در یک نگاه
شــركت مهندســي پژوهشــي فراگستــــــر (ســهامي خــاص) ،بــا هــدف ايجــاد
بســتري مناســب در زمينــه ارائــه راهكارهــاي يكپارچــه فنــاوري اطالعــات در ســال
 1376تأســيس گرديــد .اكنــون پــس از هجــده ســال فعاليــت ،هــزاران ســازمان و
شــركت از خدمــات نر مافــزاري ايــن شــركت اســتفاده مينماينــد.
فراگستــــــر اجــراي موفقتريــن پروژ ههــای نر مافــزاري كشــور را در ســابقه خــود
دارد .ایــن شــركت بــا بهر همنــدي از حــدود  120نيــروي متخصــص در زمينههــاي
فنــاوري اطالعــات ،صنايــع و مديريــت توانســته اســت بــا تاســيس شــعب خــود در
اســتا نهای البــرز ،اصفهــان ،فــارس ،خراســان رضــوی ،آذربایجــان شــرقی ،خراســان
جنوبــی ،قــم ،کرمــان ،سیســتان و بلوچســتان ،یــزد و مازنــدران بــه امــر فــروش
محصــوالت و خدمــات پــس از فــروش بپــردازد.
شــركت فراگستــــــر در حال حاضر داراي رتبه  1شــورايعالي انفورماتيك ميباشــد.

1

اتوماســیون اداری فراگســتر ،با رویکرد مکانیزاسیون مراودات
سازمانی در ادارات و شرکتهای متوسط و بزرگ طراحی و ارائه
گردید .این محصول هماکنون با بیش از  13ســال سابقه ،یکی
از برترین و معتبرترین راهکارهای ارائه شده در زمینه را هاندازی
سیستمهای مکاتبات اداری به شمار میآید .از اولین نسخه این
محصول که در ســال  80روانه بازار گردید تا نسخه جاری آن،
درســیر تکامل این نر مافزار دو اصل سادگی کاربری و کارایی
بیشــتر همواره مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
2
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کارتابـل الکتـرونیـک
و دبیـرخــانه
سیســتم اتوماسیون اداری تحت وب فراگستر با فراهم نمودن درگا ههای
متنــوع ،امکان دریافت و ارســال خودکار انواع نامــه را ممکن و اجرای
فرآیندهای اداری را تســهیل نموده و منجر به شــفافیت و بهبود چرخه
گردش اطالعات در بین کارکنان ،مدیران و مشــتریان سازمان میگردد.

مـزایای نـرم افـزار
         طراحی ظاهر گرافیکی فوقالعاده و حفظ سادگی در عین امکانات فراوان
         تنها نرمافزار اتوماسیون یکپارچه با محیط های  Wordو Outlook

         سازگار با تمام نسخ مرورگرهای متداول نظیر IE - Firefox - Chrome

         قابل مشاهده بر روی انواع  Smart PhoneوTabletها

         دارای یک موتور گردش کار واقعی گردش فرمها و فرایندهای سازمانی
         پشتیبانی از فرایند جانشینی ،تفویض و ادغام ساختار سازمانی

         ارسال  SMSبه هنگام دریافت نامه و هشدارهای قابل تنظیم

         صدور آالرم دریافت نامه و سررسید کارها بدون نیاز به ورود به نرمافزار

         پشتیبانی از زیر ساخت کلید عمومی ،بهمنظور پشتیبانی از امضای دیجیتال

         دارای کارتابل آفالین با استفاده از یکپارچگی با نرمافزار MS Outlook

         دارای گواهینامه تاییدیه امنیت نرمافزار از مراکز معتبر

         پشتیبانی از پروتكلهای  ECEو  PTPجهت تبادل اطالعات
         دارای بیش از یکصد گزارش مدیریتی و آماری

         یکپارچه با گزارشساز فراگستر به منظور ساخت گزارشات متنوع
         و...
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ویژگـیهـای کارتابـل
         مشاهده ارجاعات ،گردش و اطالعات نامه با اشاره به هر ردیف نامه
         مشاهده چرخه و توالی ارجاعات به صورت گرافیکی

         دریافت یکجای نامه و کلیه سوابق و پیوستها در قالب یک فایل فشرده

         امکان مشاهده نامههای متنی در قالب  Wordو PDF

         مشاهده  thumbnailنامه ها ،بزرگنمایی ،کوچک نمایی و چرخش نامه ها

         دســتهبندی نامههــای دریافــت شــده بــر حســب تاریــخ دریافــت ،فرســتنده،
اولویــت نامههــا و ...
         پرینت نامه ها (بدنه نامه ،بدنه همراه ارجاعات ،به همراه یادداشت و جوابیه و)...

         جستجوی پیشرفته بر روی تمام شاخصه های نامه

         تعریف قوانین کارتابل جهت دسته بندی خودکار نامهها

         امکان دسترسی به کارتابل پست های تفویض شده و کارتابل افراد جانشین
         امکان الصاق نامه ها به هم در جهت تولید زنجیره سوابق نامه

         دریافت یا ارسال هشدار الزم در صورت دیرکرد زمان پاسخگویی

         پیگیری و نظارت بر روند گردش و اقدامات انجام شده بر روی نامه ها
         انتخاب چند نامه و  Drag&Dropآنها به پرونده های دلخواه
         و...
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ایجـاد مستقیم نامـه در Word
         ارتباط مستقیم نرم افزار  Wordبا نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر
         امــکان ایجــاد نامــه ،شــماره گــذاری و ارجــاع نامــه بــه طــور کامـ ً
ا مســتقل
از سیســتم اتوماســیون اداری ،از داخــل خــود نــرم افــزار Word
         درج شماره نامه ،تاریخ نامه و امضا فرستند در داخل بدنه نامه

         اندیکاتـور نامـه بـر اسـاس فرمـت دبیرخانـه هـای تعریـف شـده در اتوماسـیون
اداری فراگستـــر
         امکان پیوست فایل به نامه از داخل نرم افزار Word

         امکان ایجاد نامه مشابه از داخل نرم افزار Word

         ارجاع خودکار نامه ها ایجاد شده از  Wordبه درون کارتابل تحت وب کاربران

         ایجاد عطف و پیرو در هنگام ایجاد نامه در داخل نرم افزار Word

         امکان ارجاع نامه های پیش نویس ایجاد شـده در Wordو مشـاهده توسـط
گیرنـده در داخل خود نـرم افزار Word
         قابل نصب برروی نسخ  2010 ،2007و  2013و بدون نیاز به تنظیمات خاص
         و...
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ویژگـی هـای ارجـاع نامـه
         امکان استفاده از قلم نوری در هنگام درج پاراف بر روی بدنه نامه
         پیروی خودکار از قوانین کارتابل در هنگام ارجاع نامه

         امکان ارسال  SMSو اطالع رسانی در هنگام ارجاع نامه
         امکان انتخاب و ارجاع چندین نامه به صورت همزمان

         امکان تعیین مهلت پاسخگویی بر روی ارجاعات مختلف
         امکان تعیین نوع و الویت ارجاع
         امکان ارجاع نامه به صورت محرمانه

         امکان ایجاد گروه بندی گیرندگان و ارجاع گروهی

         امکان تعریف گیرندگان مورد عالقه و مشاهده آنها در ابتدای لیست

         امکان ارجاع نامه به تمامی گیرندگان قبلی

         ارجاع با دو امکان انتقال یا باقی ماندن نامه در کارتابل

         امکان ذخیره متون پرکاربرد جهت استفاده در هنگام ارجاع
         و...
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ویژگـیهـای دبیرخـانه
         تعریف نامحدود دبیرخانه با فرمت های مختلف شماره گذاری
         قابلیت اتصال به انواع اسکنر (تک برگی یا دستهای)

         قابلیت بهبود خودکار کیفیت و سایز تصویر و کنترل حجم نامههای اسکن شده
         امکان بزرگنمایی ،کوچک نمایی و گردش تصاویر اسکن شده
         امکان دریافت و ارسال خودکار ایمیل از دبیرخانه

         امکان تبدیل خودکار ایمیل های دریافت شده به نامه وارده
         امکان دریافت و ارسال خودکار فکس از دبیرخانه

         امکان تبدیل خودکار فکس های دریافت شده به نامه وارده

         پشتیبانی از جدیدترین نگارش پروتکل  ECEجهت تبادل با سایر سیستمها

         پشــتیبانی از پروتــکل  PTPجهــت تبــادل خــودکار بــا ســایر ســازمانهای
دارای نرمافــزار فراگســتر
         جستجو و مشاهده تمامی نامه های قابل دسترس توسط واحد دبیرخانه

         امــکان مشــاهده رونــد گــردش نامــه از طریــق وب ســایت ســازمانی توســط
مــاژول تکریــم اربــاب رجــوع
         امکان چاپ فیش و ارسال خودکار  SMSدر هنگام ثبت نامه در دبیرخانه

         مشاهده گردش نامه ها ،یادداشت و جوابیه ها و آخرین گیرنده گان نامه
         مشاهده کلیه تاریخچه تغییرات نامه

         و...
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ویژگـیهـای بایگانـی
         امکان تعریف نامحدود پرونده های بایگانی به صورت سلسله مراتبی

         تعیین سطوح دسترسی واحد ها و افراد به هرکدام از پرونده های بایگانی

         امکان انتخاب دسته ای و انتقال نامه ها به پرونده های بایگانی

         جستجوی سریع در بین نامه های بایگانی شده در یک یا چند پرونده

          دسته بندی پرونده بایگانی شخصی و سازمانی
         امــکان باقــی مانــدن اصــل نامــه در هنــگام بایگانــی در کارتابــل ،و یــا انتقــال
کامــل نامــه بــه پرونــده بایگانــی
         و...
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تقـویم و
مـدیریت جلسـات
با اســتفاده از نر مافزار تقویم و مدیریت جلســات که یکی از زیر سیستمهای
اصلی نر مافزار اتوماســیون فراگســتر به شمار میآید ،شــما امکان مدیریت
موثــری بر زمان و نحوه برگزاری جلســات و همچنیــن کارهای و وظایف
سازمانی را خواهید داشت.
این راهکار ،رو شهای ســازمان یافتهای را در جهت حفظ سوابق و مصوبات
جلســات و همچنین پیگیری کارهای اســتخراج شــده از هر جلسه در اختیار
سازمان قرار میدهد.
از دیگر امکانات این سیســتم امکان تعریف کارهای شــخصی یا تعریف کار
برای افراد دیگر در سررســید سازمانی میباشد.

مـزایای نـرم افـزار
         امکان ثبت و انجام کلیه مراحل قبل و بعد از جلسه

         امکان ارسال خودکار دعوت نامه در کارتابل مدعوین یا ارسال  SMSو ایمیل
         امکان ثبت نتایج و مصوبات جلسات با تعیین افراد مسئول پیگیری

         ارسال مصوبات جلسات در قالب نامه و ایمیل به حاضرین

         امکان تبدیل هر یک از مصوبات سازمانی به کار و ثبت در سررسید سازمانی

         تعریف کارها و وظایف سازمانی در سررسید سازمانی با امکان پیگیری
         امکان تعریف جلسات و رویداد های تکرار شدنی

         اشتراک سررسید سازمانی بین کاربران یا گروه های کاربری

         امکان یادآوری کلیه جلسات و کارهای تعریف شده به ذینفعان
         امکان اعالم لغو یا تاخیر برگزاری جلسات به ذینفعان
         و...
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مدیریت فـکس،
ایـمیل و پیــامـک
باســرویس مدیریت فکس اتوماسیون اداری فراگســتر ،کاربران قادر هستند
بــدون نیــاز به دســتگاه فکس و تنهــا از طریق یک ســرویس نر مافزاری،
بصورت کام ً
ال الکترونیکی نســبت به دریافت و ارسال فکس از داخل سیستم
اتوماسیو ناداری اقدام نمایند.
همچنین در سرویس مدیریت پست الکترونیکی ،با تعریف ایمیلها ی سازمانی،
امکان ارســال و دریافت ایمیل از داخل کارتابل فراهم خواهد بود.
سرویس پیام کوتاه نیز در کلیه رخدادهای سیستم از جمله ارجاع نامه ،اطالع
جلســات و  ...قابل فراخوانی و استفاده میباشد.

مـزایای نـرم افـزار
         پشتیبانی ازگردش کام ً
ال الکترونیک فکسهای دریافتی و ارسالی
         امکان فکس نام ه به طور مستقیم ازداخل سیستم

ی دردبیرخانههای مختلف
         مجزاسازی فکس های دریافتی و ارسال 

         امکان تبدیل فکس های دریافتی به نامه وارده
ل درکارتابل ایمیلهای دریافتی
         مشاهده ایمی 

         امکان ایمیل مستقیم نامه از داخل کارتابل به آدرس ایمیل گیرندگان
ل دریافتی به نامه وارده
         امکان تبدیل ایمی 

         امکان آرشیو کلیه ایمیلهای دریافتی و ارسالی
         قابلیت اتصال به انواعMail Server

         ارسال  SMSدر هنگام دریافت نامه و موعد سررسید کارها
         و...
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کارتابل آفـالین
با استفاده از زیر سیستم کارتابل آفالین اتوماسیون اداری فراگستــر میتوانید
تمام یا بخشــی از نامههای داخل کارتابل را به همراه کلیه ملحقات و شــرح
ارجاعاتی که تابحال داشــتهاید به نر مافزار  Microsoft Outlookانتقال
دهید وســپس درجای دیگری (مانند منزل یا در سفر) بدون اتصال به شبکه
داخلــی یا اینترنت ،نامههای خود رامشــاهده و ارجاعــات خود را روى نامه
انجام دهید.
سیستم اتوماســیون اداری فراگستـــــر به محض برقراری اتصال به شبکه
ســازمانی ،عملیات بروزرســانی را انجام میدهد و مســتندات و ارجاعات را
برای گیرندگان بطور خودکار ارســال میکند.

مـزایای نـرم افـزار
         یکسان سازی خودکار اطالعات کارتابل اتوماسیون اداری با Outlook

         امكان فراخوانی نامهها از داخل كارتابل اتوماسیون اداری به  Inboxنرمافزار Outlook
         ارسال خودكار تمام یا بخشی از نامههای كارتابل به نرمافزار Outlook

         امكان مشاهده متن نامه (تصاویر و متون) و کلیه ارجاعات نامه ها در Outlook

         امـكان ارجـاع مسـتقیم و درج پـاراف از Outlookبه گیرنـده گان و دریافت نامه
در کارتابل تحت وب اتوماسـیون فراگسـتر

         ارجاع خودکار نامه ها به گیرنده گان به محض ارتباط با شبکه

         امكان تهیه پیشنویس از روی ایمیل دریافت شده و سپس ثبت آنها در دبیرخانه

         انتقــال خــودکار پیوســت ایمیــل هــای دریافتــی بــه فــرم پیــش نویــس هــای
اتوماســیون اداری در هنــگام ثبــت نامــه
         و...
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نسخـه تبلـت و مـوبایل
در دســترس بودن اطالعات مورد نیاز جهت تصمیمسازی ،مدیریت سازمان
از اهمیت باالیی برخوردار میباشــد .در همین راســتا فراگستر اقدام به ارائه
نســخه جدید نر مافزار اتوماســیون اداری فراگســتر با قابلیت نصب سریع و
آســان بر روی انواع  Tabletها و  Smart Phoneها نموده است.
استفاده از این نر مافزار سبب تسریع فرایندهای سازمانی و گردش اطالعات،
بدون وابستگی زمانی و مکانی میشود و مدیر میتواند در هر لحظه و خارج
از محیط کار نیز به اطالعات ســازمانی دسترسی داشته و پروند هها و نامهها
را بررســی کند و فرایندها را به جریان بیندازد.

مـزایای نـرم افـزار
         قابلیت نصب و بهره برداری بر روی انواع سیستم عامل های موبایل

         مشاهده نامه های کارتابل و کلیه پیوست ها و پاراف های هر نامه
         امکان دسترسی آسان به کارتابل پیگیری ها

         ارجاع نامه و ثبت پاراف از درون کارتابل تعبیه شده در موبایل
         امکان مشاهده کلیه یادآوری ها و پیام ها در بستر موبایل
         امکان ایجاد و ارسال پیام و یادآوری

         طراحی پیشرفته بر مبنای استانداردهای گوگل

         و...

26

www.faragostar.net

27

رسـانه سـازمـانـی
جمعآوری ســریع وآسان مدیاهای موجود درســازمان (نظیر فیلم ،فایل های
صوتی ،تصویر و )...و دسترســی طبقهبندی شــده به آنها همواره از نیازهای
یك سازمان دانشمحور بوده است.
رویكرد زیرسیســتم رسانه ســازمانی اتوماسیون اداری فراگســتر ،دراختیار
قراردادن ابزاری ســاده وتوانا بمنظور ایجاد مکانی برای نگهداری و مشاهده
تمام فایلهای مالتی مدیای سازمان بدون نیاز به نصب  Playerهای مختلف
بر روی هریک ازکالینتهاست.
دراین زیرسیســتم کاربر میتواند با ایجاد آلبو مهای مختلف ،نســبت به آپلود
(  )Uploadفایلهای چند رســانهای اقدام نموده و ســایر کاربران سیســتم
درصورت داشــتن دسترســیهای الزم ،تصاویر و فیلمها را در همان محیط
نر مافزار اتوماســیون اداری مشاهده نمایند.

مـزایای نـرم افـزار
         بارگذاری انواع فایلها براساس فرمت والگوهای قابل تعریف درسیستم
         دستهبندی و ایجاد آلبوم

         تعیین سطوح دسترسی جهت ایجاد و مشاهده آلبوم

ل (فیلم ،عكس ،صدا) بدون نیاز به نصب ابزار خارجی
         نمایش انواع فای 
         مشاهده رتبه ومیزان مشاهده هركدام از فیلم ها و تصاویر
         امکان پخش فیلم و موسیقی بدون نیاز به دانلود فایل
         فشردهسازی خودکار محتوای بارگذاری شده

         و...
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سـامانه تبـادل فـایل
ماموریت اصلی در نظر گرفته شــده برای زیرسیســتم ســامانه تبادل فایل
اتوماســیون اداری فراگســتر ،تبادل و انتقــال فایلها دریک ســاختار منظم
و از پیش تعریف شــده ،مســتقل ازپرونده های قابل تعریف بر روی شــبکه
سازمان میباشد.
از ارز شآفرینیهای این زیرسیســتم میتوان به ســهولت و سرعت درانتقال
فایلها ،امنیت ونظارت بیشــتر برای تبادل فایل دربستر شبکه داخلی ،اعمال
کنتــرل در هنگام تبادل فایل بر روی فرمت و حجم فایلها اشــاره کرد.
باتوجه به اینکه این زیرسیســتم تحت وب است نیاز به نصب بر روی سیستم
کاربران را ندارد،و بهســرعت درسطح سازمان اجرایی خواهد شد.

مـزایای نـرم افـزار
 پیروی از سـطوح دسترسـی براسـاس سـاختار و واحدهای سـازمانی
    کنترل برروی حجم و نوع فایل براساس دسترسی هر واحد

 دارای کارتابل فایل دریافتی و ارسـالی به ازای هرکاربر
    ارسال همزمان یک فایل به تعداد نفرات دلخواه

 حذف فایل های ارسـال شـده یا دریافت شـده در بازه زمانی قابل تعریف

    فشردهســازی خــودکار فای ـل درهنــگام انتقــال و ذخیــره ســازی و خــروج از حالــت
فشــرده در هنــگام دریافــت

 امـکان  Drag&Dropچنـد فایـل بصـورت یکجـا بـه محیـط انتقـال
    حذف مشکالت انتقال فایلها بروش سنتی

 اعمـال سـطوح دسترسـی براسـاس واحـد سـازمانی وکاربـران بـرروی نـوع
وحجـم فایـل قابـل انتقـال
    جلوگیری از انتشار ویروس درمحیط شبکه بهرهبردار

 جلوگیری از انبارش بیرویه فایلها درپروندههای مشـترک سـازمان
    و...
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دانشنامه سـازمانی
با را هاندازی زیر سیستم دانشنامه اتوماسیون اداری فراگستر امکان ساماندهی
دانش تولید شــده در یک ســازمان فراهم میگردد .همچنین باعث میشود
دانش مناسب در زمان مناســب در اختیار افراد سازمان قرار گیرد.
یعنــی هر وقت برای انجام یک کار به دانش خاصی احتیاج داشــته باشــیم
بالفاصله و بسادگی در دانشنامه بدنبال آن میگردیم و جواب سواالت خودرا
مییابیم .با اســتفاده از این زیر سیستم میتوان از تجربیات و روشهای حل
مشــکالت قبلی در ســایر کارها اســتفاده نمود که این امر منجر به کاهش
زمان ،هزینه ،افزایش کیفیت و رضایت ذینفعان میشــود.

مـزایای نـرم افـزار
         امکان ایجاد طبقهبندی وکنترل دسترسی به درج و ویرایش دانش

         امکان نگهداری سوابق تغییرات در دانش تولید شده

         دسترسی آسان به مطالب و امکان جستجوی سریع بین سرفصل
         امکان جستجوی کلمات کلیدی در مقاالت

         دستهبندی خودکار مقاالت تولید شده بر اساس رتبه مطلب

         ارائه دسترسی به کاربران جهت تولید و مشاهده دانش تولید شده

         یکپارچگی کامل با نرمافزار اتوماسیون اداری فراگستر
         امکان بهرهبرداری بصورت یک وبسایت جداگانه

         تعریف سطوح دسترسی برای تولید و مشاهده مطالب

         و...
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مـدیریت مستندات
نرمافزار مدیریت مستندات یکی از زیر سیستمهای اصلی نرمافزار اتوماسیوناداری
بوده که در آن کاربران امکانات و کاربـــــر دهای ویژ های به منظور مدیریت
و نگهداری از مســتندات سازمانی ،نقشــههای فنی و فر مهای سازمانی در
اختیار خواهند داشت.
این نر مافزار با رعایت مالحظات امنیتی قابلیتهایی از جمله تعریف ســاختار
بایگانی ،تعیین و انتســاب تگ به اســناد ،ورود انبوه مستندات ،جستجوهای
پیشرفته و گزارشات متنوع در خصوص وضعیت مستندات را ،برای سازمانهای
عالقهمند به حذف کاغذ از چرخه کاری خود فراهم میســازد.

مـزایای نـرم افـزار
         تعریف درختواره پرونده های بایگانی اسناد بطور نامحدود
         تعریف سطوح دسترسی واحد ها و کاربران به هر پرونده

         تعیین حدود دسترسی کاربران در خصوص اسناد هر پرونده
         تعریف انواع دفاتر ثبت و شماره گذاری اسناد

         قابلیت تعریف و انتساب برچسب و یادداشت و جستجو بر این اساس

         قابلیت دریافت اسناد از ورودی های اسکنر ،ایمیل ،فکس
         قابلیت انتساب چند فایل به هر سند

         قابلیت  check in/check outاسناد در هنگام کار گروهی

         قابلیت  versioningو نگهداری کلیه نسخ اسناد با امکان رجوع

         قابلیت ارسال و دریافت مستندات از کارتابل اتوماسیون اداری فراگستر
         تعریف مسیر اسناد از ایجاد تا انتشار آن در سطح سازمان
         ثبت تعداد مراجعات ونگهداری کلیه سوابق قبلی اسناد
         و...
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گزارشات هوشمند
زیر سیســتم هوش تجاری که در تمامی زیر سیســتم های فراگستر از جمله
اتوماسیون اداری در دســترس می باشــد ،مجموعه تواناییها ،تکنولوژ یها،
ابزارها و راهکارهایی اســت که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و کار
کمک شایانی مینماید.
بیشــتر گزارشات تولید شده توسط این زیر سیســتم ،گزارشاتی تحلیلی ،چند
بعدی و نمایانگر عملیات انجام شــده در سیستم میباشد ،این ابزار دیدگاهی
عمیق به مدیران ســازمان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک ارائه می نماید.

مـزایای نـرم افـزار
         یکپارچه کننده تمامی گزارشات تولید شده در سطح سازمان
         پشتیبانی توسط  Data warehouseو طراحی ETL

         امکان معرفی شاخصهای کلیدی عملکرد ()KPI

         امــکان نمایــش داشــبورد مدیریتــی بــر روی صفحــه اصلــی نرمافــزار یــا در
پنجــره جداگانــه
         امکان استفاده از داشبورد مدیریتی و قابلیتهای سیستم ب ه صورت همزمان

         ســاخت گزارشــات  Drill Downو نمایــش ترکیبــی اطالعــات در قالــب جــدول،
نمــودار و  Gaugeو نقشــه
         امکان ایجاد گزارشات توسط ابزار گزارش ساز فراگستر

         امکان اجرا و کنترل دسترسی به گزارشات تولید شده توسط سایر تکنولوژی ها

         مدیریت آسان دسترسی کاربران و گروه های کاربری به گزارشات

         و...
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نرم افـزار
مدیریت فـرآیندهـا ()BPMS
پس از اجرای اتوماسیون اداری لزوم مکانیزه شدن فر مها و فرآیندهای
سازمانی که در قالب اتوماسیونهای اداری و یا حتی فرم سازها قابل پیادهسازی
نمیباشند بیش از پیش احساس میشــود .همچنین همزمان با مکانیز هشدن
فرآیندها ،الزم اســت ارتباط و یکپارچگی آنها با سایر سیستمهای اطالعاتی
موجود در سازمان نیز ایجاد شود.
 BPMSفراگستـــــر ابزاری است واقعی که میتواند عالوه بر پاسخگویی
بــه نیازهای فوق ،اجرای صحیح و به موقــع فرآیندها را گارانتی نموده و به
ازای تک تک فر مها و فرایندهای ساخته شده و مراحل اجرای کارها ،امکان
تعریف شاخص و اخذ گزارشــات تحلیلی را ممکن سازد.
بــه طور مثال کلیه فرآیندهایی که در واحد سیســتمها و رو شها تعریف
میگردنــد و همچنین کلیه درخواســتهای جاری ســازما ن که تا دیروز در
قالب نامه صورت میگرفت و افراد میبایســت به صورت دســتی مراحل را
طی مینمودند ،اکنون از طریق  BPMSبه فرآیندی هوشــمند تبدیل شده،
که رویه و روال اســتانداردی برای آن وجود خواهد داشت.

ســادگی محض این نر مافزار امکان ساخت و تغییر فرآیندها
را توسط خود شما مقدور میسازد.
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قابلیت های برتر  BPMSفراگستــــر

بخشی از امکانات  BPMSفراگستــــر

      امکان دریافت انواع گزارشات پایش فرآیندی ،کاربری و واحدی (فناوری )BAM

      امکان معرفی چارت سازمانی و منابع سازمانی به موتور گردش کار

      امکان پیگیری و رهگیری آسان درخواست ()Tracking

      مدلسازی فرآیند با استاندارد جهانی BPMN

      امکان تعیین و اندازه گیری زمان اجرای هر فعالیت و فرآیند

      امکان فراخوانی و درج اطالعات از سایر سیستم های سازمانی

      یکپارچگی با  LDAPو Active Directory

      کمــک بــه شناســایی تاخیــر هــا و گلــوگاه هــا برحســب افــراد ،واحــد هــای
ســازمانی و فرآیندهــا

      تعیین مهلت انجام کار در هر قسمت از انجام کار

      پشتیبانی از انواع ساختار سازمانی در اجرای فرآیند ها

      مشاهده مراحل گردش کاری طی شده به صورت گرافیکی

      پشتیبانی از نگارش متعدد فرآیند ها ()Versioning
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      مدیریت و اجرای چندین فرآیند همزمان

www.faragostar.net

      پشتیبانی از چند زبان

      یکپارچگی با پورتال و سفارشی سازی آن

برای دریافت اطالعات تکمیلی این محصول به
وب سایت فراگستـر و یا به کاتالوگ تخصصی  BPMSفراگستر مراجعه فرمایید.
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اطالعـات تکمیلـی اتومـاسـیون اداری

در وب سایت فراگستــــر
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