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سامانهدبیرخانهوکارتابلآنالین
 معرفی اتوماسیون:
نرم افزار پیش رو حاصل ماه ها تالش و زحمت شبانه روزی جمعی از مهندسین نرم افزار
 ،آی تی و هوش مصنوعی کشور عزیزمان ایران می باشد  .این نرم افزار با مطالعه و تحلیل
اطالعات کامل و بحث و گفتگو و آنالیز اطالعات با مدیران مربوط به هر بخش طراحی و پیاده
سازی شده است ،در طراحی هدف اصلی طراحی سیستم هوشمند باکیفیت و سهولت استفاده
برای کاربران بوده و نهایت تالش برای رسیدن به این هدف انجام شده است .
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توجیح اقتصادی اتوماسیون :
سامانه دبیر خانه و کارتابل آنالین دارای ویژگی های خاصی می باشد  ،که این سامانه را در نوع
خود منحصر به فرد نموده است  ،سهولت در استفاده برای کاربران  ،هوشمند بودن و قابلیت نمایش
تاریخ ارسال و دریافت و وضعیت نامه های ارسالی خوانده شده و خوانده نشده از جمله ویژگی های
بی بدیل این اتوماسیون است اما از لحاظ صرفه اقتصادی با یک مثال کوچک می توان میزان صرفه
جویی در هزینه ها را توسط این اتوماسیون برآورد کرد :
نامه ای که توسط اتو ماسیونی برای مثال بدر وارد دبیر خانه سازمان می شود دبیرخانه نامه را
شماره زده و یک پرینت از آن گرفته به ریس سازمان ارسال می نمایید حال اگر همین نامه یک
نامه جهت اطالع تمام واحدها ذیربط باشد  .نامه پس از پاراف به دبیر خانه بازگشت و به تعداد
واحد های داخل سازمان و بیرون سازمان کپی یا یرینت می گردد و توسط یک یا چندین نیروی انسانی
برای واحدها ارسال می گردد حال اگر هزینه یگ کاغذ A4را با حساب هزینه پرینت یا کپی و استهالک
دستگاه پرینت و اجرت کارمند مذبور برای ارسال و زمان صرف شده برای عملیات فوق را برای یک
سازمان با  30واحد به طور متوسط در نظر بگیریم چیزی نزدیک به ده هزار تومان برای یک نامه
سازمان خرج می کند حال چنان چه همین سازمان روزی متوسط  50نامه داشته باشد مبلغی نزدیک
به  50هزار تومان صرف عملیات فوق می گردد که در یک ماه  2/5میلیون تومان و در سال چیزی
نزدیک به  30میلیون تومان همین عملیات ساده هزینه بر می دارد این در حالی است هیچگونه
آرشیوی برای ریاست و معاونت و واحدهای دریافتی از نامه و همچنین وضعیت نامه خوانده شده
یا خوانده نشده تاریخ خوانده شدن و اطالعات تکمیلی برای واحدها وجود ندارد و همچنین زمان
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اراسل و دریافت باال ست که تمامی موارد فوق توسط سامانه کارتابل و دبیرخانه آنالین به صورت
کامل حل و هزینه ها به صفر می رسد.
البته از ارسال مواردی همچون عکس های رنگی یا فیلم یا صوت چشم پوشی نموده ایم که
هزینه های گزاف تری را برای سازمان به وجود می آورد که سامانه مذبور با قابلیت ارسال انواع
فرمت های متفاوت (…… )WORD,POWERPOINT.EXEL,IMAGE,تمام از این هزینه ها را حذف می
نماید.
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توجیه فنی:
اتوماسیون فوق با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز  ASP.MVCو  LINQدر بستر شبکه محلی و
فرا محلی از امنیت بی نظیر برخوردار است همچنین سهولت در استفاده برای کاربران با محیطی زیبا
و کاربر پسند بدون نیاز به هیچ نرم افزار و سخت افزار جانبی حتی در ضعیف ترین سیستم ها که
فقط قابلیت باز کردن مرورگر را دارند قابلیت اجرا و پیاده سازی را دارد و هیچگونه تخصص یا هزینه
اضافه برای سازمان به همراه ندارد.
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امکانات و ویژگی ها:
 .1قابلیت ثبت شماره برای نامه های خروجی و وردوی
 .2قابلیت ثبت موضوع برای نامه ها
 .3قابلیت ثبت تاریخ برای نامه های ارسالی و دریافتی
 .4ارسال نامه ها برای واحدهای خاص
 .5ارسال نامه ها به صورت کلی برای همه واحد ها
 .6مشاهده وضعیت نامه ها خوانده شده یا خوانده نشده
 .7بایگانی نامه های خوانده شده و خوانده نشده
 .8قابلیت ارسال ودریافت انواع فرمت ها ( … )word , ecel , pover point , jpg , rtf
 .9سرعت باالی اجرا و ارسال و دریافت
 .10قابلیت گزارش گیری به صورت ماهانه
 .11قابلیت جسجوی نامه ها بر اساس موضوع و شماره خاص
 .12قابلیت فیلتر نامه های خاص
 .13قابلیت اجرا بر روی ضعیف ترین سیستم ها
 .14قابلیت تنظیم رمز عبور برای کاربران متفاوت
 .15قابلیت تنظیم عکس پروفایل برای کار بران
 .16امنیت باال در کد گذاری اطالعات دارا بودن نسخه ویندوز و موبایل
 .17قابلیت استفاده همزمان بیش از  100کاربر
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