار خارجی          �

مشاهده رتبه وميزان مشاهده هركدام از فيلم ها و تصاوير          �

امكان پخش فيلم و موسيقی بدون نياز به دانلود فايل          �

فشرده سازی خودكار محتوای بارگذاری شده          �

و...          �
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سـامانه تبـادل فـایل 
ماموريت اصلی در نظر گرفته شــده برای زيرسيســتم ســامانه تبادل فايل 
اتوماســيون اداری فراگســتر، تبادل و انتقــال فايلها دريك ســاختار منظم 
و از پيش تعريف شــده، مســتقل ازپرونده های قابل تعريف بر روی شــبكه 

می باشد. سازمان 
از ارزش آفرينی های اين زيرسيســتم می توان به ســهولت و سرعت درانتقال 
فايلها، امنيت ونظارت بيشــتر برای تبادل فايل دربستر شبكه داخلی، اعمال 

كنتــرل در هنگام تبادل فايل بر روی فرمت و حجم فايل ها اشــاره كرد.
باتوجه به اينكه اين زيرسيســتم تحت وب است نياز به نصب بر روی سيستم  

كاربران را ندارد،و به ســرعت درسطح سازمان اجرايی خواهد شد. 

   مـزایای نـرم افـزار    

پيروی از سـطوح دسترسـی براسـاس سـاختار و واحدهای سـازمانی  �

كنترل برروی حجم و نوع فايل براساس دسترسی هر واحد     �

ازای هركاربر  � به  ارسـالی  و  دريافتی  فايل   كارتابل  دارای 

ارسال همزمان يك فايل به تعداد نفرات دلخواه     �

حذف فايل های ارسـال شـده يا دريافت شـده در بازه  زمانی قابل تعريف  �

فشرده ســازی خــودكار فايــل  درهنــگام انتقــال و ذخيــره ســازی و خــروج از حالــت      �
فشــرده در هنــگام دريافــت

امـكان Drag&Drop چنـد فايـل بصـورت يكجـا بـه محيـط انتقـال  �

حذف مشكالت انتقال فايلها بروش سنتی     �

اعمـال سـطوح دسترسـی براسـاس واحـد سـازمانی وكاربـران بـرروی نـوع   �
وحجـم فايـل قابـل انتقـال

جلوگيری از انتشار ويروس درمحيط شبكه بهره بردار     �

جلوگيری از انبارش بی رويه فايلها درپرونده های مشـترک سـازمان  �

و...     �
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دانشنامه سـازمانی 
با راه اندازی زير سيستم دانشنامه اتوماسيون اداری فراگستر امكان ساماندهی 
دانش توليد شــده در يك ســازمان فراهم می گردد. همچنين باعث می شود 

دانش مناسب در زمان مناســب در اختيار افراد سازمان قرار گيرد. 
يعنــی هر وقت برای انجام يك كار به دانش خاصی احتياج داشــته باشــيم 
بالفاصله و بسادگی در دانشنامه بدنبال آن می گرديم و جواب سواالت خودرا 
می يابيم. با اســتفاده از اين زير سيستم می توان از تجربيات و روشهای حل 
مشــكالت قبلی در ســاير كارها اســتفاده نمود كه اين امر منجر به كاهش 

زمان، هزينه، افزايش كيفيت و رضايت ذينفعان می شــود.

   مـزایای نـرم افـزار    

امكان ايجاد طبقه بندی  وكنترل دسترسی به درج و ويرايش دانش          �

امكان نگهداری سوابق تغييرات در دانش توليد شده           �

دسترسی آسان به مطالب و امكان جستجوی سريع بين سرفصل           �

امكان جستجوی كلمات كليدی در مقاالت          �

دسته بندی خودكار مقاالت توليد شده بر اساس رتبه مطلب          �

ارائه دسترسی به كاربران جهت توليد و مشاهده دانش توليد شده           �

يكپارچگی كامل با نرم افزار اتوماسيون اداری فراگستر          �

امكان بهره برداری بصورت يك وب  سايت جداگانه          �

تعريف سطوح دسترسی برای توليد و مشاهده مطالب          �

و...          �
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مـدیریت مستندات 
اداری  نرم افزار مديريت مستندات يكی از زير سيستم های اصلی نرم افزار اتوماسيون 
بوده كه در آن كاربران امكانات و كاربـــــرد های ويژه ای به منظور مديريت 
و نگهداری از مســتندات سازمانی، نقشــه های فنی  و فرم های سازمانی در 

داشت. خواهند  اختيار 
اين نرم افزار با رعايت مالحظات امنيتی قابليت هايی از جمله تعريف ســاختار 
بايگانی، تعيين و انتســاب تگ به اســناد، ورود انبوه مستندات، جستجوهای 
پيشرفته و گزارشات متنوع در خصوص وضعيت مستندات را، برای سازمان های 

عالقه مند به حذف كاغذ از چرخه كاری خود فراهم می ســازد. 

   مـزایای نـرم افـزار    

تعريف درختواره پرونده های  بايگانی اسناد بطور نامحدود          �

تعريف سطوح دسترسی واحد ها و كاربران به هر پرونده           �

تعيين حدود دسترسی كاربران در خصوص اسناد هر پرونده          �

تعريف انواع دفاتر ثبت و شماره گذاری اسناد          �

قابليت تعريف و انتساب برچسب و يادداشت و جستجو بر اين اساس          �

قابليت دريافت اسناد از ورودی های اسكنر، ايميل، فكس          �

قابليت انتساب چند فايل به هر سند          �

قابليت check in/check out اسناد در هنگام كار گروهی          �

قابليت versioning و نگهداری كليه نسخ اسناد با امكان رجوع          �

قابليت ارسال و دريافت مستندات از كارتابل اتوماسيون اداری فراگستر          �

تعريف مسير اسناد از ايجاد تا انتشار آن در سطح سازمان          �

ثبت تعداد مراجعات ونگهداری كليه سوابق قبلی اسناد          �

و...          �
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گزارشات هوشمند 
زير سيســتم هوش تجاری كه در تمامی زير سيســتم های فراگستر از جمله 
اتوماسيون اداری در دســترس می باشــد، مجموعه تواناييها، تكنولوژی ها، 
ابزارها و راهكارهايی اســت كه به درک بهتر مديران از شرايط كسب و كار 

می نمايد.  شايانی  كمك 
بيشــتر گزارشات توليد شده توسط اين زير سيســتم، گزارشاتی تحليلی، چند 
بعدی و نمايانگر عمليات انجام شــده در سيستم می باشد، اين ابزار ديدگاهی 
عميق به مديران ســازمان برای اتخاذ تصميمات استراتژيك ارائه می  نمايد.

   مـزایای نـرم افـزار    

يكپارچه كننده تمامی گزارشات توليد شده در سطح سازمان          �

�          ETL و طراحی Data warehouse پشتيبانی توسط

�          )KPI( امكان معرفی شاخص های كليدی عملكرد

ــا در           � ــزار ي ــی نرم اف ــر روی صفحــه اصل ــی ب ــش داشــبورد مديريت ــكان نماي ام
پنجــره جداگانــه

امكان استفاده از داشبورد مديريتی و قابليت های سيستم  به  صورت هم زمان          �

ســاخت گزارشــات Drill Down و نمايــش تركيبــی اطالعــات در قالــب جــدول،           �
نمــودار و Gauge و نقشــه

امكان ايجاد گزارشات توسط ابزار گزارش ساز فراگستر          �

امكان اجرا و كنترل دسترسی به گزارشات توليد شده توسط ساير تكنولوژی ها          �

مديريت آسان دسترسی كاربران و گروه های كاربری به گزارشات          �

و...          �
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نرم افـزار 
 )BPMS( مدیریت فـرآیند هـا

پس از اجرای اتوماسیون اداری لزوم مكانيزه شدن فرم ها و فرآيندهای 
سازمانی كه در قالب اتوماسيون های اداری و يا حتی فرم سازها قابل پياده سازی 
نمی باشند بيش از پيش احساس می شــود. همچنين همزمان با مكانيزه شدن 
فرآيندها، الزم اســت ارتباط و يكپارچگی آنها با ساير سيستم های اطالعاتی 

شود. ايجاد  نيز  سازمان  در  موجود 

BPMS فراگستـــــر ابزاری است واقعی كه می تواند عالوه بر پاسخگويی 
بــه نيازهای فوق، اجرای صحيح و به موقــع فرآيند ها را گارانتی نموده و به 
ازای تك تك فرم ها و فرايندهای ساخته شده و مراحل اجرای كارها، امكان 

تعريف شاخص و اخذ گزارشــات تحليلی را ممكن  سازد.

 بــه طور مثال  كليه فرآيندهايی كه در واحد سيســتم ها و روش ها تعريف 
می گردنــد و همچنين كليه درخواســت های جاری ســازمان  كه تا ديروز در 
قالب نامه صورت می گرفت و افراد می بايســت به صورت دســتی مراحل را 
طی می نمودند، اكنون از طريق BPMS به فرآيندی هوشــمند تبديل شده، 

كه رويه و روال اســتانداردی برای آن وجود خواهد داشت.

ســادگی محض این نرم افزار امکان ساخت و تغییر فرآیندها 
مقدور می سازد. را توسط خود شما 
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قابلیت های برتر BPMS فراگستــــر    

�       )BAM امكان دريافت انواع گزارشات پايش فرآيندی، كاربری و واحدی )فناوری

امكان تعيين و اندازه گيری زمان اجرای هر فعاليت و فرآيند       �

�       )Tracking( امكان پيگيری و رهگيری آسان درخواست

امكان فراخوانی و درج اطالعات از ساير سيستم های سازمانی       �

ــراد، واحــد هــای        � ــوگاه هــا برحســب اف ــر هــا و گل ــه شناســايی تاخي كمــك ب
ــا  ــازمانی و فرآينده س

پشتيبانی از انواع ساختار سازمانی در اجرای فرآيند ها       �

�       )Versioning( پشتيبانی از نگارش متعدد فرآيند ها

بخشی از امکانات BPMS فراگستــــر     

امكان معرفی چارت سازمانی و منابع سازمانی به موتور گردش كار       �

مديريت و اجرای چندين فرآيند همزمان       �

�       BPMN مدلسازی فرآيند با استاندارد جهانی

�       Active Directory و  LDAP يكپارچگی با

تعيين مهلت انجام كار در هر قسمت از انجام كار       �

پشتيبانی از چند زبان       �

مشاهده مراحل گردش كاری طی شده به صورت گرافيكی       �

يكپارچگی با پورتال و سفارشی سازی آن       �

برای دريافت اطالعات تكميلی اين محصول به 
وب سايت فراگستـر و  يا به كاتالوگ تخصصی BPMS فراگستر مراجعه فرماييد.
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اطالعـات تکمیلـی اتومـاسـیون اداری

در وب سایت فراگستــــر
www.faragostar.net
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