سیستم مدیریت تقویم و جلسات آبانگان
)Abanegan Calendar and Meeting System (AMS

امروزه جلسات يكي از متداولترين روشهاي برقراري ارتباطات میان عناصر سازمانها ميباشد و نتايج آن مبنايي براي افراد
و گروههاي کاري براي تصمیمگیري و اقدامات آتي است .مديريت و اجراي صحیح جلسات امري پرهزينه ،دشوار و گاهاً با
اشتباه همراه است .يک سیستم جامع نرمافزاري که به صورت کامالً کاربردي ،تمامي مراحل يک جلسه ،از هماهنگيهاي
قبل تا پیگیريهاي بعد و نتايج جلسه و ارائه گزارشات مربوطه را مكانیزه نمايد ،ميتواند نقش بسیار ارزندهاي در تسهیل
مديريت جلسات و فرآيندهاي آن داشته باشد .در اين راستا گروه راهکارهای سازمان الکترونیک آبانگان به واسطه
تجارب ارزنده در طراحي و پیادهسازي سیستمها سازماني و بهینهکاوي از مدرنترين سیستمهاي برتر موجود در اين حوزه،
راهکار تقویم و مدیریت جلسات آبانگان را در بستر  Microsoft SharePointارائه مينمايد.

برخي از مهمترين بخشها و قابلیتهاي اين سیستم عبارتند از:


مديريت افراد
-

تعريف پرسنل سازمان به عنوان شرکتکنندگان در جلسات

-

تعريف میهمانان خارج از سازمان

-

تعريف شرايط و ضوابط دعوت از هر نفر (نامه رسمي،
 Fax ،SMS ،Emailو )...
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مديريت مكانهاي برگزاري جلسات
-

نمايش مكانهاي جلسات

 -قابلیت انتخاب مكان و مشاهده وضعیت





-

امكان تعريف مكانهاي داخلي و خارج از سازمان با احتساب هزينه

-

امكان درنظرگرفتن قابلیتهاي هر مكان بسته به شرايط جلسه و رزرو منايع مشترک

-

امكان تعريف نحوه پذيرايي و میزباني و حتي پارکینگ

مديريت تقويم فردي ،تیمي و سازماني و به اشتراکگذاري آن
-

به اشتراکگذاري تقويم شخصي و اعطاي دسترسي به ساير افراد براي مديريت کارها و جلسات

-

امكان تعريف جلسات و قرارهاي تكرار شدني با شرايط انعطافپذير در تقويم

-

مشاهده يادآوري زمان قرار مالقاتها ،جلسات ،کارها و اقدامات

-

امكان تعويق زمان يادآوري و تعیین فواصل آالرمدهي

-

تعريف برنامههاي کاري افراد و سازمان

-

قابلیت تشخیص هوشمند همپوشاني و ارائه هشدار بسته به زمان /مكان /نفر /منبع

مديريت جلسه ،اعضا و صورتجلسه
-

تعريف جلسات

-

تعريف دستور جلسه

-

روال تأيید دستور جلسه براي مدير جلسه و ارسال براي حضار

-

امكان لغو جلسه و اطالع رساني به اعضاء به صورت خودکار

-

ثبت وضعیت حضور و غیاب اعضاء در جلسات

-

ثبت صورتجلسه و مصوبات و تعیین افراد مجري و مهلت انجام

-

ارسال خودکار صورتجلسه براي اعضاء و مجريان مصوبات

-

امكان ثبت ضمیمه نمودن انواع فايلهاي مربوط به جلسه )…(PDF,PowerPoint,Word,

 کارتابل و آرشیو جلسات با قابلیت انواع جستجو

تولید و چاپ مكانیزه صورتجلسه و گزارشهاي گوناگون کاري

مديريت مصوبات جلسه و وضعیت پیشرفت
-

ثبت اقدامات انجام شده براي يک فعالیت ارجاعي
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-

امكان رؤيت روند پیشرفت يک فعالیت تعیین شده و مشاهده
شاخصهاي کیفي (سبز ،زرد و قرمز)

-

ارسال اخطار از طريق  SMS ،Email ،Notificationو تلفن
بابت ديرکرد مصوبه جلسه به مخاطب

 -قابلیت پیگیري جهت اطمینان از اجراي مصوبات جلسه



-

جلوگیري از تداخل جلسات و برنامه هاي هر فرد در سازمان

-

ايجاد لیست پیگیريهاي اقدامات مصوب

-

اعالم هشدار جهت جلسات و مصوبات هر فرد

گزارشات مديريتي ،آماري و کارکردي
-

ايجاد گزارشات کامل و کاربردي از تمامي مراحل اجراي جلسات

-

ايجاد گزارشات کارکردي بر اساس تعداد و زمان جلسات به تفكیک نفر /تیم کاري /سازمان

-

ايجاد گزارشات کارکردي بر اساس منابع اعم از مكانها ،تجهیزات ،پذيرايي و ...

-

طراحي داشبوردهاي عملیاتي کالن براي سازمان ()Meeting LCD

مهمترين اهداف قابل تحقق با استقرار سیستم عبارتند از:


مديريت مكانیزه هماهنگي و برگزاري جلسه

 مديريت الكترونیكي فرآيند اجرايي و مصوبات


مديريت الكترونیكي مستندات و يافتن سريع جلسات و مصوبات



مديريت اطالعرساني جلسات و اخبار آنها

 گزارشگیري سیستمي پیشرفته از جلسات


يكپارچگي با ساير سیستمهاي سازماني مرتبط از جمله سیستم اتوماسیون اداري ) ،(AOASسیستم مديريت
مستندات ) ،(eDMSسیستم مديريت تايمشیت ) ،(AB-TSسیستم مديريت پروژهها ) (EPMSو ساير سیستمهاي
فعال در سازمانها از جمله  Voice-To-Textو  Video Conferenceو ...
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