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درباره شرکت
عت با مشارکت جمعی از متخصصاا  پششاماد در  ان( سهامی خاص)شرکت فنی مهندسی نوپرداز فناوری المرد فارس

در اداره ثبت 1162انفورماتشک، با هدف ارتقاء توا  علمی، فنی، مدیریتی و راهبردی شرکت ها و سازمانها با شماره ثبت 
خاود شرکت ها تأسشس شده است و با آغاز رشد روز افزو  کاربرد فناوری در کشور عزیزما ، به طور تخصصی فعالشات

در این گذار ، چالش عمده ای پشش روی ما بود چراکه با هدف برآورده ساختن توقعات روز افزو .متمرکز ساخته استرا 
باال برد  کشفشت پروژه های ارائه شده در چهارچوب اساتانداردهای اااکم در دنشاا، .مشتریا  پا به این عر ه گذاشتشم

مرش راهبردی دیدگاه بلندمدت در تحقشق، تولشد، عرضه و پشتشبانی از جمله ن. امری نبود که به طور اتفاقی اا ل گردد
رضایت را تخصص و برای مشتریا  آ نوپرداز فناوری ما در کار است، نمرشی که به شهادت آنچه انجاد گرفته است برای 

.به همراه داشته است

ال سابقه و فعالشت تخصصی خود را با تکشه بر چندین س( سهامی خاص)شرکت فنی مهندسی نوپرداز فناوری المرد فارس
، سخت فعالشت کلی این شرکت در زمشنه نرد افزار، وب. همچنشن تجارب علمی و عملی متخصصشن خود آغاز نموده است

ظر داشته و پشتشبانی  حشح و ادامه دار یکی از مسائلی است که پرسنل ما همواره مد ن.افزار و شبکه متمرکز بوده است
اسات کاه تجربه این درس را به ما آموختاه.توانسته اند پاسخموی بموقع مشکالت و نشازهای خدمات گشرندگا  باشند

.تحقشق اولشه، تعششن هدف، انجاد  حشح و به موقع خدمات، می تواند بهترین نتشجه را به همراه داشته باشد

تخصص ما
و زیبائی ما قسمتهای تکنشکی کار را به مهندسشن متخصص و بخشهای هنری. تخصص ما، طراای و تولشد نرد افزار است

.شناسی کار را به هنرمندا  طراح می سپاریم

تحقشق و توسعه
پرسنل ما همواره درااال تحقشاق و ملالعاه روی . همواره بخش مهمی از فعالشت شرکت است (R&D)تحقشق و توسعه

اوریهای توجه این شرکت به فن. لذا کارآمدی این شرکت متکی به دانش است. روشهای جدید و تکنشک های روز هستند
.وده استروز دنشا و بهره گشری از نوآوریهای اخشر در زمشنه وب، ما را در دستشابی به سشستمهای قوی و توانمند موفق نم

دیدگاه ما
بود را یاک نماهی که توسعه و به. ما به روشهای موجود در  نایع داخلی بسنده نمی کنشم و نماهی فراتر به آینده داریم

د کشفشت پششنهاداتی درجهت بهبو. لذا، ما همششه برای شما پششنهادات تازه ای داریم. فرآیند دائم و همششمی می داند
.و افزایش بهره وری و ارائه سرویس بهتر

.محصاول قاوی و رضاایت مشاتری اسات: آنچه که شارکت هماواره سارلواه برناماه هاای خاود قارار داده اسات
رکت در ارتباط و همراهی مستمر ما با مشتریا ، زنجشره ای از مخاطبشن رضایتمند را تشکشل داده که همواره پشتوانه ش

.تداود راه بوده اند

ما با مشتریا  خود همراه می مانشم
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فلوچارت کلی بخش نرم افزاری شرکت

PACIS

Engineering & 
DCC

Control 
Material

Inspection

Preservations

Custom

piping Technical 
Office

Work Front

Test Package

Support

Quality  Control 
(QC)

Mechanical / 
Civil / Structure

Project Control
Automatic Data 

Entry

اتمام طراحی و برنامه نویسی

در حال توسعه می باشد
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(نسخه تحت وب ) PACISنمایی از صفحه اصلی سیستم جامع 

(نسخه تحت ویندوز ) PACISنمایی از صفحه اصلی سیستم جامع 
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قابلیت های  نرم افزار در بخش های مختلف

رامکانات عمومی نرم افزا

، تلفن همراه و تبلت جهت دسترسی سریع در هر مکا  از سایتPCقابل دسترسی بر روی ✓

عدد محدودیت نرد افزار در تعداد کاربرا  همزما ✓

(گشری کامل در تماد سشستمها در سلح فشلد LOG)امکا  ثبت و ضبط کلشه وقایع سشستم و کاربرا  ✓

شبکه عدد وابستمی نرد افزار به سشستمهای سخت افزاری خاص و گرانقشمت و قابل پشاده سازی بر روی✓

محلی متعارف

داشتن ابزارهای فرد ساز، گزارش ساز، مدیریت مشز کار✓

PDFو Officeقابلشت ایجاد فایلهای خروجی با پسوند نرد افزارهای ✓

اذف فعالشتهای موازی در دپارتما  های مختلف یک پروژه با استفاده از یک المو و فرآیند وااد✓

تهشة انواع گزارش ها به  ورت آنی و با اداکثر دقت✓

امکا  مشاهدة تماد اطالعات سشستم  با استفاده از شبکه داخلی  و یا شبکه اینترنت✓

بود  User Friendlyاستفادة وسشع و بسشار آسا  از نرد افزار برای تمامی افراد و همچنشن ✓

برای تمامی اسنادPaperlessپشاده سازی سشستم   ✓

در طراای واسط کاربرUnicode Encodingاستفاده از  ✓

.....امکا  اتصال به دپارتمانهای دیمر پروژه از قبشل سشستم مالی و ✓

امکا  تغششر شکل ظاهری و رنگ بندی نرد افزار به دلخواه کاربر جهت یکنواخت نبود  سشستم✓

امکا  تعریف کاربرا  مختلف جهت ورود به سشستم✓

امکا  تعششن سلوح دسترسی هر کاربر به سشستم توسط مدیر سشستم✓

امکا  مشاهده کارکرد هر کاربر در روز و نمایش نمودار کارکرد ماهانه ✓

...و ✓



6 (سهامی خاص)شرکت فنی مهندسی نوپرداز فناوری المرد فارس

NOPARDAZ FANAVARI LAMERD FARS CO

نرم افزار سیستم هوشمند کنترل کاال

امکا  تعریف شناسنامه فنی جهت کاال           ✓

شناسنامه فنی هر کاال    برای (  Barcode) امکا  تعریف سشستم بارکد ✓

در سشستم MR  (Material Requisition)ثبت اطالعات✓

در سشستم PO (Purchase order)ثبت اطالعات✓

در سشستم PACKING LISTثبت اطالعات ✓

در سشستمPACKAGESثبت اطالعات ✓

سشستمپکشج ها در فنی و متریال های موجود ثبت اطالعات ✓

به  ورت آنالینقابلشت نمایش لحظه ای موجودی انبار ✓

.  امکا  تعریف چشدما  و نمهداری کاال بر اساس دستورالعملهای استاندارد ✓

)  ( Material locationتعریف قفسه بندی جهت هر انبار✓

ارایه گزارشات دریافت و تحویل کاال✓

جهت بازرسی از کاال  OPIتعریف  سند  ✓

(INCORRECT)مغایرتSHORTAGE))کسری  (OVER)اضافات    OSID  (ثبت و تنظشم گزارشات ✓

) )( DAMAGEDکاال های آسشب دیدهو

  IVR  (Inspection Visit Report ) دور سند نهایی✓

(MRC)ثبت سند درخواست کاال از انبار ✓

  (MIV)ایجاد سند  دور کاال ✓

با استفاده از شمارة نقشه ایزومتریک  دور کاال  ✓

  Tag No (Tagwise Issue)با استفاده از دور کاال به ✓

MIVنمایش لشست کاالهای  ادر شده سند ✓

MSRامکا   دور سند ✓
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MSR دور گزارشات سند رسشد متریال  ✓

به  ورت آنالینMIVو MSRامکا  مشاهده اسکن کلشه اسناد تکمشل شده ✓

(   MRV)برگشت کاال به انبار ✓

 دور گزارشات برگشت کاال به انبار به همراه جزیشات ✓

Excel  (Import From Excel    )امکا  آپلود کلی  اطالعات برگشت کاال به انبار  از نرد افزار ✓

Summeryبه  ورت MIVگزارش  دور کاال  ✓

Line Wiseبه  ورت MIVگزارش  دور کاال    ✓

 Package Wiseبه  ورت MIVگزارش   دور کاال   ✓

ه ای ظبه  ورت لحPO ( Purchase  order)مشاهده  باالنس  ✓

به  ورت لحظه ایMR  ( Material  Request)مشاهده  باالنس  ✓

به  ورت لحظه ای PL  ( Packing list )مشاهده  باالنس  ✓

امکا  تهشه گزارش باالنس متریال برای پشمانکارا  ✓

امکا  تعریف کاربرا  انبار  ✓

تعریف انبار های مجاز جهت هر کاربر ✓

تعریف کاالهای مجاز هر انبار  ✓

تعریف افراد جایمزین  ✓

تعریف وظایف کاری هر کاربر  ✓

امکا  ثبت مجوزهای عبور ✓

 دور درخواست خرید  ✓

( . . .مالی و اسابداری ، تدارکات ، )امکا  ارتباط سشستم با سایر سشستم های موجود در مجموعه ✓

...و 
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دقت باالی گزارش ها

بسیار سریع و روان و کاربر پسند

به صورت لحظه ای balance materialمشاهده 

PL Information's
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ایپینگنرم افزار سیستم هوشمند دفتر فنی پ ( Line Information)ثبت اطالعات خلوط پروژه✓

به  ورت آنالین Isometricامکا  اسکن و مشاهده کلشه اسناد تکمشل شده ✓

( Line Drawing Information)ثبت اطالعات طراای خلوط پروژه  ✓

Tag Noمربوط به هر  Material TakeoffMechanicalثبت اطالعات ✓

Tag Noمربوط به هر  Material TakeoffElectricalثبت اطالعات ✓

Tag Noمربوط به هر  Material TakeoffStructuresثبت اطالعات ✓

(Material Take OFF)ثبت اطالعات متریال مورد نشاز خلوط پروژه  ✓

(Spilt  Material Take OFF)تقسشم  متریال خلوط پروژه  ✓

 (Joint History)ها جوینتثبت اطالعات ✓

  Joint Erectionثبت اطالعات✓

  Valve Erectionثبت اطالعات✓

(تکشه گاه های لوله کشی )ثبت اطالعات ساپورت ها ✓

   Support Material Take OFFثبت اطالعات✓

Support Joint Historyثبت اطالعات   ✓

 Support Erectionثبت اطالعات  ✓

Support fabricationثبت اطالعات  ✓

summeryها به  ورت Test Packageمشاهده اطالعات کلی  ✓

وکل اجم کار  PTو RTدر د )ها به  ورت لحظه ای Test Packageامکا  مشاهده وضعشت ✓

...و✓
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(Piping QC)سیستم کنترل کیفیت  پایپینگ نرم افزار 

ثبت مشخصات جوشکار های پروژه   ✓

شده به آیزومتریکهای رویژ  جدید به  ورت اتوماتشکweldشده و  fit-upبه روز کرد  جوینت های ✓

شده  Fit-upثبت اطالعات جوینت های ✓

شده  Weldثبت اطالعات جوینت های ✓

شوند به  ورت اتومانشک و دستیRTانتخاب جوینت هایی که باید ✓

شوند به  ورت اتومانشک و دستیPTانتخاب جوینت هایی که باید ✓

شوند به  ورت اتومانشک و دستیPWHTانتخاب جوینت هایی که باید ✓

PWHTو NDTمدیریت اطالعات ✓

PWHTثبت اطالعات ✓

جوشکارها Repairمحاسبه اتوماتشک در د ✓

محاسبه جوینت هایی که به آنها پنالتی زده مششود✓

شده  Fit-upگزارش وضعشت جوینت های ✓

شده   Weldگزارش وضعشت جوینت های ✓

PWHTگزارشات  ✓

NDTگزارشات  ✓

  Weld & Fit-upنمودار نقله به نقله  وضعشت ✓
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Shopو siteپایپشنگ ( Work Front)اولشن نرد افزار تماد مکایزه محاسبه جبهه کاری ✓

امکا  محاسبه متریال مورد نشاز  پشمانکار جهت اتماد کار ✓

به تفکشک جوینت   WFگزارشات ✓

به تفکشک اسپول   WFگزارشات ✓

به تفکشک  تست پکشجWFگزارشات ✓

  Summeryبه  ورت WFگزارشات ✓

...و ✓

Work Frontتمام مکانیزه و هوشمند نرم افزار 
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Work Frontتمام مکانیزه و هوشمند نرم افزار 
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( Preservation )نرم افزار نگهداری و محافظت از کاال 

سشستم محافظت از کاال در برابر آسشب های ااتمالی ✓

هشدار کاال هایی که باید بازدید و سرویس شوند در روز✓

نمایش تعداد روز های سپری شده از آخرین بازدید و روزهای باقشمانده تا بازدید بعدی✓

ثبت تاریخچه بازدید از کاالهای  مورد نظر✓

محاسبه مدت زما   رف شده برای تعمشرات✓

محاسبه هزینه تعمشرات✓

مدت زما  انجاد تعمشرات به تفکشک هر شخص✓

تاریخچه کامل از تعمشرات انجاد شده روی تجهشز به همراه مدت زما  آ ✓

تاریخچه کامل از تعمشرات انجاد شده در هر لوکششن به همراه مدت زما  آ ✓

نمایش چک لشست ها و درخواست کارهایی که در یک تاریخ مشخص باید انجاد شوند✓

فشلترهای بسشار کامل و سریع روی درخواست کارها✓

سرچ های سریع و آسا  در نرد افزار✓

امکا  انتقال اطالعات به اکسل✓

ارائه زمانبندی چک لشست ها براساس تجهشزات و یا لوکششن✓

براساس تاریخ استارت )نمایش تجهشزاتی عمر کاریششا  به اتماد رسشده و باید تعویض شوند ✓

(تجهشز و عمر مفشد آ 
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(  DCC )نرم کنترل اسناد پروژه

DCC چشست؟

DCC  مخفف عبارتDocument Control Center و به معنای مرکز کنترل اسناد یا مرکز کنترل مدارک می باشد.

.  ممدیریت اسناد پروژه ها، فرآیندی است که در مسشر تعالی مدیریت پروژه سازمانی، ناگزیر از تجربه آ  می باشش

.طلبندنقشه ها و اسناد فنی پشچشدگی های خا ی دارند که توجه بششتری را می: در این مشا  اسناد ا لی پروژه مانند

گشری اسناد  مرکز کنترل اسناد بخشی از شرکت است که وظشفه آ  دریافت، کنترل، توزیع و ارسال و ثبت سوابق و گزارش

می باشد

:انواع سند در ذیل اشاره شده است

 MDR (Master Document Register)بانک اطالعاتی اسناد جهت کنترل وضعشت آنها  * 

(Tendering Documents)اسناد مناقصه * (Comment Sheet)فرد نظرات (    * Transmittal)فرد ارسال مدارک * 

( Minute of Meeting) ورت جلسه * Contractقرارداد* (Procurement Documents)اسناد خرید * 

(Letter)نامه (   * Technical Documents)اسناد فنی * 

برخی از امکانات سشستم کنترل اسناد در ذیل آمده است

MDRثبت کلشه مدارک پروژه ✓

✓Upload  دسته جمعی و ثبت خودکار داده در پایماه داده با شمارهtransmittal

Clientبه AFCفرستاد  مدارک تایشد شده و ✓

.بر روی مدارک فرستاده شدهclientتایشد و یا ثبت نظر از طرف ✓

(… ,Line List , Tag List)شامل Feedثبت جزیشات مدارک ✓

( …,MR , PO) شامل Materialثبت جزیشات مدارک ✓
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چارت سازمانی
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Email :                Penhani@gmail.com
Penhani@NopardazTech.ir

Website  :           Http://www.NopardazTech.ir

Phone :               +98 917 184 4610  Penhani
+971 52 217 3320  Penhani
+98 911 336 5933  Rahimi

ارتباط با ما

http://www.nopardaztech.ir/

