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شركت بهينهسازي مصرف سوخت

مقدمه
شرکت بهينهسازي مصرف سوخت (کارفرما) در نظر دارد پروژهي ”مديريت طرح هاي مصوب ماده  12قاانون رفا موانا
توليد ( “)MCخود را از طريق انتخاب به روش محدود دو مرحله اي به مناقصه گران معتبر ،توانمند ،واجاد الا حيت ،و
داراي تجربه کافي در اين زمينه ،واگذار نمايد.
اين سند حاوي استع م اسناد و مدارک اوليه به منظور ارزيابي کيفي ( )RFQپروژه ماذکور باوده ،کاه باه عناوان يکاي از
مراحل فرآيند انتخاب طرحريزي شدهاست .مفااد آيينناماه اجراياي بناد "ج" ماده  12قادون رگزاری م مقدقتاد در
فرآيند برگزاري فراخوان جاري به طور کامل مورد توجه بوده و اجرا خواهد شاد .لاذا رعايات قالبهااي اراياه شاده باراي
درخواست اط عات ،در تکميل و ارسال اط عات از اهميت بااليي برخوردار بوده و تاثير مستقيم در ارزيابي کيفي مناقصاه
گران خواهد داشت .شرکتهاي ع قهمند بايد اط عات مورد نياز به منظور ”ارزيابي کيفي“ و تهيه ليست کوتاه را بر اساس
قالب ارايه شده تکميل و براي کارفرما ارسال کنند.

 .1تعاريف و اختصارات
توجه به االط حات و اختصارات ذيل ،در مطالعه سند جاري ضروري خواهد بود:
پروژه :منظور از پروژه ”استفاده از خدمات مشاوره در زمينه مديريت طرح هاي مصوب ماده  12قانون رفا موانا
توليد ( “ )MCشرکت بهينهسازي مصرف سوخت است.
كارفرما :منظور ”شرکت بهينهسازي مصرف سوخت“ است.
دستگاه نظارت :منظور ”مديريت برنامهريزي و سيستمها“ در مجموعه کارفرما است.
مناقصه گر :منظور تمامي شرکتهايي است که در فرآيند انتخاب مشاور (مربوط به اين پروژه) شرکت ميکنند.
آئيننامه اجراييارزيابي كيفي :منظور آييننامهاجرايي بند "ج" ماده  12قانون
آشنايي کلي با شرکت بهينهسازي مصرف سوخت
وزارت نفت جمهوري اس مي ايران در راستاي اجراي سياستهاي استراتژيك کشور در بخش انرژي و بر اساس ماده 121
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس مي ايران باه منظاور اعماال الارفهجويي و منطقاي
کردن مصرف انرژي ،حفاظت از محيط زيست ،همچنين اجراي اقدامات مارتبط باا بهرهبارداري کارآماد و بهيناه از اناوا
حاملهاي انرژي ،در سال  1379اقدام به تاسيس "شرکت بهينهسازي مصرف سوخت" نموده است.
بطور کلي فعاليت شرکت بهينهسازي مصرف سوخت کشور بر مطالعه و بررساي ،بسترساازي و انجاام اقادامات الزم باراي
بهينهسازي مصرف سوخت در تمامي فعاليتها و اموري که به نحوي چه در فرآيند توليد و چه بعنوان مصرفکننده نهايي،
سوخت مصرف مينمايد ،متمرکز ميباشد .در اين راستا وظيفه تهيه و تدوين معيارها ،ضوابط ،اساتانداردها ،آيينناماههاي
اجرايي الزم براي ساماندهي به بازار سوخت و حرارت ،مشتمل بر معيارهاا و اساتانداردهاي سااخت تجهيازات ،فرآينادها،
سيستمها و وسايل و تجهيزات مصرف کننده انرژي نيز بعهده اين شرکت ميباشد .براين اساس فعاليتهاي االالي شارکت
در قالب موضوعات ذيل طبقه بندي ميگردد:
 -1بهينهسازي مصرف سوخت در سيستمها و وسايل حمل و نقل
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 -2بهينهسازي مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسکن
 -3بهينهسازي مصرف سوخت در الناي
 -4کمك به رشد تکنولوژي و بهبود کيفيت محصوالت از لحاظ مصرف انرژي در الاناي ساازنده تجهيازات مصارفکننده
سوخت
 -5توسعه فرهنگ مصرف بهينه انرژي در سطوح مختلف جامعه از طريق نشر کتب ،مج ت و مقاالت ،تادوين برناماههاي
الزم در رسانههاي گروهي ،آگاهسازي و آمورش عمومي و همچنين ايجاد سيستمهاي تشويقي در جهات تعمياق فرهناگ
بهينهسازي مصرف انرژي
 -6حمايت مالي و پشتيباني علمي از فعاليتهاي بخشهاي غيردولتي و مؤسسات پژوهشي و دانشاگاهها در زميناه ارتقاا
فااان آوريهااااي الااارفه جاااويي انااارژي و فاااراهم نماااودن زميناااههاي علماااي بهباااود ماااديريت مصااارف انااارژي
چشمانداز شركت بهينه سازي:
کاهش شدت مصرف انرژي به ميزان  %50نسبت به سال  1388در سطح کشور تا سال 1400
مأموريت شركت بهينه سازي:
مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف ،کماك باه توساعه
کاربرد انوا فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف ،کااهش هزيناههاي درازمادت ناشاي از تقاضااي
انرژي ،تدوين معيارها ،ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف انرژي ،جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي
همراه با توسعه بکارگيري ظرفيتهاي محلي انرژي و انرژيهاي تجديدپذير
براي دريافت اط عات بيشتر در خصوص شرکت بهينهسازي مصرف سوخت ،رجو شود به آدرس

اينترنتيwww.ifco.ir :

 .2موضوع و دامنه خدمات مشاوره
موضو پروژه ،استفاده از خدمات مشاوره در زمينه مديريت طرح هاي مصوب مااده  12قاانون رفا موانا تولياد ()MC
شرکت ميباشد .طرح هاي مصوب ماده  12مشمول به تعداد هفت طرح و شامل موارد ذيل مي باشند:


ارتقا کارايي موتورخانه هاي ساختمان هاي مسکوني ،اداري و تجاري



برق دار کردن چاه ها و تلمبه هاي آب کشاورزي ديزلي



نوسازي  65000دستگاه کاميون و کشنده فرسوده باالي  10تن داراي سن باالتر از  35سال



جايگزيني  17000اتوبوس شهري فرسوده ديزلي با اتوبوس هاي گازسوز()CNG



جايگزيني  140000تاکسي فرسوده با تاکسي تمام گازسوز با پيمايش باال



توسعه حمل و نقل ريلي



توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت ک نشهر

همچنين شرح خدمات مورد انتظار از مشاور به شرح ذيل مي باشد:
خدمات مديريت طرح عمدتا در سه حوزه فعاليت االلي تحت عناوين سامانه پايش طرح هاي ماده  ،12طرحهاي جاري
ونظارت کارگاهي به شرح ذيل مي باشند:
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 3-1حوزه فعاليتهاي مربوط به سامانه پايش طرح هاي ماده  25( 12درصد)
اين خدمات مستقل از پيشرفت طرحها بوده و حسب مورد و طبق برنامهريزي انجام شده و پس از تاييد کارفرما ميبايست
توسط مديريت طرح در زمان مقتضي انجام گردد:
 -3-1-1طراحي ،راه اندازي ،نگهداري ،پشتيباني ،بروزرساني و بهبود سامانه پايش اطالعات مديريت طرحها و
زيرسامانههاي مربوطه با بکارگيري مشاوران و پيمانکاران مورد تائيد كارفرما با استفاده از سامانه مبتني بر
( BPMSمطابق با شرح نياز ارائه شده در پيوست شماره1و )2
 -3-1-1-1استخراج ،تحليل و مستند سازي نيازمندي ها و مدل سازي فرآيندها
 -3-1-1-2تامين ميزباني و زيرساخت
 -3-1-1-3طراحي سامانه و مکانيزه کردن فرايندها
 -3-1-1-4تست اجراي آزمايشي و اعمال تغييرات سامانه
 -3-1-1-5استقرار و عملياتي سازي سامانه و انتقال دانش از طريق آموزش
 -3-1-1-6توسعه سامانه براساس نيازمندي هاي جديد و پشتيباني سامانه در طول مدت قرارداد
 -3-2حوزه فعاليتهاي طرحهاي جاري 70( :درصد)
 1 -3-2برنامه هاي تبليغ ،ترويج ،فرهنگسازي و جذب ذينفعان( 10درصد)

 1-1 -3-2تهيه برنامه زمان بندي و ارايه محتواي برنامه هاي تبليغاتي و فرهنگ سازي و نظارت بر حسن اجراي
برنامه هاي تعيين شده و ارايه گزارش هاي اثر بخشي طرح ها( .مطابق نظر کارفرما)
 1-2 -3-2شناسايي ،تشويق و جذب مشتريان حايز شرايط شرکت در طرح ها ،معرفي کامل هر يك از طرح ها براي
آنها و همکاري در ثبتنام در سامانه( .براي طرح هايي که نيازمند ثبت نام مشتري در سامانه است).
 1-3 -3-2شناسايي و جذب سرمايه گذاران (داخلي/خارجي) واجد شرايط سرمايه گذاري در طرح ها بوسيله معرفي
کامل هر يك از طرح ها و فراهم نمودن کليه زيرساختهاي الزم تا زمان عقد قرارداد.
 1-4 -3-2شناسايي ،تشويق و جذب تامين کنندگان کاالهاي موردنياز در طرح ها و فراهم آوردن زيرساختهاي الزم
تا زمان وارد شدن تامين کننده به فهرست مورد تأييد وزارت نفت.
 2 -3-2برنامه ريزي ،كنترل ،نظارت ،ثبت مستندات طرح ها و پيگيري و مديريت قراردادها( 20درصد)

 3-2-2-1برنامه ريزي و مديريت طرح ها شامل بازنگري و به روزآوري برنامه زمانبندي ،ساختار شکست کار ،هزينه و
سازمان و دستورالعمل هماهنگي ( )coordination planقراردادها و عوامل اجرايي داخلي و خارجي مرتبط با طرح
ها مطابق با نظر و رويه هاي ارايه شده در سيستم مديريت کيفيت کارفرما.
 3-2-2-2تهيه گزارش هاي پيشرفت (واقعي ،برنامه اي) هر طرح و ارايه گزارش هاي تحليلي و تفصيلي و ارايه گزارش
هاي دوره اي و موردي( .طبق نظر کارفرما)
 3-2-2-3تهيه دستور العمل ثبت مستندات و درس آموخته ها و اجراي آن براي طرح ها به الورت فيزيکي و
الکترونيکي(.طبق نظر کارفرما)
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 3-2-2-4تدوين روش اجرايي مديريت ريسك و اجراي آن براي طرح ها(.مطابق نظر کارفرما)
 3-2-2-5کنترل و پايش قراردادها و موافقتنامه هاي منعقده با ذينفعان و تهيه/اال ح/بررسي و تاييد اسناد پرداختي
طرح ها و ارايه بي ن مالي براي همه طرح ها.

 3-2-3روند اندازه گيري و صحه گذاري ( )M&Vو انجام خدمات نظارت در طرح هاي جاري( 40درصد)

 3-2-3-1نيازسنجي ،تهيه و تدوين بسته هاي آموزشي و مديريت برگزاري دوره هاي آموزشي/جلسات توجيهي الزم
براي ناظران اندازهگيري و الحهگذاري حقيقي/حقوقي طرح هاي موردنظر با نظارت و بر اساس برنامه مورد تاييد
کارفرما.
 3-2-3-2شناسايي ،فراخواني و رتبه بندي شرکت هاي ناظر اندازه گيري و الحه گذاري بر اساس شرايط اوليه ارايه
شده توسط کارفرما و تهيه فهرست و ارايه آن جهت تاييد نهايي به کارفرما.
 3-2-3-3پيگيري واريز هزينه هاي مربوط به اندازه گيري و الحه گذاري طرح ها به حساب مشترک کارفرما و
مشاور توسط سرمايه گذاران و مديريت هزينه هاي مذکور.
 3-2-3-4عقد قرارداد با شرکت هاي ناظر اندازه گيري و الحه گذاري تاييد شده جهت انجام الحه گذاري هاي
وضعيت موجود ،عملياتي ،دوره اي و موردي ،برداشت حق الزحمه انجام نظارت از حساب مشترک و پرداخت به ناظران
و ارايه مستندات و گزارش تفصيلي نظارت هاي انجام شده بر اساس دستور العمل  M&Vهر طرح به کارفرما و
پيگيري روند نظارت هاي الزم تا زمان تاييد کارفرما.
 3-2-3-5نظارت بر نحوه عملکرد و انجام فرآيند کنترل کيفيت در قراردادهاي خدمات نظارت ناظران اندازه گيري و
الحه گذاري.
 3-2-3-6تهيه ،بازنگري و بروزرساني مستمر دستورالعمل اندازه گيري و الحه گذاري هر يك از طرح هاي موجود بنا
بر ال حديد کارفرما و شرکت در جلسات و انجام ساير امور جاري.
 3-2-3-7تدوين/بازنگري دستورالعمل دريافت و تخصيص هزينه هاي مربوط به حق الزحمه اندازه گيري و الحه
گذاري ناظران قراردادهاي مربوط به طرح ها.
 3-2-3-8عقد و مديريت قراردادهاي مربوط به پژوهش در حوزه اندازه گيري و الحه گذاري بر اساس نياز هر يك از
طرح ها و درخواست کارفرما و ارايه نتيجه و گزارش نهايي انجام کار به کارفرما.
 3-3نظارت كارگاهي ( 5درصد)
 -1-3-3انجام بازدي د و فراهم نمودن زمينه بازديد نمايندگان کارفرما از محل اجراي طرح ها در نقاط مختلف کشور و تهيه گزارش
بازديد(.طبق درخواست و نظر کارفرما)

 .3اطالعات تماس كارفرما
اط عات مورد نياز براي تماس با کارفرما به شرح زير هستند:
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نشاني پستي :تهران ،خيابان م الدرا ،خيابان شيرازي شمالي ،خيابان دانشور شرقي ،پ ک  -23دفتر کميسيون
مناقصات
تلفن021-88604760-6 :
دورنگار021-88604942 :
آدرس پايگاه اينترنتيhttp://www.ifco.ir :
پست الکترونيکيinfo@ifco.ir :

 .4تحويل مدارك و رفع ابهامات احتمالي
کليه شرکتکنندگان جهت رف ابهامات احتمالي ميتوانند با استفاده از اط عات تماس ذکر شاده در "بناد  "4بهالاورت
تلفني و يا بهالورت کتبي اط عات مورد نياز را دريافت کنند.
مدارک و اسناد مربوط به اين استع م ،مطابق با قالب ارايه شده در ذيل ،بايد حداکثر تا پايان وقت اداري هفت روز پس از
چاپ آگهي نوبت دوم به آدرس ذکر شده در "بند  "4تحويل شده و رسيد دريافت گردد.

 .5شرايط عمومي شركتكنندگان
مطابق شرايط اع م شده در متن فراخوان ميباشد.

 .6شرايط اختصاصي ،اسناد و مدارك مورد نياز براي ارزيابي
شرکتهاي مشاور براي حضور در ارزيابي کيفي ،ع وه بر دارا بودن شرايط مندرج در فراخوان بايد اسناد و مادارکي را کاه
در اين بخش آمده تهيه يا تکميل و ارسال کنند.
 .6-1معرفي نماينده مناقصه گر
هر مشاور بايد يك شخص را به عنوان نماينده تاماالختيار و پاسخگوي اط عات ارسالي ،معرفي و اط عات تماس وي را به
طور کامل به کارفرما اع م کند.
همچنين مشاور موظف به ارايه مستندات و شواهدي به منظور بکارگيري استانداردها ،نظامهاي مديريتي و کيفيتي و ابازار
و روشهاي اع م شده است.
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 .7اطالعات عمومي ،مدارك و مستندات مورد نياز
 .7-1ساختار سازماني
بخش اول  :اطالعات عمومي
جدول -1اطالعات عمومي مشاور

رديف

عنوان

1

نام شرکت

2

نام شرکت االلي( مادر)

3

نام قديم شرکت

4

نام تجاري شرکت

5

مدت تشکيل شرکت

6

تلفن دفتر مرکزي

7

نمابر دفتر مرکزي

8

نشاني دفتر مرکزي(پيوست کروکي)

9

کد پستي ده رقمي

10

الندوق پستي

11

آدرس وب سايت شرکت

12

پست الکترونيکي شرکت

14

زمينه فعاليت شرکت

15

نو شرکت (سهامي عام  ،خاص،مسئوليت محدود و)...

17

کد  5رقمي عضويت ايرانکد

18

شماره ثبت

19

شناسه ملي

20

کد اقتصادي

21

محل و تاريخ ثبت

22

اولين آگهي روزنامه رسمي(پيوست)

23

آخرين آگهي روزنامه رسمي(پيوست)

24

اساسنامه شرکت(پيوست)

25

سرمايه ثبت شده شرکت

26

اظهارنامه تاسيس(پيوست)

مشخصات

6
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جدول  -2اطالعات فضاي اداري مشاور

عنوان

مشخصات

نو مالکيت

 استيجاري

 ملکي

متراژ ( مترمرب )

بخش دوم  :ساختار سازماني و فهرست مديران و كارشناسان مشاور
جدول  -3مشخصات و سوابق مديران مشاور ( مدير عامل ،هيئت مديره)
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت در شركت

مدرك/رشته تحصيلي

سابقه كار(سال)

سابقه كار در اين شركت (سال)

توضيحات

٭رزومه افراد پيوست گردد.
بخش سوم :سوابق و اطالعات عمومي پرسنلي وكاركنان مشاور ،توان و تجربه افراد كليدي مشاور
جدول  -4مشخصات پرسنل كليدي مرتبط مشاور (مهندسين و كارشناسان مرتبط و )...
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

مدرك /رشته تحصيلي

7

سابقه كار ( سال)

زمينه ها و موضوعات كاري انجام شده مرتبط

شركت بهينهسازي مصرف سوخت

بخش چهارم :توان مالي
جدول  -5گردش مالي مشاور
سال مالي

حجم پول در گردش

متوسط گردش مالي مشاور

(ميليون ريال)

( جم درآمد و هزينه تمام شده در الورتهاي مالي شرکت) ( ميليون ريال)

91
92
93
94
95

بخش پنجم :تجهيزات و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري موجود
جدول -6توان تجهيزاتي(.سخت افزاري /نرم افزاري)
رديف

نام سخت افزار /نرم افزار

تعداد

نوع

نوع مستندات

1
2
...
بخش ششم  :ساير موارد
*در صورتيکه از خدمات بيمهاي شركتهاي بيمه جهت كاركنان ااستفاده ميكنيد جدول ذيل را تکميل نماييد:
جدول -7اطالعات بيمهاي شركت

نو بيمه
موضو بيمه
شرکت بيمه گر
تاريخ شرو
تاريخ پايان
بيمه نامه( پيوست)

8

توضيح

شركت بهينهسازي مصرف سوخت

*شركت ميبايست اطالعات مربوط به رتبه هاي تاييد صالحيت از سازمان برنامه و بودجه كشورخود  ،همچنين ساير رتبه ها( در
صورت وجود)را در جدول ذيل وارد نمايد:
جدول -8رتبه و تاييد صالحيت ها
رديف

رتبه

رشته

توضيحات

تاريخ اخذ

 .7-2تجربه و سوابق اجرايي
بخش اول :توان فني ،تجربه و سوابق كاري و قراردادي مشاور
*لطفا در جدول ذيل سوابق قراردادهاي منعقده در  5سال گذشته را وارد نماييد .توجه فرماييد قراردادهاي منعقده با وزارت نفت،قراردادها
مرتبط با موضو انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي و قراردادهاي مديريت پروژه و برنامه ريزي و کنترل پروژه در اولويت هستند.
جدول  -9مشخصات قراردادهاي منعقده و حسن سابقه
رديف

عنوان

شماره

قرارداد

قرارداد

تاريخ

مدت

شروع

قرارداد

قرارداد

(ماه)

حجم
حجم

ارزي

ريالي

قرارداد

نام
كارفرما

قرارداد

شماره
تماس
كارفرما

*وضعيت قرارداد
( در حال اجرا -اتمام
يافته)

 .7-3ارزيابي كارفرمايان قبلي
بخش اول  :رضايت نامه و حسن انجام كار از پيمانکاران قبلي
رضايت نامه و حسن انجام کار پروژه ها ضميمه گردد.
بخش دوم :سيستم هاي مديريت كيفيت
روش هاي مربوط به تضمين کيفيت کنترل پروژه و روش هاي گزارش دهي ضميمه گردد .

9

درصد
پيشرفت

حسن سابقه از
كارفرمايان قبلي*
(دارد/ندارد)

شركت بهينهسازي مصرف سوخت

بخش سوم :گواهينامهها
جدول - 10گواهينامه هاي مديريت كيفيت ،محيط زيست و ...
رديف

شماره گواهينامه

عنوان گواهينامه

مرجع صدور

تاريخ اخذ

تاريخ انقضا

توضيحات

٭مدارک مرتبط پيوست گردد.

 .7-4ساير موارد
جدول – 11ابتکارات ،نوآوريها و نرمافزارهاي تخصصي توسعه داده شده
تاريخ

رديف

عنوان

رديف

عنوان دوره

مرجع تاييد

گواهينامهها

جدول – 12دورههاي آموزشي برگزار شده
تاريخ دوره

شركت/موسسه
برگزار كننده

گواهينامهها

جدول – 13سابقه همکاري با موسسات ،شركتها و مشاوران بينالمللي
رديف

نام موسسه/شركت

مدت
همکاري

تاريخ شروع

10

تاريخ پايان

علت قطع همکاري

مدارك مرتبط
 /تفاهمنامهها
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 .8نحوه ارزيابي
معيارها و نحوهي ارزيابي مشاوران طبق مفاد آييننامه بند ”ها“ ماده  29قانون برگزاري مناقصات ،به شرح زير خواهد بود:
فرم امتيازدهي فراخوان ارزيابي كيفي شركت هاي مشاور مديريت طرح هاي مصوب ماده  12قانون رفع موانع
توليد
عناوين

مشاور( 20امتياز)

الف  -ساختار سازماني و توان مالي

ب  -تجربه و سوابق اجرايي ( 30امتياز)
قبلي( 20امتياز)

ارزيابي کارفرمايان

د  -ساير موارد ( 30امتياز)

رديف

عناوين

حداکثر
امتياز

1

گواهينامه تاييد ال حيت مرتبط با موضو فراخوان از سازمان برنامه و بودجه کشور

3

2

درجه علمي و سوابق کاري مديران و اعضاي هيات مديره

5

3

نمودار سازماني و تعداد نيروي انساني تمام وقت و پاره وقت (تجربه و مدرک تحصيلي)

6

4

امکانات نرم افزاري و سخت افزاري مشاور (نرم افزارهاي مختلف جهت تسهيل کار)

6

1

تجربه انجام پروژه هاي مرتبط با مديريت طرح و( V&Mاندازه گيري و الحه گذاري)

10

2

تجربه انجام پروژه هاي مرتبط با برنامه ريزي و کنترل پروژه از جمله اجراي سامانه هاي مبتني بر
 ، BPMSمديريت دانش  ،مستندسازي و مديريت ريسك

8

3

تجربه انجام پروژه هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي از جمله خدمات انرژي ،مديريت و
مميزي انرژي

7

4

سابقه کاري مشاور و قراردادهاي منعقده خاتمه يافته و جاري

5

1

رضايت کارفرمايان قبلي و ارايه گواهي کتبي بر پايه کيفيت کار  ،کفايت کارکنان و تحقق اهداف
زماني پروژه

10

2

خ قيت و ابتکار در طرح ها و پروژه هاي قبلي و ارايه گواهي کتبي

10

1

توان مالي مشاور

10

2

گواهينامه هاي سيستم مديريت و تضمين کيفيت از جمله گواهينامه ISO

4

3

مالکيت و فضاي اداري سازمان( دفتر مرکزي ،دفاتر فرعي ،فضاي اداري)

4

4

مقاالت و انتشارات مرتبط و سابقه همکاري هاي بين المللي

5

5

دوره هاي آموزشي برگزار شده توسط مشاور

4

6

نحوه ارايه مدارک و اط عات در ارتباط با فراخوان عمومي

3
100

امتياز کل
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 .8-1حداقل امتياز كيفي
از آنجا که حداکثر امتياز قابل حصول در جدول فوق با توجه به سهم هر جدول در نمره نهايي (بند  100 ،)10خواهد بود،
مشاوريني که امتياز اختصاص يافته به آنها بيشتر از  %60حداکثر امتياز (يعني  60و باالتر) باشد ،به ليست کوتاه راه
خواهند يافت.
دريافت اط عات بيشتر در خصوص شرکت بهينهسازي مصرف سوخت ،رجو شود به آدرس

12

اينترنتيwww.ifco.ir :

شركت بهينهسازي مصرف سوخت

پيوست شماره  :1شرح كار مختصر زير سامانه هاي طرح هاي ماده 12
زير سامانه هفت طرح مصوب شوراي اقتصاد  ،به تفکيك داراي قابليتهاي ذيل مي باشند:
زير سامانه طرح" ارتقاي كاري موتورخانه هاي مسکوني ،اداري و تجاري"
-

امکان ثبت نام سرمايه گذارعامل الرفه جويي ،تامين کننده ،متقاضي و ناظران
ايجاد کارتابل براي تمامي ذي نفعان
امکان انتخاب راهکار توسط سرمايه گذار جهت بهينه سازي در مصرف سوخت
تکميل کاربرگ ها و چك ليست هاي مربوطه توسط ذينفعان
تخصيص ناظر
تشکيل خط مبنا وانجام محاسبات الرفه جويي و الدور الورتحساب در سامانه با اتصال پايگاه داده هاي شرکت ملي گاز ايران،
براي استفاده اط عات مصرف گاز مشترکين بخش خانگي و تجاري با لحاظ نمودن اط عات هواشناسي
بررسي واجد شرايط بودن سرمايه گذار عامل الرفه جويي به لحاظ داشتن رتبه در رشته تاسيسات از طريق اتصال به سامانه
ساجار (سازمان برنامه و بودجه کشور)
امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد ،الرفه جويي محقق شده و . ....
بررسي رتبه و تاييد شرکتهاي ناظر بازرسي و الحه گذاري از طريق اتصال به سامانه ساجار
تغييرات مربوط به اخرين اال حيه مصوبه شوراي اقتصاد در سال  1395تاکنون در سامانه اعمال نشده است.

زير سامانه طرح"نوسازي  65هزار دستگاه كاميون و كشنده باالي  10تن داراي سن باالتر از  35سال"
-

بررسي شمول در طرح با اتصال به وب سرويس سازمان راهداري
امکان ثبت نام متقاضيان طرح ،سرمايه گذاران ،تامين کنندگان و شرکت هاي بازرسي
در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان
در نظر گرفتن شرط اسقاط يك کاميون به ازاي يك کاميون جديد با ثبت شمارههاي شناسايي تمامي کاميونهاي فرسوده
مشمول طرح
در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان
محاسبات الرفه جويي و الدور الورتحساب براساس رويه اندازه گيري و الحه گذاري و با اتصال به وب سرويس سازمان
راهداري
بارگذاري قراردادهاي اجرايي طرح اعم از قراردادهاي سازمان راهداري با تامين کنندگان و سرمايهگذاران همچنين شرکت
بهينهسازي با عام ن الرفه جويي در سامانه
امکان بروز رساني قيمت حاملهاي انرژي در سامانه جهت محاسبات الرفه جويي
امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد ،الرفه جويي محقق شده و . ....

زير سامانه طرح جايگزيني  17هزار اتوبوس فرسوده ديزلي شهري با اتوبوسهاي تمام گازسوز
-

در نظر گرفتن شرط اسقاط يك اتوبوس در ازاي يك فرسوده جديد با ثبت شمارههاي شناسايي اتوبوسهاي فرسوده مشمول
طرح در سامانه
امکان ثبت نام متقاضيان طرح ،سرمايه گذاران ،تامين کنندگان و شرکت هاي بازرسي
در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان
امکان تاييد مشخصات فني اتوبوسهاي جديد (مانند گازسوز بودن اتوبوس) در سامانه
محاسبات الرفه جويي و الدور الورتحساب براساس رويه اندازه گيري و الحه گذاري و با اتصال به وب سرويس
13
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-

بارگذاري قراردادهاي اجرايي طرح اعم از قراردادهاي سازمان اتوبوس راني با تامين کنندگان و سرمايهگذاران همچنين شرکت
بهينهسازي با عام ن الرفه جويي
امکان بروز رساني قيمت حاملهاي انرژي در سامانه جهت محاسبات الرفه جويي
امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد ،الرفه جويي محقق شده و . ....

زير سامانه طرح"جايگزيني  140هزار تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمايش باال"
-

امکان ثبت نام و درج اط عات ،تعاوني هاي تاکسيراني شهري در سراسر کشور،سرمايه گذاران عامل الرفه جويي يا تامين کنندگان
خودرو و شرکت هاي بازرسي در طرح
در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان
بررسي مشخصات عمومي و فني خودروها توسط متقاضي ( شهرداري ها /تعاوني تاکسيراني شهري  /اتحاديه تعاوني هاي تاکسيراني
کشوري) و رد يا تاييد نمودن خودرو معرفي شده مطابق با مصوبات شوراي اقتصاد .
امکان دريافت نسخه بارگذاري شده قراردادها از طريق سامانه (متقاضي و سرمايه گذار)
محاسبات الرفه جويي و الدور الورتحساب براساس رويه اندازه گيري و الحه گذاري و با اتصال به وب سرويس بر اساس پيمايش
انجام شده در بازه هاي سهماهه .
امکان رد  /تاييد کليه موارد ارسالي از سوي متقاضيان  ،بازرسين و سرمايه گذار عامل الرفه جويي توسط مجري طرح  /شرکت بهينه
سازي مصرف سوخت .
امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد ،الرفه جويي محقق شده و . ....

زير سامانه طرح " برق دار كردن چاهها و تملبه هاي آب كشاورزي ديزلي"
-

امکان ثبت نام تامين کنندگان ،سرمايه گذاران عامل الرفهجويي و ناظران
در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان
انتخاب سرمايهگذار برنده از ميان سرمايهگذاران پيشنهاد دهنده از طريق مقايسه پيشنهاد آنها
امکان ورود اط عات مربوط به چاه هاي کشاورزي
امکان بارگذاري قراردادهاي مربوط به ذينفعان در سامانه
تنظيم قرارداد با سرمايهگذار منتخب ،با درج مفروضاتي نظير قيمت گازوييل و نرخ تسعير ارز
محاسبات الرفه جويي محقق شده و الدور الورتحساب مطابق طرح اندازه گيري و الحه گذاري
امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد ،الرفه جويي محقق شده و . ....

زير سامانه طرح "توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط توسط راه آهن جمهوري اسالمي ايران"
-

امکان ثبت نام سرمايه گذار عامل الرفه جويي
در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان
امکان ثبت سفارش خريد واگن هاي مشمول طرح و ثبت بارنامه هاي متعلقه توسط عامل الرفه جويي
امکان بارگذاري قراردادهاي مربوط به ذينفعان در سامانه
امکان ارسال گزارش هاي ماهيانه ،سه ماهه و ساليانه که مبناي محاسبات يارانه الرفه جويي خواهد شد.
محاسبات الرفه جويي و الدور الورتحساب براساس رويه اندازه گيري و الحه گذاري
امکان ثبت نام شرکت هاي بازرسي به منظور نظارت و ارزيابي عملکرد عامل الرفه جويي
امکان تبادل نظرات بين عامل الرفه جويي و راه آهن و شرکت بهينه سازي و شرکت هاي بازرسي
انجام محاسبات الرفه جويي محقق شده و الدور الورتحساب مطابق رويه اندازه گيري و الحه گذاري
امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد ،الرفه جويي محقق شده و . ....
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زير سامانه طرح "توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت كالنشهر"
-

امکان ثبت نام سرمايه گذار عامل الرفه جويي
در نظر گرفتن کارتابل انجام امور محوله براي تمامي ذينفعان
امکان بارگذاري قراردادها و موافقتنامه هاي مربوط به ذينفعان در سامانه
امکان برقراري ارتباط با سرورهاي شرکت هاي قطار شهري تهران ،مشهد ،االفهان ،شيراز ،مشهد ،تبريز ،کرج ،قم ،کرمانشاه و اهواز
امکان ورود کليه اط عات مربوط به ورود واگن ها براساس رويه اندازه گيري و الحه گذاري
امکان ارسال گزارش هاي ماهيانه ،سه ماهه و ساليانه که مبناي محاسبات يارانه الرفه جويي خواهد شد.
انجام محاسبات الرفه جويي محقق شده و الدور الورتحساب براساس رويه اندازه گيري و الحه گذاري
امکان ثبت نام شرکت هاي بازرسي به منظور نظارت و ارزيابي عملکرد عامل الرفه جويي
امکان گزارش گيري از پيشرفت هر قرارداد ،الرفه جويي محقق شده و . ....
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پيوست شماره  :2ويژگي هاي سامانه مبتني بر BPMS
شرح خدمات و ويژگي هاي BPMS

يکي از مهمترين مزاياي استفاده از سيستم ساز ،سرعت باالي توليد براي ساخت نرم افزارهاي سازماني است .البته عليرغم اين سرعت باال
به دليل استفاده از زيرساختهاي آماده و تست شده ،کيفيت نيز بطور کامل حفظ شده و احتمال خطا و اشتباه در ساخت برنامه هاي
کاربردي مورد نياز (نه در سطح تحليل و طراحي) به الفر مي رسد.
انعطاف پذيري و قابليت تغيير

از جمله ويژگيهاي ذاتي بستر سيستم ساز قابليت تغيير و انعطافپذيري در انجام درخواستهاي کاربران ميباشد .اين بستر بصورت کام پويا
ميتواند اقدام به ايجاد روالها و فرمهاي مختلف و متنو با امکانات مورد نياز ساخت برنامه هاي کاربردي نمايد.
اين تغييرات ميتواند بصورت کامل در حيطه طراحي فرآيندهاي کاري ،فرم هاي اط عاتي ،گزارشات مورد نياز ،دسترسي و امنيت کاربران،
واسط کاربري و تمامي جوانب مختلف استفاده از نرم افزارهاي سازماني باشد.
يك پارچگي اطالعاتي

استفاده از بستر سيستم ساز ميتواند منجر به يکپارچگي اط عاتي در سازمان شود .اين يکپارچگي در چندين سطح محقق ميشود که
ميتوان به مواردي زير اشاره نمود:
.1بهره مندي از اط عات پايه مشترک
.2نرمال سازي نگهداشت اط عات در پايگاه داده بصورت خودکار توسط زيرساخت سيستم ساز
.3عدم تکرار اط عات مشابه در حوزه سيستم هاي کاري مختلف
.4اتصال فرمهاي اط عاتي مختلف و گاها در حوزه سيستمهاي کاري مختلف به يك فرآيند
.5ارتباط فرمهاي اط عاتي سيستمهاي مختلف بصورت دو سويه به يکديگر
بهره مندي از معماري سرويس گرا

يکي از نکات مهم و کليدي در بکارگيري ابزارهاي توليد پويا و دايناميك سيستمهاي اط عاتي حفظ معماري سرويسگرا در سطح کاربردي
برنامه هاي کاربردي مي باشد.
گاها ديده ميشود برخي از شرکتهايي که در اين حوزه فعاليت نمودهاند براي سادگي دسترسي و استفاده از اط عات از راهکارهاي کام
مبتني بر پايگاه داده استفاده نمودهاند که بالطب اين مورد حفظ معماري سرويسگرا در سطوح اجرايي را کام از بين برده و عم
معماري برنامه کاربردي به معماري 2اليه واسط کاربري و پايگاه داده تبديل ميشود.
قاعدتا اين امر ميتواند قابليت توسعه ،يکپارچگي و تغيير را در سطوح سازماني و نرم افزارهاي بزرگ با مخاطره جدي مواجه سازد و
سازمان را در طوالني مدت با چالشهاي جدي مواجه سازد.
در طراحي سيستم ساز با توجه به اعتقاد راسخ به حفظ االول اساسي معماري سازماني در طراحي نرمافزارهاي کاربردي ،سعي شده است
به جاي تکيه بر روشهاي مبتني بر پايگاه داده از طريق لحاظ نمودن اين امر در ايجاد و توسعه نرمافزارهاي مبتني بر سيستم ساز،کام
معماري سرويسگرا در سطوح ساخت برنامههاي کاربردي را حفظ نموده و در اين بستر ،برنامههاي کاربردي به سادگي ميتوانند
سرويسهايي را در اختيار ساير برنامههاي کاربردي قرار داده و يا از سرويسهاي فراهم شده توسط آنها استفاده نمايند.
مدلسازي فرآيندهاي سازماني

از نقاط قوت سيستم ساز بهرهمندي از موتور گردش کار به منظور مدلسازي فرآيندهاي سازماني است .موتور گردش کار با فراهمآوردن
امکانات فراوان ميتواند مدلسازي فرآيندهاي کاري را در سطح وسيعي انجام داده و نگاه فرآيند محور به نيازمندي هاي سازماني را محقق
سازد.
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قابليت توسعه و برنامه نويسي C# .Net

از آنجا که ساخت نرم افزارهاي سازماني بزرگ داراي نيازهاي خاص و قواعد کاري پيچيدهاي است که نياز به انعطاف
بااليي دارد نياز به قابليت توسعه از طريق نوشتن کدهاي برنامه نويسي اجتناب ناپذير و ضروري است.
بستر سيستم ساز امکان اضافه نمودن کدهاي  cبراي محقق ساخت منطقهاي کاري پيچيده و تودرتو را دارا ميباشدکه
امکانات وسيعي براي رف اين نياز در اختيار طراح سيستم و يا برنامه نويس قرار ميگيرد.
ويژگيهاي فني سيستم ساز

-1توليد و توسعه مبتني بر متدولوژي

RUP

-2قابليت بکارگيري همزمان واسط کاربري وب و ويندوز
-3استفاده از استاندارد UMLبه منظور مستندسازي تحليل و طراحي سيستمها
-4بهره گيري از چارچوب Microsoft MSFو RUPبه منظور هدايت تيم توليد در پياده سازي و ساخت سيستمها
-5بکارگيري تکنولوژي Smart Clientبراي واسط کاربري ويندوز
-6استفاده همزمان از معماري مبتني بر سرويس ( )Service Oriented Architectureدر سطح خدمات برنامه هاي کاربردي و
معماري شي گرا ( )Object Oriented Architectureدر طراحي داخلي برنامه هاي کاربردي
 -7توسعه مبتني بر  .netو استفاده از
 -8بانك اط عاتي

Microsoft .Net Framework 2.0 / 3.0

OracleياSQL Server 2005-2008 R2

 -9معماري ک ينت /سرور با قابليت اتصال به سرور بر روي شبکه جهاني وب
-10معماري فيزيکي 3اليه (سرور داده ،سرور برنامه و ک ينت هاي کاري)
-11بهره مندي از فناوري نصب و بهنگام سازي خودکار بر روي همة ک ينت هاي کاري
ساختار معماري :

بخش طراحي نرم افزارهاي سازماني()Application Design

هدف االلي اين بخش ارايه امکانات مورد نياز براي ساخت سيستم هاي اط عاتي و نرم افزارهاي مورد نياز باشد .امکانات
دسته بندي شده در اين بخش بصورت مشخص و مستقيم مورد کاربرد باشند.
اجزاي تشکيل دهنده اين بخش عبارتند از:

سازنده فرم : Form Builderبا استفاده از امکانات اين بخش طراح سيستم ميتواند مدلهاي ذخيره و بازيابي اط عات و
فرمهاي اط عاتي خود را تدوين نمايد .در اين بخش کليه موجوديتهاي سيستم به همراه ارتباطات و نيازمنديهاي آنها
مدلسازي مي شوند.
موتور مديريت قواعد كسب و كار:Biz Rule Engineيکي از اجزاي مهم در ساخت سيستم هاي اط عاتي قابليت تعريف
قواعدکاري ميباشد .در اين بخش الزامات کسب و کار ،قواعد مورد نظر ،محدوديتها و بايدها و نبايدهاي اجرايي سيستم
مشخص و مدلسازي ميگردد.
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موتور گردش كار :Workflow Management Engineگردش کار در سازمان از جمله عوامل محوري تحليل فرايندگراي
سازماني است .به همين دليل و با توجه به رويکرد مبتني بر فرآيند در تحليل سازماني ،موتور گردش کار در سيستمساز از
اهميت
و
جايگاه
ويژهاي برخوردار است.
گزارش ساز:Report Builderمعموال در سيستمهاي اط عاتي موضو گزارش به زمان گرفتن خروجيهاي چاپي محدود
ميشود
اما در سيستمساز مفهوم گزارش بصورت توسعهيافتهاي مورد استفاده بوده و شامل انوا دسترسي کاربران به اط عات و در
نظير
مدلهايي
نماي ليستي ،آماري ،درختي ،گراف ،ماتريسي ،چاپي و  ...مورد کاربرد مي باشد.
هوشمندي تجاري:BIاز زيرساخت هاي بروز و جديد در سيستمساز استفاده از قابليت ارايه گزارشات تحليلي با استفاده از
SQL
Analysis Serviceو نمايش نتايج تحليلي در مدلهاي آماري و داشبورد و گيج به کاربران مي باشد.

سرويسهاي پايه اي (:)Core Services
در بخش معماري دروني و پايه اي سيستم ساز که مبتني بر خدمات خط توليد نرم افزار Software Product Lineميباشد بخش هايي
بصورت زيرساختي مهيا شده است.
اين بخشها عبارتند از:
زيرساخت ذخيره و بازيابي اطالعات:ORMدر اين زيرساخت کليه فرآيندهاي اط عاتي سيستم در قالب معماري شي گرا انجام شده و
انفکاک کامل از زيرساخت پايگاه داده انجام ميشود .اين نو نگاه انعطاف نرم افزار در اتصال به مناب اط عاتي مختلف را به شدت افزايش
ميدهد و امکانات فراواني را در سطوح توسعه سيستم در اختيار طراحان و برنامه نويسان قرار ميدهد.
امنيت :Securityامنيت به عنوان يکي از نيازمنديهاي پايه اي طراحي سيستم هاي اط عاتي داراي ابعاد و رويکردهاي مختلفي
است که در قالب يك زيرساخت جام و يکپارچه در سيستمساز به آن نگاه شده است .اين زيرساخت ابعاد گوناگوني مانند اعتبارسنجي واحد،
تنظيم و کنترل حقوق دسترسي کاربران ،رمزنگاري اط عات ،مديريت امنيت انتقال اط عات ،حفاظت فيزيکي و  ...را شامل ميشود.
رويدادنگاري :Auditingثبت اتفاقات و وقاي

سيستم از جمله امکانات کليدي در زمان بروز مسايل ناخواسته در سيستم هاي

اط عاتي ميباشد .ثبت خطاهاي سيستم ،فعاليت کاربران ،ت ش براي دسترسي به اط عات و  ...از جمله مصاديق بارز و مورد نياز
رويدادنگاري و ثبت اتفاقات در سيستم ميباشند.
اطالع رساني هوشمند تحت شبکه :Notificationيکي از زيرساختهاي کاربردي در طراحي سيستمهاي اط عاتي استفاده از
امکانات اط عرساني هوشمند تحت شبکه ميباشد .بدين معنا که کاربران براي دريافت آيتمهاي اط عاتي و رويدادهاي جديد نياز به تکرار
درخواست بر روي سرور poolingنيستند بلکه اين سرور است که در زمان مورد نياز اط را به کاربر مورد نظر انتقال ميدهد .استفاده از اين
مکانيزم تاثيربه سزايي در کاهش بار ترافيکي شبکه و سرور خواهد داشت.
ذخيره گاه هوشمند :Smart Cachingدر طراحي سيستمهاي اط عاتي بخشي از داده ها در قالب اط عات پايه مطرح ميشوند که معموال
به ندرت تغيير مي يابند .اما سيستمهاي متمرکز براي دسترسي به اين اط عات ناگزير از مراجعه هرباره به سرور ميباشند .با استفاده از
ذخيرهگاه هوشمند اين اط عات يکبار از سرور استخراج و در محل موقتي نگهداري ميشود تا براي دسترسي به آنها نياز به مراجعه بعدي به
سرور نباشد .استفاده از اين مکانيزم ع وه بر افزايش چشمگير سرعت کار در ک ينتها منجر به کاهش بار ترافيك شبکه وسرور نيز ميگردد.
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اجراكننده هاي واسط كاربري(:)UI Runners
يکي از مسايل مهم و کليدي در انتخاب بسترهاي سازماني قابليت ارايه سيستمهاي طراحي شده به کاربران در انوا و روشهاي مختلف ميباشد.
به عنوان مثال در سالهاي اخير با جدي شدن ارايه نرم افزار بصورت تحت وب ،اين قابليت از اهميت ويژه اي در بين کاربران و سازمانهاي
استفاده کننده برخوردار گرديده است.
ماهيت سيستمساز در ساخت برنامههاي کاربردي مبتني بر معماري ) MDA (Model Driven Architectureميباشد .بدين معني که
ايجاد يك سيستم در سيستمساز مبتني بر ايجاد کد نيست ،بلکه مبتني بر ايجاد مدل ميباشد .بر اين اساس يك سيستم اط عاتي مجموعهاي
از مدلهاي تعريف شده و دايناميك ميباشد که به راحتي قابل تفسير و نمايش در انوا نماهاي مختلف ميباشد.
از اين رو مبحث نو واسط کاربري مث واسط تحت وب ،ويندوز و يا موبايل يك الزام نيست ،بلکه يك انتخاب است .يعني کاربر و
سازمان ميتواند به دلخواه از تمامي روشها بطور همزمان براي کار با سيستم استفاده نمايد.
بر اساس اين رويکرد معموال کاربران ترجيح ميدهند در درون سازمان از واسط کاربري ويندوز و براي بيرون سازمان و يا ارايه خدمات به
مخاطبين عام از واسط تحت وب استفاده نمايند.
انوا واسطهاي کاربري مورد پشتيباني به شرح ذيل ميباشند:
واسط تحت ويندوز  :اين نو واسط کاربري بصورت ويندوز ک ينت مورد استفاده بوده و امکانات وسيعي از لحاظ غناي کاربري در
اختيار کاربر قرار ميگيرد .نسخه ويندوز از امکاناتي نظير نصب خودکار و بروزرساني هوشمند بهره مند ميباشد.
واسط تحت وب :اين واسط کاربري مبتني بر قابليتهاي مرورگرهايي نظير IE, FireFox, Operaطراحي گرديده است که امکان
استفاده از سيستم را بصورت برنامه کاربردي وب در اختيار کاربر قرار ميدهد .نسخه وب مبتني بر فرايندهاي سرويس گرا و بصورت Ajax
پياده سازي گرديده است و از لحاظ نحوه نمايش مشابهت فراواني با واسط تحت ويندوز دارد.
نکته قابل توجه اين است که با در نظر گرفته ماهيت MDAگونه سيستمساز امکان اضافه نمودن واسطهاي جديد بسيار ساده و در
زمان کوتاهي قابل پياده سازي ميباشد.

روشهاي ارتباطي ()Communication Methods
زمانيکه بستري براي توليد برنامههاي کاربردي مهيا ميشود توجه به مبادي ارتباطي و ورودي/خروجي سازمان از نکات مهم و قابل
توجه ميباشد.
يکي از نقاط تصميم گيري در مورد توانمندي بسترهاي توسعه سيستم قابليت ارتباطي آنها و امکاناتي که در اختيار طراحان سيستم به منظور
مديريت ارتباطات قرار ميگيرد.
در سيستم ساز مبادي ارتباطي ذيل تعريف شده و قابل استفاده مي باشند:

فکس :سرويس ارسال و دريافت فکس براي تمامي بخشهاي سيستم وجود داشته و با امکانات وسيعي تبادل اط عات از
طريق فکس براي کاربران مهيا ميباشد
ايميل :امکان ارسال و دريافت ايميل به تمامي سرورهاي پشتيباني کننده از پروتکلهاي استاندارد . SMTP, POP3,

IMAP4ازامکانات سرويس ايميل سيستمساز اين است که يك کاربر ميتواند بصورت همزمان ايميلهاي چند حساب خود را
بصورت متمرکز دريافت وبايگاني نمايد.
پيامك :امکان ارسال و دريافت پيامك از طرق مختلف مانند GSMو يا اينترنتي فراهم ميباشد .پيامك ميتواند بصورت
مستقيم و يا در قالب يادآوري و سرويسهاي جانبي مورد استفاده قرار گيرد.
ارتباط بين سازماني ( :)Message Queueدر موضو ارتباط سازمان يکي از عناالر مهم قابليت ارتباط توزي شده بين
سرورهاي مختلف سازمان در مراکز مختلف ميباشد.
19

شركت بهينهسازي مصرف سوخت

:XMLاستفاده از استاندارد xmlبراي ارسال و دريافت اط عات و برقراري قابليت ارتباط با ساير سيستمها از عناالر مشترک
توسعه پذيري و ارتباطپذيري سيستم محسوب شده و نقش مهمي در حل مشک ت يکپارچگي سازمان ها خواهد داشت.
يکپارچه سازي و توسعه (:)Integration & Extension
 :AddIn/SDKسيستم ساز به عنوان يك بستر توليد بايستي قابليت توسعه پذيري از طريق برنامه نويسي را داشته باشد .هر چند هدف
سيستم ساز حذف کد از فرايند توليد نرم افزارهاي سازماني است اما در عمل اين امر هيچ گاه اتفاق نمي افتد و موضو االلي بر محوريت
حداقل سازي کد و حدف کدهاي اضافه ،تکراري و بدون ارزش خواهد بود .هر چند با گسترش امکانات سيستمساز و ورود به حوزه هاي
جديدتر به مرور از ميزان کدهاي ايجاد شده کاسته خواهد شد.

 :Web Serviceقابليت اتصال به سرويس هاي موجود سازمان و يا ارايه سرويسهاي ايجاد شده در سيستم ساز در قالب
web
استاندارد
serviceاز امکانات کليدي سيستم ساز است که منجر به ايجاد يکپارچگي در سطح سرويس در سازمان ميگردد.
 :Multi Db Connectivityاز روشهاي کليدي در مقياسپذيري و افزايش سطح عملکرد سيستم قابليت اتصال به چندين پايگاه داده
بصورت همزمان ميباشد .اين قابليت ميتواند هم با هدف توزي نمودن بار عملياتي سيستم و هم به منظور توزي حجم فضاي استفاده شده و
خصوالا به منظور ايجاد سهولت و سادگي در مکانيزمهاي تهيه نسخه پشتيبان و بازيابي اط عات استفاده نمود.
 :Visual Studio .Net Integrationقابليت توسعه در محيطهاي حرفهاي برنامهنويسي از امکاناتي است که ساخت سيستم هاي
پيچيده اط عاتي با سيستم ساز را مقدور نموده و عم نقطه بن بست براي راهکار سيستمساز متصور نخواهد بود.
:Import/Exportاز روشهاي مرسوم برقراري ارتباط ب ا ساير برنامههاي کاربردي سازمان قابليت الدور و دريافت اط عات در روشهاي
مختلف مانند فايل ،سرويس هاي شبکه اي و  ...مي باشد.

سرويس هاي پردازش تصاوير اسکن شده()Raster Imaging Services
با توجه به نقش بايگاني اسناد و قابليت اسکن پروندهها و اسناد فيزيکي در سيستم سرويسهاي متنوعي براي کار با تصاوير اسکن شده در نظر
گرفته شده است که در اين حوزه بسيار کاربردي و مورد استفاده کاربران خواهند بود.
از جمله اين سرويس ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

پشتيباني از اسکن تکي و دستهاي :از امکانات نرمافزار در اين حوزه اين است که قابليت اسکن مستقيم از داخل نرمافزار
بصورت تك الفحه و يا چند برگي فراهم است.
فشردهسازي اطالعات تصاوير :سيستم مديريت تصاوير در سيستم ساز از قابليت فشردهسازي اط عات تصاوير در بانك
اط عاتي برخوردار است که ميتواند تا %50کاهش حجم در تصاوير ايجاد نمايد .الزم به ذکر است اين کاهش حجم منجر
به کاهش کيفيت نميشود و االل تصوير بصورت کامل بازيافت ميشود.
مديريت انتقال اطالعات تصاوير :در سيستم هاي آرشيو اسناد تصور پروندههاي با بيش از 500برگ دور از ذهن نميباشد.
بنابراين مديريت انتقال اط عات تصاوير بسيار حايز اهميت ميباشد که ع وه بر حفظ سادگي کاربري نرم افزار و امکان
اسکرول در بين برگه هاي پرونده نياز به بارگزاري حجم وسي اط عات تصاوير نباشد و کاربر بتواند با سرعت و سادگي باال
اقدام به رويت برگههاي پرونده نمايد .طبقه بندي هوشمند تصاوير :از امکانات ويژه در سيستمساز اين است که امکان
طبقهبندي هوشمند اط عات با استفاده از جداکنندههاي طراحي شده وجود دارد و اين امکان ميتواند به الرفهجويي
عظيمي در زمان نيروي انساني براي تفکيك دستي اط عات پرونده منجر شود.
تشخيص باركد :استفاده از بارکد به عنوان يك عامل تشخيص و بازيابي اط عات بسيار مرسوم و سيستم ساز داراي امکان
تشخيص بارکد از روي تصوير اسکن شده مي باشد.
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معماري دسترسي پذيري
موضو روشهاي مختلف اتصال سيستم و نحوه استفاده کاربران از موضوعات مهم در توليد سيستم هاي سازماني است که نمودار زير نحوه
عملکرد زيرساخت سيستم ساز در اين زمينه را نشان ميدهد.

ارتباط در شبکه داخلي (محلي ):در اين حالت معموال دسترسي به اط عات از طريق شبکه پرسرعت داخلي انجام شده و
سيستم با استفاده از روشهاي مرسوم ارتباطي ميتواند خدمات را به ک ينتها ارايه نمايد.
ارتباط از طريق :Wireless/MPLS/Internetدر اين حالتها معموال ارتباط هر چند مانند شبکه محلي داراي سرعت باال
نيست اما قابليت اعتماد مناسبي نسبت به برقراري ارتباط وجود داشته و شبکه از سرعت نسبي مناسبي برخوردار است .در
اين حالت امکان فشرده سازي اط عات بر روي شبکه به بستر ارتباطي افزوده شده و از اين طريق کاهش سرعت با کاهش
حجم اط عات انتقالي جبران ميشود .ارتباط بر روي بستر اينترنت نامطمئن :براي بسترهايي که از لحاظ تداوم ارتباط و يا
تامين امنيت مورد نظر حداقلهاي الزمه را دارا نميباشند ميتوان از روش ارتباط بين سازماني و offline serverاستفاده
نمود .در اين حالت ک ينتهاي راه دور سرور محلي خود را ايجاد نموده و از زيرساخت بين سازماني BMQبراي ارسال و
دريافت اط عات استفاده ميشود
استفاده از معماري سرويسگرا SOA
يکي از روشهاي حفظ يکپارچگي در سطح معماري سيستم ،اتخاذ يك معماري براي کليه زيرسيستمهاي توليد شده ميباشد .زمانيکه کليه
بخشهاي سيستم از يك معماري تبعيت ميکنند برقراري ارتباط بين اين اجزا و مديريت آنها بسيار سادهتر و کاراتر خواهد بود.
در سيستم ساز تمامي زيرسيستم ها از معماري سرويسگرا تبعيت کرده و ميتوانند براي برقراري ارتباط بين يکديگر از سرويسهاي
فراهم شده استفاده نمايند .ا ستفاده از معماري سرويسگرا موجب ميشود حتي در ارتباط با ساير سيستمها نيز بتوان از يك استاندارد مشخص
پيروي کرده و چالشهاي برقراري ارتباط را به حداقل کاهش داد.
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