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 .12آموزش

مجموعه راهبرد در یک نگاه

شرکت راهبرد با تکیه بر سالها تجربه ارزشمند در ارائه خدمات توسعه نرم افزار ،متعهد به تأمین رضایت مشتتری و رعایتت دقیت
اصول و چارچوب تواف شده در زمینه کیفیت ،هزینه و زمان و با استتفاده از منتابا انستانی مجترب و آزمتوده همتواره پیشترو در
ارائه خدمات موثر و کارآمد بوده است .مجموعه راهبرد با بیش از  12ستال ستابقه بصتورت متمرکتز در حتوزه اصتناف فعالیتت
مستمر داشته و طی این مدت ،نرم افزار هتای متعتددی بترای اتتای هتای اصتناف و اتحادیته هتای صتنفی شتامل مکاتبتات اداری
مدیریت پرونده های اعضاء و حسابداری ویژه اتحادیه ها و نترم افتزار هتای مشتابه بترای امتاکن جهتت مکتانیزه کتردن فرآینتد
پیگیری اخطار های ماده  27و  2۸را نیز طراحی کرده است.این ابتر نت رم افتزار بتا هتدف طراحتی راهکارهتای یک ارچته فنتاوری
اطالعات با همکاری گروهی متشکل از متخصصان نرم افزاری کارشناستان صتنفی ،بتا بکتارگیری از تکنولتوزی روزدنیتا جهتت
مکانیزه کردن فرآیند امور اتحادیه های صنفی تولید و مورد بهره برداری واقا گردید.

لزوم استفاده از نرم افزار

پیشرفت روز افزون تکنولوزی و گسترش فناوری اطالعات در کلیه امتور ،نیتاز اتحادیته هتا بته راهکارهتایی کامتل و مناستب در
زمینه فناوری اطالعات ،که بتواند به حل مشکالت اتحادیه های صنفی و باال بردن بهرهوری و رضایت اعضاء منجر گتردد رو بته
افزایش است .دسترسی سریا به اطالعات ،مدیریت دادهها و گزارش گیری از عملکرد حال حاضر امتور اداری اتحادیته هتا و ...
از مواردی است که امروزه اتحادیه های صنفی با آن روبرو هستند .همواره انجتام فرآینتد تجزیته و تحلیتل اطالعتات در فاصتله
زمانی کوتاه کاری بسیار پیچیده و زمان بر بوده است.به عبارتی اتوماسیون یعنی خودکتار ستازی مجموعته ای از روش هتا بترای
ثبت و نمایش ،مدیریت روند اداری ،فنی و مالی نقش بسزایی در کار اجرایی اتحادیه ها ،افزایش بهره وری و درآمد ،آمارهتای
مؤثر و گزارشات متنوع برای مدیران را دربردارد.
ضرورت بهره مندی از سیستم نوین درجهت تسهیل امور در فواصل زمانی کوتاه در ارتباط با خدمات قابل ارائه به اربتاب رجتوع
گامی مؤثر در ارتقای سطح کیفی خدمات در راستای رسیدن به معیارهای این اتحادیه به شمار می رود کته بتا طراحتی ایتن نترم
افزار این مهم محق شده است و امید است فعالیت اتحادیه ها سریا تر بتا بهتره وری هرچته بیشتتر صتورت گیترد .همچنتین ایتن
سیستم در زمینه پیشگیری از برخی برخوردها و ارتباطات منفی و غیرضروری در ستازمان ،نقتش متبتتی ایفتا متیکنتد .تعتامالت
روزمره و حجم تبادل اطالعات در دورههای کاری فشرده به اندازهای افزایش پیدا میکند ،که انجام و پیگیری آنهتا بته صتورت
دستی و سنتی عمال خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است بتا مشتکالت زیتادی همتراه شتود .از طرفتی بکتارگیری نترم
افزار در درون اتحادیه های صنفی ارتباطات درون و برون را سریا تر ،دقی تتر و ارزان تتر نمتوده استت و مفهتوم «ارتباطتات در
هر کجا و هر زمان» را عینیت بخشیده ،به همین دلیل ارتباط کارکنان را ارتقاء داده و موجبات تسهیل در انجام وظتایف آن هتا را
فراهم می آورد.

لزوم استفاده از نرم افزار در اتحادیه های صنفی

نیاز اتحادیه ها به راهکارهایی کامل و مناسب در زمینه فناوری اطالعات ،که بتواند به حل مشکالت اتحادیته هتای صتنفی و بتاال
بردن بهره وری و رضایت اعضاء منجر گردد رو به افزایش است .دسترسی سریا به اطالعات ،مدیریت دادههتا و گتزارش گیتری
از عملکرد حال حاضر امور اداری اتحادیه ها و  ...از مواردی است که امروزه اتحادیه های صنفی بتا آن روبترو هستتند .همتواره
انجام فرآیند تجزیه و تحلیل اطالعات در فاصله زمانی کوتاه کاری بسیار پیچیتده و زمتان بتر بتوده استت .از مهمتترین مزایتتتای
بکارگیری نرم افزار در اتحادیه های صنفی دستتتیتابی بته دانتش فنتی بته شتکل تخصصتی و کامتل استت کته درایتن صتورت
می توان اشتتکاالت محاسباتی را نیزرصد و برای حل آنها اقدام نمود .ضرورت بهره مندی از سیستم نوین درجهتت تستهیل امتور
در فواصل زمانی کوتاه در ارتباط بتا ختدمات قابتل ارائته گتامی متؤثر در ارتقتای ستطح کیفتی ختدمات در راستتای رستیدن بته
معیارهای اتحادیه های صنفی به شمار می رود که با طراحی این نرم افزار این مهم محق شده است و امید است فعالیتت اتحادیته
ها سریا تر با بهره وری هرچه بیشتر صورت گیرد.

تفاوت اتوماسیون اداری با نرم افزار راهبرد

اتوماسیون غالب ًا جهت مکاتبتات اداری ستازمان متورد استتفاده قرارمتی گیترد کته اتتای اصتناف و اتحادیته هتا موظتف شتدند از
اتوماسیون اداری جهت مکاتب ات استفاده کنند ،اما نیاز اتحادیه ها تنها اتوماسیون اداری نمتی باشتد ،عتالوه بتر مکاتبتات بتا ستایر
اتحادیه ها و اتای اصناف نیاز به نرم افزاری جهت کنترل و مدیریت اعضا تحت پوشتش ختود را دارنتد کته ایتن نترم افتزار ایتن
خالء را پرنموده و لذا اتحادیه ها می توانند با استفاد ه از این نرم افزار کلیه فرآیند صدور پروانه کسب را از ابتدا تتا انتهتا مکتانیزه
کرده و دقت عملکرد کاربران را به حداکتر رسانده و درنتیجه مشکالتی نظیتر عتدم پیگیتری متقاضتیان جهتت تکمیتل متدار
پرونده و نیز انجام بازرسی در زمان مقرر ،اعالم نظر اتحادیه در مدت زمان معین و نیز زمان مجاز جهت دریافت پروانه کستب بتا
بکارگیری یک ابزار دقی امکان پذیر می شود.
یکی از پرکاربردترین انواع سیستمهای اطالعاتی که مدیران را در کنترل گردش اطالعتات در ستازمان یتاری متیدهتد ،سیستتم
اتوماسیون اداری (  )OFFICE AUTOMATIONS SYSTEMاست .این سیستمها با توجه بته سترعت پتردازش بتاال و قابلیتت
ذخیره حجم عظیمی از دادهها و اطالعات ،امکان پردازش و تجزیه و تحلیل اطالعات را به وجود آوردهاند ،خصوصا زمتانی کته
تحلیل حجم بزرگی از داده ها مد نظر باشد .حجم ذخیره اطالعات و دادهها از نظر فیزیکی بسیار کم تر در مقایسته بتا روشهتای
سنتی می باشد و دسترسی به آنها نیز سریا تر است.
به دلیل مشغله کاری پرسنل اتحادیه ،این نرم افزار می تواند به عنوان یک ابزار دقی در اختیار کاربران قرار گیرد تتا آنهتا بتواننتد
کلیه فرآیند تحصیل پروانه کسب را با اجرا و با درنظرگرفتن بند به بند قوانین نظام صنفی و یتادآوری متدت زمتان  15روز اولیته
جهت اظهار نظر اتحادیه و س س کنترل و یادآوری پروسه دریافت مدار

و اعالم نواقص مدار

پیامکی نقش بسزایی در پاسخگویی به متقاضیان تحصیل پروانه کسب در زمان مقرر ایفا کند.

بته شتخص از طریت ستامانه

اهداف پیاده سازی نرم افزار راهبرد

امروزه انواع مختلفی از سیستمهای اطالعاتی مدیریتی جهت اهداف گوناگونی از قبیل :تستهیل ارتباطتات ،آستانستازی گتردش
مکاتبات اداری ،امکان گزارشگیریهای مستمر ،طراحی و تولید کاالها بتا استتفاده از نترم افزارهتای رایانتهای ،تصتمیمگیریهتای
دورهای یا کالن و  ...مورد استفاده قرار میگیرند .مجموعه راهبرد پس از طراحی و راه اندازی چندین نرم افزار آزمایشتی اقتدام
به طراحی یک نرم افزار یک ارچه جهت کنترل کلیه فرآیندهای اداری اتحادیه(مدیریت پرونده اعضاء ،مالی و )...نموده است.
از مهم ترین اهداف طراحی نرم افزار حرکت به سمت دولت الکترونیتک در حتوزه اصتناف،گردآوری صتحیح اطالعتات و از
آن مهم تر طبقه بندی اصولی و سیستمی این اطالعات ،عالوه بر ذخیره ماندگار و اصتولی دادههتا ،گزارشتات و آمارهتای الزم
می باشد که در کوتاهترین زمان در اختیار مدیران ،کارشناسان و کارکنان قرار می گیرد.
مکانیزه کردن مراحل صدور پروانه کسب و در نتیجه باالرفتن دقت سیستم باعث می شتود مراجعته افتراد بته اتحادیته هتا کمتتر
شود و اتحادیه خروجی بسیار مناسبی داشته باشد.اشترا

گذاری استناد ،جستتجوی استناد ،طبقته بنتدی استناد و  ...بته صتورت

الکترونیکی ضمن ساده سازی دسترسی به آنها و کاهش خطر نابودی ایتن اطالعتات  ،هزینتههتای مربتوط بته تهیته نستخههتای
کاغذی و نگهداری اسناد در چند فضا کاهش داده میشود.
امروزه با توجه به افزایش هزینه های جاری اتحادیه ها و هزینه های نیروی انسانی این نرم افزار متی توانتد پتس از استتقرار در آن
اتحادیه در کاهش هزینه ها تأ ثیر بسزایی داشته باشد همچنین در اتحادیه هایی که این نرم افزار راه اندازی شده استت درآمتد آن
اتحادیه افزایش چشمگیری داشته است .این افزایش درآمد از طری محاسبه و پیگیری مطالبات اعضای بتدهکار از طریت اطتالع
رسانی های مکرر توسط هوش مصنوعی نرم افزار صورت می گیرد.
هم چنین این نرم افزار می تواند با ارائه گزارشات مدیریتی از عملکرد اتحادیته (متالی -وضتعیت رستیدگی بته متقاضتیان پرونتده
های شناسایی شده -پرونده های در حال انقضا ،تقاضاهای منقضی شده و در حال انقضا تعداد پرونده های بتدون پروانته کستب
مطالبات اعضاء بدهکار و  )...در بازه زمانی مشخص و همچنین ارسال آمار عملکرد اتحادیه به صورت روزانه و ماهانته از طریت
سامانه پیامکی برروی تلفن همراه رییس اتحادیه جهت اتخاذ تصمیمات و مدیریت آن اتحادیه نقش مؤثری را ایفا کنتد .الزم بته
ذکر است این نرم افزار در سطح اتای اصناف و اتحادیه های صنفی نصب و اجرا گردیده است و نتایج بسیار مؤثری در عملکترد
اتحادیه در کوتاه ترین زمان داشته است .با تعریف کاربران و تنظیم سطوح دسترسی هریک از آن ها می توانیم در این نترم افتزار
از نابودی اطالعات جلوگیری کنیم و همچنین به گزارشات دقی از عملکرد هر کاربر در نرم افتزار بتا جزئیتات کامتل دسترستی
پیدا کنیم.

مشخصه های اصلی نرم افزار راهبرد
 مدیریت کلیه پرونده های اتحادیه (دردست اقدام  ،پروانه های دایم  ،موقت ،تمدید ،تبدیل پروانه کسب)

 کنترل هوشمند کلیه فرآیند تحصیل پروانه کسب دایم و موقت  -تبدیل پروانه کسب موقت به دایم تمدید پروانه کسب دایم

 دبیرخانه متصل به پرونده های صنفی بهمراه صدور نامه دسته جمعی در کسری از ثانیه
 ارسال تصویر نامه به اعضای تحت پوشش از طری لینک تلگرام
 پشتیبانی از پروتکل  ECEجهت تبادل مکاتبات الکترونیکی
 مدیریت مالی و محاسبه خودکار بدهی اعضا با تعیین درجه بندی صنفی و تعریف تعرفه های مالی در سال های مختلف
 ثبت فیش های مالی پرداختی هر پرونده به همراه گزارشات آماری از فیش های پرداختی در بازه زمانی مشخص
 ارسال پیام صوتی به اعضای تحت پوشش

 ارسال پیامک خودکار به بدهکاران ح عضویت در فواصل مشخص شده توسط مدیر سیستم
 سامانه پیامکی متصل به نرم افزار جهت ارسال پیامک خودکار به اعضاء
 ارسال خودکار پیامک به متقاضیان تحصیل پروانه کسب به محض ثبت پاسخ استعالمات در دبیرخانه نرم افزار
 ارسال پیامک دسته جمعی به اعضاء به همراه درج مشخصات هتر پرونتده در متتن پیامتک بصتورت مجتزا و ده هتا قابلیتت
منحصر بفرد دیگر ...
 امضاء خودکار نامه بصورت (با امضاء  -با امضاء و مهر  -بدون امضاء و مهر ) با تنظیم سطوح دسترسی
 کنترل نواقص پرونده و ارسال پیامک خودکار به متقاضی جهت تکمیل مدار
 اسکن مدار

هر پرونده بهمراه پشتیبانی از دستگاه اسکنر فیدر دار جهت اسکن دسته جمعی مدار

 پیگیری و اعالم وضعیت پرونده های معوقه در یک نگاه به مدیران
 تعریف کاربران نرم افزار و تعیین سطوح دسترسی هر کاربر

 ارائه گزارشات مدیریتی از عملکرد اتحادیه در بازه زمانی مشخص
 سازگاری کامل با نرم افزار  Wordجهت صدور نامه های خاص
 دارای بیش از  3۱۱نمونه قالب نامه ،فرم و استعالم مورد نیاز اتحادیه ها
 امکان ساخت نامه های تیپ جهت صدور نامه های دسته جمعی
 ارتباط الکترونیکی مستقیم دبیرخانه اتای اصناف هر شهرستان یا استان با اتحادیه های صنفی تحت پوشش
 سسیتم بازرسی متمرکز

 تعریف اطالعات بازرسی و تخصیص پرونده های بازرسی به هریک از بازرسین توسط رییس کمیسیون بازرسی
 کنترل فرآیند شکایات و نیز امکان ثبت کلیه اطالعات شاکی و متشاکی و کنترل کلیه اطالعات پرونده شکایات

معرفی بخش های مختلف نرم افزار
راهبرد
 .7- 1مدیریت فرآیند تحصیل پروانه کسب

امروزه یکی از مشکالت عمده اتحادیه های صنفی کنترل و رسیدگی دقی فرآیند تحصیل پروانه کسب اعضای خود
می باشد یکی از اهداف مجموعه راهبرد جهت طراحی این نرم افزار کنترل و زمانبندی دقی تک تک مراحل تحصیل
پروانه کسب از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور پروانه کسب بوده است،از این رو اتحادیه های کوچک و بزرگ
پس از استقرار این سیستم دیگر بتا مشتکالتی نظیتر اتمتام مهلتت روزه تتاخیر در ارائته گتزارش بازرستی ،تتاخیر در
اظهارنظر هیات مدیره اتحادیه ،ارائه اطالعیه رد یا قبول عضو ،صدور استعالمات مورد نیاز ،تکمیل مدار

و در نتیجه

صدور پروانه کسب روبرو نخواهد شد .با توجه به افزایش حجم فیزیکی پرونده های صنفی و با ورود سیستم های نرم
افزاری جهت مکانیزه کردن بایگانی اتحادیه ،با بکارگیری از یک نرم افزار مدرن برای اتحادیه امری است حیاتی.

 .7- 2مدیریت اعضاء

 ثبت کلیه مشخصات پرونده (مشخصات پروانه ،مشخصات فردی و محل کسب)

 .7-3دبیرخانه متمرکز نرم افزار راهبرد

 ثبت نامه های وارده و صادره

 ثبت اسامی گیرندگان و فرستندگان نامه و تعریف موضوعات پیش فرض
 ارسال پیامک خودکار در زمان ثبت نامه
 رویت سواب مکاتبات صورت گرفته

 جستجوی پیشرفته از سواب نامه های صادره و وارده
 ارسال تصاویر نامه ها از طری لینک تلگرام

 ارسال نامه دسته جمعی به اعضای اتحادیه در کسری از ثانیه
 اختصاص شماره نامه به صورت تفکیک شده در زمان صدور نامه گروهی
 ارتباط نامه با پرونده اعضاء

 ثبت و بایگانی مکاتبات مرتبط با پرونده
 سازگاری با نرم افزار word

 امضای خودکار نامه ها پس از صدور نامه

 تنظیم سطوح دسترسی کاربران جهت امضای نامه

 پشتیبانی از پروتکل  ECEجهت تبادل مکاتبات اداری به صورت الکترونیکی
 قابلیت تنظیم امضای رییس و یا نواب اتحادیه

 ارجاع نامه با موضوعات و یادداشت های مختلف به کاربران سیستم
 امکان تنظیم مهلت پاسخگویی در زمان ارجاع نامه

 نمایش رویت روند ارجاعات صورت گرفته شده بر روی یک نامه
 امکان تنظیم رونوشت برای نامه ها
 امکان اسکن پیوست های نامه

 امکان چاپ بارکد نامه بطور خودکار در زمان صدور

 امکان تنظیم سربرگ  A4و  A5متناسب با نیاز هر اتحادیه
 امکان پاسخ ،برگشت و عطف به نامه

 امکان تهیه گزارشات متنوع از نامه های صادره در بازه زمانی مشخص
 دارای بیش از  35۱نمونه قالب نامه از پیش طراحی شده

 .7- 4سیستم بازرسی متمرکز نرم افزار

 ثبت و پیگیری ابالغیه هادر موعد مقرر
 بازرسی اعالم وضعیت پرونده های صنفی
 تعریف اطالعات بازرسی و تخصیص پرونده های بازرسی به هر یک از بازرسین توسط رییس کمیسیون بازرسی
 دریافت اطالعات واحدهای شناسایی شده توسط بازرسین
 ارائه گزارشات متنوع از عملکرد بازرس
 گزارش از فراوانی بازرسی های انجام شده
 سامانه بازرسی اصناف از طری دستگاه های تبلت و موبایل
 سامانه  GISمتصل به واحدهای صنفی شناسایی شده از طری GPS
 ثبت تصاویر واحدهای صنفی

 امکان دسترسی به لیست ابالغ ها

 .7- 5مدیریت مالی اتحادیه

 سواب فیش های مالی

 محاسبه خودکار بدهی اعضاء با تعیین درجه صنفی
 ثبت فیش های مالی پرداخت شده هر پرونده

 گزارشات آماری از فیش های پرداختی در بازه زمانی مشخص
 ثبت عنوان فیش های مالی

 جلوگیری از ورود یک فیش مالی در دو پرونده
 چاپ ریز فیش های مالی پرداخت شده
 امکان ویرایش فیش های مالی

 امکان صدور اطالعیه برای اعضاء بدهکار

 .7- 6کمیسیون شکایات

 کنترل فرآیند شکایات و نیز امکان ثبت کلیه اطالعات شاکی و متشاکی و کنترل کلیه اطالعات پرونده شکایات

 .7- 7سامانه پیامکی



پشتیبانی از شرکت های ارائه کننده سامانه های پیامکی(مگفا -راهکار سرزمین هوشمند -گویا پارس گرین و )...



امکان تعریف چندین درگاه پیامکی بطور همزمان



ارسال پیامک تکی و دسته جمعی به اعضای اتحادیه



درج خودکار مشخصات پرونده های صنفی و ساخت قالب های پیامکی



ثبت سواب پیامک های دریافتی و ارسالی در پرونده های صنفی



ارسال پیامک خودکار جهت تبریک تولد اعضاء



ارسال پیامک به پرونده های یک ماه مانده به انقضای پروانه کسب



ارسال پیامک به اعضای بدهکار و درج مبلغ بدهی در متن پیامک



ارسال عملکرد روزانه ،ماهانه و فصلی اتحادیه به مدیران



ارسال پیامک خودکار در زمان وصول استعالم بهداشت و اماکن و  ...به شخص




ارسال پیامک خودکار به عضو در صورت رد یا قبول
ارسال پیامک نواقص مدار

پرونده

 .7-۸اطالعات پایه



تعریف رسته های شغلی و مدیریت درجه های صنفی



تعریف رسته های شغلی و کدهای  ISICو تنظیم نوع فعالیت هر رسته



تعریف حداقل متراز برای رسته های شغلی



تعریف درجه های صنفی متناسب با هررسته



تعریف تعرفه ح عضویت در درجه های مختلف و سال های مختلف

 .7-۹تنظیمات


امکان تعریف کاربران



تنظیم سطوح دسترسی کاربران به بخش های مختلف نرم افزار



تنظیم مشخصات اتحادیه شامل نام اتحادیه ،نام رییس ،و مشخصات تماس



تنظیمات سامانه پیامکی



امکان اتصال چندین سامانه پیامکی به نرم افزار



امکان تنظیم صاحبان امضاء



تنظیم قالب امضای رییس و نواب به همراه تصویر امضاء یا تصویر امضاء با مهر



تنظیم قالب شماره دهی نامه های صادره اتحادیه



امکان  resetشماره های نامه در سال جدید



تنظیم تاریخ صدور پروانه کسب



تنظیم تاریخ تشکیل پرونده اعضاء



تنظیم بازه زمانی جهت تهیه نسخه پشتیبان به صورت خودکار



بروز رسانی خودکار جهت توسعه نرم افزار



تنظیم محاسبه بدهی اعضاء براساس تاریخ درخواست



تنظیم محاسبه بدهی اعضاء براساس تاریخ صدور پروانه کسب



تنظیمات در خصوص کالرآیدی

سخت افزار مورد نیاز جهت پیاده سازی

در صورتی که آن اتحادیه بخواهد نرم افزار را بصورت چند کاره بطور همزمت ان استتفاده کنتد متی بایستت یتک کتام یوتر بته
عنوان کام یوتر مادر معرفی گردد.
ترجیحاً از آن کام یوتر نباید جهت استفاده کاربری و نرم افزارهای متفرقه استفاده نمود .در اتحادیه های کوچک کته بصتورت
تک کاربره از نرم افزار استفاده می شود نیازی به اختصاص یک کام یوتر جهت سرور نمی باشد.
حداقل سخت افزار مورد نیاز جهت کام یوتر سرور:
CPU: coreI4
RAM: 4 GIG
HARD: 500 GIG

روش نصب و راه اندازی
پس از خرید پکیج نرم افزار توسط اتحادیه در صورت وجتود اطالعتات اعضتا بتر ستایر نترم افتزار هتا پتس از بررستی توستط
متخصصان فنی این شرکت در صورت وجود امکان ،اقدام به تبدیل اطالعات اعضاء به نرم افزار راهبترد صتورت متی گیترد و
همچنین با دریافت اطالعات پایه آن اتحادیه که شامل لیست رسته های تحت پوشش ،تعرفه های مالی،صاحبین امضاء ،قالتب
نامه های  A4و A5و تعریف اسامی کاربران و  ....ابتدا فایل های مورد نیاز ایجاد و طراحتی ست س پکتیج نترم افتزار از طریت
پست پیشتاز (ویژه شهرستان ها) به آن اتحادیه ارسال می شود و در نهایت پس از دربافت پکیج نصبی نرم افزار مراحتل نصتب
و استقرار از طری اینترنت و نرم افزار  team viewerعملیات نصب صورت می گیرد.

مراحل نصب و راه اندازی و استقرار سیستم
پس از دریافت اطالعات پایه هر اتحادیه شامل درجه های صنفی ،رسته های شغلی ،تعرفه های ح عضویت ،استامی کتاربران
نرم افزار ،صاحبین امضا و  ....پروسه ساخت بانک اطالعاتی نرم افزار آغاز می شود .در صورت وجود اطالعتات پرونتده هتای
صنفی در سایر نرم افزارها پس از بررسی توسط واحد فنی شرکت راهبرد مراحل تبدیل اطالعات به نرم افزار راهبرد آغتاز متی
گردد.
پس از ارسال پکیج  CDهای مرتبط با نسب نرم افزار از طری پست پیشتتاز(ویتژه شهرستتانها) و برقتراری ارتبتاط از نترم افتزار
های ریموت با کام یوترهای اتحادیه مراحل نصب بر روی تک تک کامچیوترهای آن اتحادیه آغاز می گردد.

خدمات آموزش
آموزش نقطهی آغاز بهرهوری است .اهم بخش آموزش از طری  team viewerو اینترنتت ارائته متی شتود و بختش دیگتر
زمانی که کاربران حین کار با سوالی برخورد کردند متی تواننتد بتا واحتد آمتوزش تمتاس گرفتته و پرستش ستوالهای ختود را
دریافت کنند.
همراه با ارسال بسته نصبی نرم افزار یک بسته آموزشی در قالب  pdfو فیلم آموزشی که به کاربران می تواند جهتت فراگیتری
نحوه کار با نرم افزار نقش بسزایی را ایفا کند تا پرسنل اتحادیه بتوانند در کمترین زمان با نحوه استفاده از نترم افزارآشتنا شتوند
نیز ارائه می گردد.

خدمات پشتیبانی
ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار در ادامه استقرار و راه انتدازی سیستتم هتا و بته منظتور حفتئ کتارائی سیستتم هتا و
تداوم سرویس دهی آنها بوده است.شرکت راهبرد با فتراهم ستاختن زیرستاخت هتای فنتی الزم ،امکتان دستتیابی مشتتریان بته
خدماتی شایسته و مناسب را در کمترین زمان ممکن فراهم آورده است.کارشناسان پشتیبانی آمادهاند تا بر اساس نتوع قترارداد،
به پرسشها و مشکالت درباره سیستم پاسخ داده و کمک کنند تا در کمترین زمان ممکن مسائل حل شوند.
خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار به اتحادیه ها به چند صورت امکان پذیر است:
 -1تماس تلفنی :درصورت بروز هرگونه اشکال در عملکرد نرم افزار اتحادیه ها متی تواننتد از شتنبه تتا چهارشتنبه از ستاعت ۸:3۱
الی  17با شماره تماس های واحد فنی تماس گرفته و مشکالت خود را برطرف کنند.
 -2اینترنت :برای ارائه پشتیبانی بصورت اینترنتی پس از اجرای نرم افزار  team viewerو اعالم کد اتصال به همتراه رمتز ورود
از طرف اتحادیه با واحد فنی ارتباط برقرار شده و پس از حصول نتیجه مراتب به آن اتحادیه اعالم خواهد شد.

