سیستن هدیزیت قزاردادها و اهور هالی پزوصهها
Abanegan Contract & Financial Affair of Project System

هقذهِ
یکی اص دغذغِّبی ّویطگی ضشکتّب ،سبصهبىّب ٍ هؤسسبت پشٍطُ هحَس حجن اًجَّی اص قشاسدادّب ٍ جوغ آٍسی
ٍ یکپبسچِسبصی اطالػبت هشثَط ثِ آًْب هیثبضذ ٍ گبّی ایي اص ّن گسیختگی اطالػبتی هَجت ثشٍص
تػوینگیشیّبی ًبدسست ٍ صیبى ثبس خَاّذ ضذ .سیستن هدیزیت قزاردادها و اهور هالی پزوصهها ثِ هٌظَس
ثجت ٍ رخیشُ اطالػبت اًَاع قشاسدادّبی پشٍطُ ،ثبصیبثی آًْب دس هَاقغ هَسد ًیبص ،رخیشُ اطالػبت هشثَط ثِ
ضوبًتٌبهِّبی قشاسدادّب ،اسائِ گضاسشّبی خالغِ ٍ تفػیلی اص ٍضؼیت قشاسدادّب ،تْیِ غَست ٍضؼیتّب،
پیگیشی هطبلجبت هشثَط ثِ قشاسدادّبی پشٍطُ ،ثجت پشداختّب ٍ دسیبفتّبی اًجبم ضذُ ،قشاسدادّبی تأخیشداس ٍ
سبیش هَاسد ثب اّیوت دس قبلت چک لیست ٍ آالسم استفبدُ هیضَد.
دس سبصهبىّبیی کِ ثشخی اص فؼبلیتّبی خَد سا ثِ غَست ثشًٍسپبسی اًجبم هیدٌّذ ،اگش چِ ثشٍىسپبسی
فؼبلیتّب کبّص ّضیٌِّب ٍ افضایص دسآهذّب سا ثِ دًجبل داسد اهب ًیبصهٌذ ثستشی هطوئي ٍ قبثل اتکبء است تب
ادػبّبی قشاسدادی سا ثِ حذاقل سسبًذُ ٍ اهکبى کٌتشل ثشٍىسپبسّب سا فشاّن آٍسد .دس چٌیي سبصهبىّبیی ٍجَد
یک سیستن جبهغ ثشای هذیشیت قشاسدادّب ثِ هٌظَس تٌظین قشاسدادّبی ثشًٍسپبسی ٍ هذیشیت قشاسدادّبی اغلی
ثب کبسفشهبیبى ثسیبس کلیذی است .ایي سیستن ثخص هبلی پشٍطُ دس استجبط ثب قشاسداد سا تأهیي هیًوبیذ ٍ ثِ ّیچ
ػٌَاى جبیگضیي سیستنّبی هبلی ًخَاّذ ثَد .ضوي ایٌکِ استجبط ایي سیستن ثب سبیش سیستنّبی اطالػبتی
ضشکتّب اص جولِ  KMS ٍ eDMS ،EPMدس یک ثستش یکپبسچِ آًْب سا ًویگیشد.
 سیستن هذیشیت هٌبقػبت ) :(ATMSاسائِ اطالػبت هٌبقػبت ٍ اسٌبد قجل اص قشاسداد. سیستن ثشًبهِسیضی ٍ هذیشیت پشٍطُّبی سبصهبى ) :(EPMSهبًیتَسیٌگ ٍ کٌتشل پشٍطُّب ٍ استجبطدٍسَیِ پبساهتشّبیی هبًٌذ ... ٍ Cost ،Time ،Terms ،Mile Stone
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 سیستن هذیشیت الکتشًٍیکی هستٌذات ) :(eDMSاسٌبد فٌی ٍ پیَستّبی ػولیبتی قشاسداد ٍ تجبدلجضئیبت فٌی ٍ اجشایی
 سیستن هذیشیت داًص ) :(KMSاًتقبل دسسآهَختِّبی پشٍطُّب ٍ قشاسدادّب ٍ هذیشیت یکپبسچِ آًْب دسقبلت داًصّبی سبصهبًی

قابلیتها و اهکانات بزجسته
هْوتشیي قبثلیتّبی سیستن هذیشیت قشاسدادّب ٍ اهَس هبلی پشٍطُّب ػجبستٌذ اص:
 ثجت توبهی اطالػبت هشثَط ثِ قشاسدادّبی پشٍطُ اػن اص قشاسداد ثب کبسفشهب ،پیوبًکبساى ٍ ثشًٍسپبسّب؛
 طجقِ ثٌذی قشاسدادّب ثب تَجِ ثِ اطالػبت آًْب اػن اص اطالػبت هشثَط ثِ طشفیي قشاسداد ،تبسیخ ضشٍع ٍ
پبیبى ،ضوبسُ قشاسداد ٍ ...؛
 استجبط ثب سبیش صیشسیستنّبی هَجَد؛
 هحبسجِ کسَسات اختػبظ یبفتِ ثِ قشاسداد؛
 ثجت اطالػبت هشثَط ثِ ضوبًتٌبهِ ٍ اسسبل ّطذاس دس هَاقغ الصم ثشای پیگیشیّبی هشثَطِ؛
 اهکبى سدیبثی ،ضٌبسبیی ٍ پیگیشی ٍضؼیت پیطشفتّبی کبسی ٍ هبلی قشاسدادّب ثِ غَست گضاسشّبی
هذیشیت اهکبى اسصیبثی ػولکشد هسئَلیي پشٍطُّب دس طی اًجبم هشاحل قشاسدادّب؛
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 اهکبى هحبسجِ پیطشفت فیضیکی قشاسدادّبی پشٍطُ ثِ غَست خَدکبس (ثب تَجِ ثِ سیستن )EPM؛
 اهکبى ًظبست ٍ کٌتشل ثش ٍضؼیت پیطشفت قشاسدادّب اص طشف هذیشاى اسضذ ٍ کبسضٌبسبى پشٍطُّب؛
 اهکبى پیگیشی کلیِ اطالػبت اص قجیل پشداختّبی سیبلی ،اسصی ،اػتجبسات ،صهبىثٌذی ،هشاحل قشاسداد،
پیطشفت قشاسداد ٍ تؼْذات کوی قشاسداد؛
 اهکبى دسج فبیلّبی هختلف دس ساثطِ ثب قشاسداد ،تَسط پیوبًکبس ٍ هسئَلیي کٌتشل پشٍطُ؛
 اهکبى ثجت ٍ اػوبل الحبقیِ دس قشاسداد.

فزآیندهای اصلی سیستن
فشآیٌذّبی اغلی سیستن ضبهل هَاسد ریل هیثبضذ:
 .1دسخَاست قشاسداد
ثخص دسخَاست قشاسداد ،ایي اهکبى سا دس اختیبس کبسثشاى قشاس خَاّذ داد تب ثتَاًٌذ دسخَاست یک قشاسداد سا
ثِ ّوشاُ کلیِ هشاحل ثجت ضذُ تب صهبى اًؼقبد قشاسداد دس سیستن ثجت ًوبیٌذ .ایي دسخَاست هیتَاًذ اص
جبًت ثشًٍسپبسّب ،پیوبًکبساى ٍ  ...اًجبم ضَد.
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 .2کلیبت قشاسداد
اطالػبت هشثَط ثِ طشفیي قشاسداد ،تبسیخ ضشٍع ٍ پبیبى ،ضوبسُ قشاسداد ٍ  ...توبهی فیلذّبی اطالػبتی هْن
دس کلیبت قشاسداد دس سیستن طجقِثٌذی هیگشدد ٍ اهکبى گضساضگیشیّبی آتی سا فشاّن هیًوبیذ.
دس ایي ثخص قشاسدادّب ثشاسبس اًَاع آى دستِثٌذی خَاٌّذ گشدیذ .هجبلغ سیبلی ٍ اسصی قشاسدادّب ٍ
ّوچٌیي ًحَُ هحبسجِ کسَسات اختػبظ یبفتِ ثِ قشاسداد اص جولِ هَاسدی است کِ دس ایي ثخص اص
سیستن دس ًظش گشفتِ هیضَد .اطالػبت هشثَط ثِ ضوبًتٌبهِّبی قشاسداد ًیض دس ایي ثخص ثجت هیضَد ٍ
هذیشیت آصادسبصی ایي ضوبًتٌبهِّب اص جولِ هَاسد دس ًظش گشفتِ ضذُ دس ایي ثخص است.
 .3اقالم قشاسداد )(Deliverables

تؼشیف ػَاهلی کِ هَجت ایجبد قشاسداد ضذُاًذ هجٌبی اغلی اداهِ هستٌذسبصی قشاسداد ٍ هحبسجِ پیطشفتِ
قشاسداد هیثبضذ .ایي ػول ثب ثجت هطخػبت اقالم قشاسداد اًجبم هیضَد .دس ٍاقغ ایي ثخص هجٌبی MDR

پشٍطُ (هطشح دس سیستن  ٍ )eDMSهحبسجِ هیضاى پیطشفتِ پشٍطُ ) (EPMخَاّذ ثَد.
 .4ثشًبهِ قشاسداد
ّش قشاسداد ضبهل ثشًبهِ صهبًی هطخع جْت کٌتشل پیطشفت فؼبلیتّبی کبسی ٍ ّوچٌیي ضشایط دسیبفت
ٍ پشداختّبی هبلی است کِ ایي ػول ثب احتسبة سػبیت تقذم ٍ تبخش فؼبلیتّب غَست هیپزیشدّ .وچٌیي
اهکبى تؼشیف ضشایط هحبسجِ جشاین دیشکشد ثب تَجِ ثِ ثشًبهِ صهبًی تؼییي ضذُ ًیض هیسش است .ثشًبهِ
قشاسداد هجٌبی اغلی تٌظین غَست ٍضؼیتّب هیثبضذ.
 .5اجشای قشاسداد
ایي ثخص دس استجبط ثب صیشسیستن اًجبم پشٍطُ هیثبضذ ٍ کلیِ اطالػبت اقذاهبت غَست گشفتِ هطبثق ثشًبهِ
صهبًی تؼشیف ضذُ ٍ یب خبسج اص سٍال هؼوَل دس قشاسداد ثجت خَاّذ گشدیذ .اطالػبت فؼبلیتّبی اًجبم ضذُ
هجٌبی هحبسجبت هبلی ٍ پیطشفتِ قشاسداد خَاّذ ثَد.
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 .6تؼذیالت ٍ اغالحبت
قشاسدادّب ثِ ٍاسطِ ضشایط ٍ ضَاثط خَد هوکي است دستخَش تغییشات ٍ اغالحبت گشدد کِ ایي تغییشات
دس کلیِ ثخصّبی یک قشاسداد قبثل اًجبم است ثٌبثشایي اهکبى ّش ًَع تغییش اػن اص اػوبل کبّص ٍ یب
افضایص دس هقبدیش ٍ یب هذت قشاسداد ٍ ّوچٌیي تؼْذات فی هبثیي ٍ هَضَع قشاسداد تحت ػٌبٍیي اغالحیِ،
تؼذیل ،هتون ٍ  ...هیسش است.
 .7غَست ٍضؼیت
غَست ٍضؼیت ثشاسبس اقذاهبت اًجبم ضذُ ٍ ّوچٌیي هجبًی تؼشیف ضذُ دس هحبسجبت هبلی غبدس خَاّذ
گشدیذ ایي هحبسجِ هکبًیضُ ثب دس ًظش گشفتي تؼذاد سٍصّبی دیشکشد اًجبم کبس ٍ سبیش کسَسات ٍ یب
ثخطَدگیّب ٍ پبداشّب غَست هیپزیشد.

تهران ،خیابان مالصدرا ،شیراز شمالی ،کوچه زایندهرود ،پالک  ،12واحد  3تلفکس 5( 021-88055794 :خط)
info@Abanegan.Co

www.Abanegan.Co

 .8هستٌذات ٍ هزاکشات
ّش قشاسداد هجوَػِای اص هستٌذات ٍ هزاکشاتی است کِ هیثبیست ثبیگبًی گشدد ٍ ّش لحظِ اهکبى
دستشسی ثِ آى ًیض هیسش ثبضذ .ثٌبثشایي دس ایي سیستن اهکبًی دس ًظش ضذُ تب ثشاحتی ثتَاى کلیِ هستٌذات
یک قشاسداد سا اػن اص هتي ،فیلنً ،قطِ ،غذا ...سا رخیشُ ًوَد .ایي ثخص دس استجبط ثب سیستن هذیشیت
هستٌذات هیثبضذّ .وچٌیي اهکبى استجبط ثب سیستن هذیشیت جلسبت ثشای غَستجلسبت هشثَط ثِ ّش
قشاسداد فشاّن هیثبضذ.
 .9گضاسضبت
تْیِ گضاسضبت هذیشیتی اص هْنتشیي ثخصّبی هشثَط ثِ ّش صیش سیستن اس ،دس ایي صیش سیستن ًیض اًَاع
گضاسضبت هشثَط ثِ دسیبفتی اص کبسفشهب؛ هجبلغ دسخَاست ضذُ ٍ هجبلغ تبییذ ضذُ ،گضاسضبت هشثَط ثِ
پیطشفت قشاسدادّب ٍ  ...تْیِ هیضَد.
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