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 CMMSچیست؟
 CMMSمخفف عبارت  Computerized Maintenance Management Systemمیباشد ،هدف
اصلی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات حصول اطمینان از کارایی ،آماده به کار بودن تجهیزات و مکانیزه نمودن
فرآیند های نگهداری و تعمیرات آنها می باشد .ساماندهی و مکانیزه نمودن فرآیند های نگهداری و تعمیرات یکی از
چالش های مهم برای مدیران ارشد سازمانها  ،کارخانه ها و موسسات می باشد.
به مجموعه فعالیت هایی که سبب افزایش عمر مفید تجهیزات  ،کاهش مصرف قطعات یدکی  ،انرژی و هزینه شده و
بازده عملی تجهیزات را افزایش میدهد ،نگهداری و تعمیرات یا در اصطالح "نت" گفته میشود.
بیشتر سیستم هایی که امروزه به نحوی در امور تولیدی ،خدماتی ،تاسیساتی و یا سایر موارد به کار گرفته میشود ،در
زمانهایی از دوره عمر عملیاتی خود ،دچار شکست و از کار افتادگی میشوند و در نتیجه به فعالیتهای نگهداری و
تعمیرات نیازمند میشوند .از طرفی در سازمانهای بزرگ ،سازماندهی کارا و اثربخش به فعالیتهای "نت" ،نیازمند
برخوردی از یک سیستم جامع و پویا است .سیستمی که اطالعات الزم را با کیفیتی قابل قبول و بههنگام دریافت کند
و به طور مناسب واکنش نشان دهد .بدون شک با توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات ،میتوان انتظار داشت که این
صنعت بتواند سازمانها را در امر برنامهریزی و اجرای "نت" یاری رساند.
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وجود یک سیستم نرم افزاری در راستای نگهداری و تعمیرات تجهیزات و خدمات سازمان ،باتوجه به ارائه تصویری
واقعی و بروز از وضعیت سخت افزاری ،نرم افزاری و تعمیرات آن مجموعه ،منجر به تحلیلی واقعی تر از امکانات موجود
و تصمیم گیری موثرتر مدیران به خصوص در حوزه انفورماتیک و خدمات مدیریت خواهد بود و نهایتاً اثر مثبت این
تحلیل و تصویر واقعی از وضعیت موجود برای تمامی افراد مرتبط ( ارباب رجوع ،پرسنل و مدیران ) ملموس خواهد
بود.
به مجموعه فعالیتهایی که به طور مشخص و بیشتر به صورت برنامهریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی
ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات انجام میگیرد و موجب افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها میشود،
فعالیتهای نگهداری ) (Maintenanceگفته میشود .به مجموعه فعالیتهایی که بر روی یک سیستم دچار خرابی
و یا از کار افتادگی ،انجام می گیرد تا آن را به حالت آماده و قابل بهرهبرداری بازگرداند ،تعمیرات )(Repairsگفته
میشود.
اصلیترین هدف سسیتم نگهداری و تعمیرات ،همان بهینه کردن تواناییهای ماشینآالت به منظور رسیدن به بیشترین
میزان تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنهاست .سایر اهداف جانبی آن عبارتاند از:
 باال بردن عمر مفید داراییهای فیزیکی (ماشین آالت ،ساختمانها و) ...


اطمینان از به دست آوردن اقتصادیترین شرایط بهرهبرداری از داراییهای فیزیکی

 طمینان از آماده بودن تجهیزات اضطراری


ایجاد ایمنی



ایجاد آرشیو فنی



بررسی و تحلیل فنی و اقتصادی



کاهش هزینهها (انرژی ،دستمزد)... ،



کاهش زمان توقف



افزایش کیفیت تولید



چگونگی جلوگیری از ضایعات



ایجاد نظم و ترتیب در تعمیرات و استاندارد کردن قدمهای اجرایی



تهیه دستورالعملهای ایمنی و حفاظت فردی
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در همین راستا و در جهت دستیابی به اهداف ذکر شده ،شرکت بهپرداز جهان با مطالعات کارشناسی تیم نرم افزاری
مجرب خود اقدام به طراحی و تولید نرم افزاری تخصصی در زمینه مدیریت تعمیرات و نگهداری مکانیزه ()CMMS
نموده است به گونه ای که مواردی مانند وضعیت تجهیزات ،سخت افزارها ،نرم افزارها ،تامین کننده گان تجهیزات ،
کاربران مرتبط با سازمان  ،سرویس کاران ،پیمانکاران ،دالیل خرابی ،دالیل توقف ،دالیل تاخیر( مجاز و غیرمجاز) و ...
در این سیستم مکانیزه ،به سادگی قابل رهگیری می باشد.
سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت بهپرداز جهان ،تمامی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات شامل بازدیدهای دوره ای
و اضطراری را کامالً مکانیزه نموده و امکان گزارشگیری در هر سطح و موضوعی را فراهم می آورد و عالوه بر آن قابلیت
اخذ گزارشات بر اساس نیاز در موضوعات و سطوح مختلف می باشد و به جرأت می توان گفت که یکی از جامع ترین
سیستم نرم افزاری تعمیرات و نگهداری ( )CMMSمی باشد که بر اساس نیاز های مشتری طراحی و پیاده سازی
شده بنحوی که تمامی عملیات پشتیبانی  ،تعمیرات و نگهداری را مطابق با استاندارد های نگهداری و تعمیرات موجود
در بخش انفورماتیک و زیرساختهای مورد استفاده در کشور سازگار نموده است.
بهره گیری از این سیستم امکان مدیریت مکانیزه فرآیند های نگهداری و تعمیرات شامل موارد ذیل فرآهم می گردد:











مدیریت منابع سازمان در حوزه نگهداری و تعمیرات
مدیریت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
مدیریت نگهداری و تعمیرات اضطراری
مدیریت دستور کارها
مدیریت و کنترل وضعیت عملیاتی و غیر عملیاتی تجهیزات
مدیریت کنترل  SLAپیمان کاران پشتیبان
مدیریت قطعات  ،مواد و نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات تجهیزات
ساماندهی بازدید های دوره ای و پیشگیرانه
مستند سازی کارآمد حکم کارها

سامانه مکانیزه نگهداری تعمیرات شرکت بهپرداز جهان به طور کلی ویژگیهای زیر را شامل میشود:


عدم نیاز به نصب سامانه بر روی رایانه کاربران و عدم نیاز به نرم افزارهای جانبی مانند فارسی سازها(بدلیل
اصالح حروف یونیکد در زمان درج اطالعات در بانک اطالعات)



نگهداری و پشتیبانی آسان و کم هزینه سامانه به وسیله ارتباط از راه دور
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کاربری آسان فرمها و لیستهای اطالعاتی مانند جستجو و مرتب سازی به علت استفاده از تکنیکهای جدید
برنامه نویسی مانند  AJAXو کنترلهای جاوا اسکریپت



استفاده از کنترلهای واسط کاربری جدید مانند درختواره ،تقویم فارسی و ...

شرح خدمات سامانه
کارکردهای سامانه به شرح زیر است:
 مدیریت منابع نت
که شامل موارد ذیل است:
 .1تعریف سازمانهای مرکزی ،مراکز استانی و کلیه شعب به صورت یک ساختار درختی
 .2تعریف پرسنل هر سازمان به منظور ورود به سامانه و انجام فعالیت های مجاز تعریف شده
 .3تعریف محلهای استقرار تجهیزات به صورت یک ساختار درختی
 مدیریت انبارداری
 .1تعریف شناسنامه انبارهای سازمان
 .2تعریف مواد و قطعات مصرفی در عملیات نت
 .3تعریف ابزار آالت مورد استفاده در عملیات نت
 .4مدیریت کنترل موجودی مواد و قطعات
 .5مدیریت رسید انبار
 .6مدیریت حواله انبار
 مدیریت تجهیزات
 .1تعریف تقویمهای کاری که در برنامه ریزی نت کاربرد دارد
 .2تعریف گروههای تجهیز (( )typeبصورت لیست و درختواره)
 .3تعریف دستگاهها و تجهیزات
 .4امکان کپی و انتقال دستگاهها و تجهیزات از سازمانی به سازمان دیگر
 .5امکان درج سند ثبت کارکرد دستگاه و تجهیزات
 مدیریت نت پیشگیرانه
 .1تعریف کارت فعالیتهای نت پیشگیرانه برای گروههای تجهیز و دستگاهها
 .2برنامه ریزی نت پیشگیرانه برای دستگاهها و تجهیزات موجود در هر سازمان
 .3لیست برنامه های تقویمی که نتیجهی انجام برنامه ریزی نت بر روی تجهیزات میباشد
 .4امکان صدور و چاپ حکم کار پیشگیرانه و درج نتایج آن
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 .5مدیریت بر حکم کارهای پیشگیرانه انجام شده
 .6مدیریت بر حکم کارهای پیشگیرانه انجام نشده
 مدیریت نت اضطراری
 .1تعریف کارت فعالیتهای نت اضطراری برای گروههای تجهیز و دستگاهها
 .2صدور حکم کار نت اضطراری برای دستگاهها و تجهیزات موجود در هر سازمان
 .3مدیریت حکم کارهای اضطراری و امکان چاپ حکم کار و درج نتایج آن
 .4مدیریت بر حکم کارهای اضطراری انجام شده
 .5مدیریت بر حکم کارهای اضطراری انجام نشده
 .6درخواست انجام تعمیرات
 .7نتیجه درخواست انجام تعمیرات
 .8مدیریت بر درخواست انجام تعمیرات انجام شده
 مدیریت اطالعات پایه
این گزینه ها توسط کاربر مجاز در مرکز تغییر مینماید و برای تمام سامانه به کار میرود
 .1تعریف کارها ( )tasksی مورد استفاده در فعالیتهای نت
 .2تعریف تخصصهای به کارگیری شده در امر نت
 .3تعریف شیفت های کاری که در تعریف کارت فعالیتهای نت به کار میرود
 .4تقسیمات کشوری
 .5انواع فعالیت
 .6انواع تقویمهای کاری
 .7واحدهای اندازه گیری
.... .8
 مدیریت امنیت
توسط مدیر سامانه ( )adminمدیریت میشود
 .1مدیریت کاربران برای تعریف کابران و نقشهای آنان به کار میرود
 .2مدیریت نقشها برای تعریف نقش و اختصاص کاربر به هر نقش و تعریف موارد مجاز برای هر نقش
به کار میرود.
 .3مدیریت منابع جهت مدیریت منابع موجود در سامانه
 .4تغییر کلمه عبور (برای تمام کاربران فعال میباشد)
 .5مدیریت سطوح دسترسی
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 گزارشات
 .1مشاهده گزارشات :هر گزارش با توجه به سطح دسترسی در اختیار کاربر مجاز قراردارد  .پس از
ورود به هر گزارش کاربر میتواند پارامترهای مرتبط را تعیین نموده و گزارش مورد نظر خود ،که
توسط پارامترها فیلتر شده اند را مشاهده نماید  .هر گزارش قابل ذخیره سازی با فرمتهای متنوع
میباشد.
 .2گزارشات آماری و ...

مشخصات فنی طرح
 -1-1معماری طرح
شکل شماره  1دیدگاه کلی در مورد معماری سیستم را نشان میدهد .همانگونه که مشخص شده است ،معماری برنامه
کاربردی از راهکار الیهای شرکت مایکروسافت تبعیت مینماید .تنها المان متفاوت معماری در اینجا الیه فرآیندهای
کسب و کار است که مابین الیه واسط کاربر و الیه سرویسها قرار میگیرد.
الیه واسط کاربر :این الیه وظیفه برقراری ارتباط با کاربر را بر عهده دارد .این الیه شامل تمامی فرمهای ورود اطالعات،
کنترلهای واسط کاربر مانند تاریخ شمسی و لیستهای انتخابی و غیره میباشد.
الیه سرویس :کالسهای موجود در این الیه محل ورود به توانمندیهای عملیاتی سیستم به حساب میآیند.
کالسهای موجود در این الیه پس از اجرای وظیفه خود (کنترل امنیت ،ثبت عملکرد و یا ثبت خطاها ) باید یکی از
الیههای داده و یا کسب و کار را فرآخوانی کنند.
الیه قواعد کسب و کار :کالسهای موجود در این الیه قوانین تجاری ،کنترلها و محاسباتی که به هنگام ذخیره
سازی و یا بازیابی یک موجودیت انجام میپذیرد را به عهده دارند .به صورت عادی متناظر با هر موجودیت یک کالس
در این بسته وجود دارد و با توجه به اینکه معموال در هنگام ایجاد ،تغییر و یا حذف موجودیت کنترلها و محاسبات
صورت میگیرند این کالس ها معموال سه تابع درج ،بروز رسانی و حذف را دارا بوده که هنگام فراخوانی ،بعد از اعمال
کنترلهای الزم ،توابع مربوطه در الیه داده را فراخوانی میکنند.
الیه دسترسی به داده :کالسهای الزم برای برقراری ارتباط با پایگاه داده و ذخیره و بازیابی اطالعات در این الیه
قرار گرفتهاند .برای هر جدولی که در ساختن یک موجودیت نقش دارد یک کالس متناظر در این بسته قرار گرفته
است .بعنوان مثال موجودیتی فقط در یک جدول ذخیره میشود در این بسته برای ذخیره و بازیابی آن موجودیت یک
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کالس وجود دارد و یا اگر موجودیتی در دو جدول تیتر و جزئیات ذخیره میشود در این بسته برای ذخیره و بازیابی
آن موجودیت دو کالس وجود خواهد داشت
الیه عمومی  :این الیه از کالسهایی تشکیل شده است که در میان تمامی بستهها و ساختارهای نرم افزار مشترک
هستند .این کالسها معموال حاوی اطالعات و یا موجودیتهای سیستم بوده که بین الیههای مختلف مبادله میشوند.
عالوه بر آن کالسهای کمکی در این الیه قرار داده میشود.

شکل  :1معماری کلی نرم افزار طرح
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 مدل توزیع-2-1
شکل زیر یکی از گزینههای استقرار سامانه را در توزیع شدهترین حالت به همراه اجزاء و نرم افزارهای قابل نصب بر
.روی هر نود نشان میدهد

IIS, ASP.Net
App.WebUI
App.Common

IE
Firefox

<<HTTP>>
Web Server
Client
<<LAN>>

BPMS
Server

<<LAN>>

App.Services
App.BusinessRules
App.DataAccess
App.Common

Application
Server

<<LAN>>
Database
Server

 مدل توزیع سامانه:2 شکل
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<<LAN>>

 تماس با ما:

تلفکس11178447 – 11178448 – 11178444 :
پست الکترونیکinfo@behpardaz.net :
نشانی :تهران ،خیابان اشرفی اصفهانی ،جنب مرکز خرید تیراژه ،کوچه شهید زمانی ،شماره 14
مدیر دپارتمان :مهندس سعید مقدسی
saeedm@behpardaz.net
19121312193

www.behpardaz.net
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