مقدمه
امروزه در راستای اصل  44قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و همچنین جهت اجراء پروژههای عمراني ،واگذاری
فعالیتها به بخش خصوصي در بسیاری از ارگانهای دولتي و همچنین بخش خصوصي دستور کار قرار گرفته است .در این
میان سازمانهای بسیاری یافت مي شود که علیرغم وجود پروژه ها و قرارداد های متعدد فاقد یک سیستم اطالعاتي مناسب
جهت ساماندهي اطالعات قراردادها و پیمانکاران مي باشند.

در این راستا شرکت فناوری اطالعات همراه رسپینا رادین نیز اقدام به تولید محصولي به نام «سامانه مدیریت قراردادها»
نموده است که با هدف ساماندهي اطالعات کمیسیون معامالت ،قراردادها ،پیمانکاران و همچنین آرشیو الکترونیکي اسناد
و مدارک مرتبط با آنها طراحي گردیده است.

معرفی کلیت محصول:
این سامانه بصورت تحت وب طراحي گردیده و قابلیت نصب روی شبکه داخلي (اینرانت سازمانها) و یا شبکه جهاني
اینترنت را دارد .این سامانه قابلیت ثبت اطالعات قرارداد های هزینه ای  ،قرارداد های درآمدی  ،کمیسون معامالت ،
پیمانکاران و رتبه بندی آنها و ایجاد لیست سیاه پیمانکاران را داشته و با بهره گیری از سرویس آرشیو
الکترونیکي مدارک ،امکان ایجاد دسترسي به اسناد و مدارک اسکن شده مرتبط با قرارداد ها را فراهم مي نماید .لذا با
بهره گیری از این سامانه ضمن ساماندهي اطالعات قرارداد ها و افزایش سرعت فرآیند انعقاد قرارداد ،بایگاني سنتي نیز در
سازمانها از بین رفته و یا به شکل محدود تری دنبال شده و از اخذ کپي های متعدد از مدارک پیمانها جلوگیری به عمل
خواهد آمد.

در ادامه به برخي از قابلیتهای این سامانه اشاره گردیده است :

 .1مديريت اطالعات پیمانكاران
 .1.1ایجاد لیست سیاه (غیر مجاز) از پیمانکاران
 .1.1ثبت اطالعات پیمانکاران حقیقي
 .1.1ثبت اطالعات پیمانکاران حقوقي
 .1.1.1ثبت اطالعات نفرات تشکیل دهنده (مدیران) شرکت ها
 .1.1.1ثبت اطالعات تماس شرکت ها
 .1.1.1ثبت امتیازات و درجات کسب شده توسط پیمانکار برای انواع فعالیت ها
 .1.1.4ثبت اموال منقول و غیر منقول پیمانکاران
 .1.1.1ثبت پرسنل فني شرکت به عنوان بخشي از توان فني شرکت
 .1.1.1ثبت و نگهداری روزمه و سوابق اجرائي درون سازماني و برون سازماني پیمانکاران و ...
 .1.1.1ارائه هشدارهای سیستمي (خودکار) مبني بر انقضاء دوره امضای موثر مدیران شرکت های پیمانکاری
 .1.1.1ارائه هشدارهای سیستمي (خودکار) مبني بر تاسیس شرکت جدید توسط مدیران شرکت های عضو لیست سیاه
در زیر نمایي از صفحه ورود اطالعات پیمانکاران حقوقي نمایش یافته است :

فضای توسعه محصول در بخش «پیمانكاران» سامانه (تولید بر اساس نیاز و سفارش مشتری) :
-

ایجاد صفحات تحت وب جهت ثبت نام پیمانکاران و شناسایي پیمانکاران بالقوه هر سازمان از طریق اینترنت

-

ایجاد مکانیزم تحت وب برای ارائه کپي مدارک به امور قراردادها توسط پیمانکاران از طریق اینترنت

-

ایجاد مکانیزم رتبه بندی و ارزیابي پیمانکاران و تامین کنندگان بر اساس شاخصهای ارزیابي مد نظر سازمانها

-

ایجاد مکانیزم دسته بندی و ارزیابي پیمانکاران در ابتداء و انتهای دوره قرارداد

 .2مديريت اطالعات کمیسیون معامالت
-

امکان ثبت اطالعات صورتجلسات کمیسیون معامالت به عنوان مجوز عقد قرارداد (برای انواع قراردادهای درآمدی و هزینه ای)

-

امکان ثبت استعالم های دریافتي و پیش فاکتورهای مربوطه

-

امکان ثبت اطالعات شرکت های حاضر در مناقصات و مزایدات و اعالم برنده

-

امکان اسکن متن صورتجلسه کمیسیون معامالت و بارگذاری آن به همراه سایر فایلهای مربوطه نظیر اسناد مناقصه یا مزایده ،پیش
فاکتورها ،فرم درخواست عقد قرارداد و ...

-

ارائه دسترسي رویت به کاربران جهت مشاهده اسناد مرتبط در سطح امور مرتبط با یک بخش یا کل سازمان

در زیر صفحه جستجو در لیست صورتجلسات کمیسیون معامالت سامانه نمایش داده شده است:

در زیر صفحه ثبت اولیه صورتجلسات کمیسیون معامالت در سامانه نمایش داده شده است (ثبت موقت):

فضای توسعه برای بخش «کمیسیون معامالت» در سامانه (تولید بر اساس نیاز و سفارش مشتری) :
-

ایجاد وب سایت مناقصات سازمان (جهت نمایش مناقصات سازمان در محیط اینترنت و افزایش مخاطبان فراخوان همکاری)

-

ایجاد صفحه جهت انتشار نسخه الکترونیکي اسناد مناقصه از طریق وب سایت مناقصات سازمان

-

فروش الکترونیکي اسناد مناقصه از طریق کارت های عضو شبکه شتاب بدون نیاز به مراجعه حضوری به سازمان

-

ایجاد مکانیزم تعریف دقیق آئین نامه معامالت سازمان و هدایت گردش فرآیند عقد قرارداد توسط سیستم مطابق آئین نامه

-

ایجاد صفحات جداگانه برای ثبت مناقصات و مزایده های سازمان با جزئیات کامل در سامانه

 .3مديريت اطالعات قراردادهای هزينهای
-

امکان ثبت قراردادهای هزینه ای (قرارداد با پیمانکاران) در سامانه

-

تعیین الزام یا عدم الزام ثبت کمیسیون معامالت قبل از ثبت قرارداد (توسط مدیریت سامانه در سازمان)

-

تعیین ثبت اتوماتیک شماره قرارداد توسط سیستم و یا تایپ دستي شماره قرارداد (توسط مدیریت سامانه در سازمان)

-

امکان ثبت چندین الحاقیه برای تغییر مدت ،مبلغ و یا موضوع برای یک پیمان

-

امکان اسکن متن قرارداد و بارگذاری آن به همراه سایر فایلهای مربوط به قراردادها در سیستم

-

ارائه دسترسي رویت به کاربران جهت مشاهده متن قرادادها و سایر اسناد مرتبط در سطح یک بخش یا کل سازمان

-

جلوگیری سیستم از ثبت و انعقاد قرارداد با پیمانکاران جزء لیست سیاه

-

جلوگیری اتوماتیک سامانه از ثبت قراردادهایي که اخذ مصوبه کمیسیون معامالت برای آنها اجباری است.

در زیر صفحه جستجو در لیست قراردادهای هزینه ای سامانه نمایش داده شده است:

فضای توسعه برای بخش «قراردادهای هزينه ای» در سامانه (تولید بر اساس نیاز و سفارش مشتری) :
-

ایجاد صفحه «درخواست عقد قرارداد» جهت ثبت و گردش درخواست از مرحله شروع درخواست (توسط ناظر) تا زمان انعقاد قرارداد
(در امور قراردادها) همراه با امکان رویت گردش فرآیند عقد قرارداد در هر ایستگاه کاری

-

ایجاد نظام آئین نامه معامالت سازمان در سامانه جهت کنترل فرآیند عقد قرارداد و توزیع خودکار عملیات بر اساس قوانین سازمان

-

ایجاد و تولید اتوماتیک فایل متني قرارداد در قالب  Wordاز طریق تیپ کردن فرمت قراردادها و دسته بندی آنها

-

ارائه وب سرویس از سامانه قراردادها به سامانه مالي درون سازماني جهت یکپارچه کردن سیستم ها

-

قابلیت ارتباط و یکپارچگي سامانه قراردادها با سامانه مدیریت پروژه (( )PMISمحصول دیگر شرکت فناوری اطالعات همراه رادین)

 .4مديريت اطالعات قراردادهای درآمدی
-

گزینه ها و امکانات ثبت قراردادهای درآمدی (قرارداد با مشتریان سازمان) عموما مشابه قراردادهای هزینه ای است.
در زیر صفحه ثبت اطالعات قراردادهای درآمدی سامانه نمایش داده شده است:

 .5آرشیو الكترونیكی اسناد
-

امکان بارگذاری ،مشاهده ،دانلود و یا چاپ اسناد در انواع فرمتها (نظیر تصویر pdf ،و )...

-

امکان تعریف گروهبندی نامحدود جهت دسته بندی تصاویر و اسناد برای بخشهای مختلف سامانه
در زیر صفحه درج و یا مشاهده اسناد نمایش یافته است:

 .6اعمال  Optionهای سازمانی در صفحات مديريت سامانه
-

امکان ایجاد دسترسي برای کاربران و نقش ها جهت ثبت ،ویرایش ،حذف و مشاهده تصاویر ،توسط راهبر سیستم در سازمان

-

امکان تعیین ثبت شماره انداز اتوماتیک برای شماره قرارداد و یا ثبت دستي شماره قرارداد ،توسط راهبر سیستم در سازمان

-

امکان تعریف دسترسي کاربران به منوها و  ...توسط راهبر سیستم در سازمان

-

اعمال بخشي از آئین نامه معامالت سازمان (نظیر اجباری کردن مصوبه کمیسیون برای قراردادهای باالتر از  ...میلیون تومان)

 .7گزارشات سامانه

-

امکان مشاهده گزارشات مختلف سامانه با امکان فیلترینگ متنوع روی فیلدهای هر گزارش

-

امکان صدور جداول نهایي گزارش به فرمت  Excelبرای پردازشهای آتي

-

امکان ارائه گزارش در فرمت چاپي ( )Print Outدر اندازه کاغذ A4

در زیر نمایي از گزارش قراردادهای هزینه ای با امکان فیلترینگ روی فیلدهای مختلف و همچنین امکان مشاهده اسناد مرتبط با هر
قرارداد نمایش داده شده است:

لیست گزارشات اصلي سامانه عبارتند از :
 گزارش قراردادهای هزینه ای گزارش قراردادهای درآمدی گزارش صورتجلسات کمیسیون گزارش لیست پیمانکاران گزارش آماری و نموداری قراردادهادر زیر نمایي از گزارش آماری سیستم در قالب نمودار و همچنین گزارش چاپي پیمانکاران در قالب صفحه A4
نمایش یافته است :

آدرس :تهران – خيابان جمهوري – بين جمالزاده و كارگر – پالك  – 4231واحد 44
تلفن22714272-22716936 :
www.radyn.irوب سايت:
info@radyn.irايميل:

