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تاريخ اعتبار اين طرح از زمان ارائه
به مدت 3 ماه معتبر می باشد.
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اهمیت و ضرورت استقرار سیستم های اطالعات مدیریت

معرفی سامانه اطالعات مدیریت معیار 

امکانات و سرویس های سیستم

مراحل انجام پروژه

مشخصات فنی پروژه

MIS برخی از مشتریان ما در حوزه

تمام حقوق مادی و معنوی اين
طرح برای شرکت فناوری اطالعات

کارنو يزد محفوظ مي باشد.
 

معرفی سامانه اطالعات مدیریت حفاظت فیزیکی (ساحف)



مجوزفعالیت (سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور)
گواهی رتبه بندی (شورای عالی انفورماتیک كشور)              

گواهی نامه دانش بنیان (كارگروه تشخیص صالحیت شركتها ومؤسسات
دانش بنیان)

گواهی نامه ارزیابی امنیت (افتا)   

نام شركت: فناوری اطالعات كارنو یزد
نام تجاری: کارنو سافت

تاسیس: 1385
نوع: سهامی خاص
شماره ثبت: 8628

شناسه ملی:  10680129656
فعالیت تخصصی: طراحی، توسعه واستقرار سیستم های اطالعاتی تحت وب

مجوز ها: 

درباره شرکت
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محصوالت

معرفی اعضای مرتبط با پروژه

مرسده طهماسبی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات - سیستم های اطالعاتی

پیشرفته
مدیر دپارتمان فروش و امور مشتریان

0912-802 66 73
sale@karnosoft.com

MIS        | سیستم اطالعات مدیریت
PORTAL  |  پرتال خدماتی و اطالعاتی
CRM       | سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

 

ارائه خدمات مرتبط با هوش تجاری(BI)خدمات
ارائه خدمات مرتبط با مدیریت فرآیندهای

(BPM)كسب و كار
مشاوره و اجرای طرح های فناوری اطالعات

مشاوره و اجرای سیستم های اطالعاتی
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حامد حسن زاده
دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطالعات

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
0912-931 76 43
CEO@karnosoft.com

الهه زارع
کارشناسی مهندسی کامپیوتر / نرم افزار 
مدیر دپارتمان توسعه و استقرار نرم افزار

0916-252 97 67
zare@karnosoft.com
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MIS اهمیت و ضرورت استقرار سیستم های
سیستمی كه كنترل و بازسازی اطالعات را از محیط های عملیاتی برعهده دارد
بنحوی كه با سازماندهی و انتخاب داده ها، اطالعات الزم را جهت اتخاذ

تصمیم، برنامه ریزی و كنترل مدیران آماده میسازد.

 چنان که مستحضريد، تصمیم گیری صحیح مستلزم ارزیابی
عملکرد دقیق و ارزیابی عملکرد دقیق مستلزم در اختیار داشتن
آنالین  اطالعات مورد نياز مدیران بصورت دقيق، شفاف، صحيح و
باكيفيت از سازمان است.  در حال حاضر آفالین بودن آمار، سلیقه
گرایی در استخراج و تحلیل، همچنین خطای انسانی در تدوین آمار

و اطالعات تجمیعی سه آفت کلی  است.
 سامانه جامع اطالعات مدیریت (MIS) با اتصال پایدار به تمامی
منابع اطالعاتی سازمان، تمامی آمار و اطالعات مورد نیاز را به منظور
ارزیابی عملکرد دقیق و تصمیم گیری صحیح در اختیار مدیران

سازمان قرار می دهد.

 در حالت کلي کاربرد سامانه جامع اطالعات مدیریت  در
سازمان هایی است که داراي مجموعه نرم  افزارهای پراکنده،
روش های دستی و نظام های اطالعاتی غیر یکپارچه بوده، اما
نیاز به تجمیع، تحلیل و فرآوری این اطالعات بصورت

متمرکز در آنها احساس می شود.
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امکانات و سرویس های سیستم

مبدل داده  ای: با قابلیت اتصال به انواع پایگاه  داده، وب  سرویس و فایل داده سایر
نرم  افزارها و سامانه  های موجود.

: با قابلیت عملکرد زمان بندی شده شامل واکشی داده  ها (ETL) همگام  ساز داده ای
 از سایر سامانه  ها، انتقال و ذخيره  سازي در پایگاه  داده خود.

فرم ساز و فرآیندساز: با قابلیت ساخت و مدیریت انواع فرمهای اطالعاتی مورد نیاز
جهت درج و مدیریت اطالعات. 

پرس  و جو ساز: با قابلیت نمایش پایگاه داده  ها و جداول و نیز امکان مدیریت انواع
.RDB موجودیت  ها و پرس  و جوها با استفاده از

گزارش  ساز: با قابلیت ساخت و مدیریت انواع گزارش های مدیریتی ایستا و پویا
(پارامتریک) و نیز اعمال حقوق دسترسی کابران.

Docx, گزارش های آماده اجرا: با قابلیت ارائه گزارش های موجود در سامانه در قالب
PDF, Excel, Chart و نیز قابلیت انتشار در داشبورد مدیریتی.

 معماری این سامانه (با رویکرد سامانه اطالعات مدیریت) به صورت Modular و Multi-Tire بوده و قابلیت
شخصی  سازی و توسعه را در تمامی سطوح دارا می باشد.

 

سرویس مدیریت قالب  گزارش ها: با قابلیت ساخت و مدیریت قالب های گرافیکی
هر گزارش.

داشبور مدیریتی: با امکان ساخت و بهره  گیری از انواع نمودار ها و چارت های گرافیکی
با قابلیت چیدمان در صفحه، داشبوردهای اختصاصی، آالرم ها و هشدارها و دیگر

امکانات
ارسال آالرم: با قابلیت تعیین شرایط ارسال آالرم(SMS, Email, Alarm) بر روی هر

گزارش و المان موجود در داشبورد مدیریتی.

داده  کاوی: با قابلیت کاوش و تحلیل داده  های موجود در سامانه 
کاربران: با قابلیت تعریف و مدیریت کاربران و حقوق دسترسی.

شاخص ها، انتشار آمار، ورود اطالعات و ده  ها مورد دیگر
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مشخصات فنی پروژه

RDBMS سیستم MySQL می باشد وتکنولوژی مورد استفاده سمت سرور پرتال،
PHP است. 

 امکان ذخیره  سازی و نگهداری کلیه داده  های وارد شده به سامانه با استفاده از
تمامی روش های موجود (وب  سرویس، ذخیره و بازیابی فایل، اتصال به پایگاه  داده
سایر سامانه  های موجود و روش های دیگر) از جمله واسط کاربری سامانه امکان پذیر

بوده و پایگاه داده پیش  فرض سامانه MySQL می باشد.

سامانه بر روی سخت  افزارهای موجود سازمان قابل نصب و راه  اندازی می باشد.
بدیهی است میزان قدرت سخت  افزار بر روی توانمندی نرم  افزار تأثیر مستقیم

خواهد داشت.
با توجه به تحت وب بودن سامانه ، امکان کار و سرویس دهی بر روی هر نوع شبکه

کامپیوتری با بستر پروتکل TCP/IP وجود دارد.

راهنمای کاربری سامانه (User Manual) جهت استفاده کاربران  تهیه گردیده و در
اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

با توجه به همه  منظوره بودن (General Purpose) کاربرد سامانه ، مالکیت مادی و
معنوی سامانه مذکور متعلق به مجری بوده اما حق استفاده از آن در قالب توافقات

صورت گرفته برای کارفرما محفوظ می باشد.

صفحه 7 | 

 Data Transfer Support
Publish Report Support (Via SMS, WS)
 OLAP Service
User Permissions
 Role Based
 Multi KPI Support
 Data Analyzing Support
 Data ETL Support
 Android App & Responsive  User-friendly

 Web Application
 AJAX, PHP & MySQL 
 Safe & Secure
 Multi-Tire (3-Tire)
 Multi Dash Board Support
 Multi User Support
 Import/Export Support
 Data Mining Support
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معرفی سامانه اطالعات مدیریت معیار 
سیستمی كه كنترل و بازسازی اطالعات را از محیط های عملیاتی برعهده دارد
بنحوی كه با سازماندهی و انتخاب داده ها، اطالعات الزم را جهت اتخاذ

تصمیم، برنامه ریزی و كنترل مدیران آماده میسازد.

 چنان که مستحضريد، تصمیم گیری صحیح مستلزم ارزیابی
عملکرد دقیق و ارزیابی عملکرد دقیق مستلزم در اختیار داشتن
آنالین  اطالعات مورد نياز مدیران بصورت دقيق، شفاف، صحيح و
باكيفيت از سازمان است.  در حال حاضر آفالین بودن آمار، سلیقه
گرایی در استخراج و تحلیل، همچنین خطای انسانی در تدوین آمار

و اطالعات تجمیعی سه آفت کلی  است.
 سامانه جامع اطالعات مدیریت (MIS) با اتصال پایدار به تمامی
منابع اطالعاتی سازمان، تمامی آمار و اطالعات مورد نیاز را به منظور
ارزیابی عملکرد دقیق و تصمیم گیری صحیح در اختیار مدیران

سازمان قرار می دهد.

 در حالت کلي کاربرد سامانه جامع اطالعات مدیریت  در
سازمان هایی است که داراي مجموعه نرم  افزارهای پراکنده،
روش های دستی و نظام های اطالعاتی غیر یکپارچه بوده، اما
نیاز به تجمیع، تحلیل و فرآوری این اطالعات بصورت

متمرکز در آنها احساس می شود.
 

صفحه 8 | 

پروپوزال سیستم اطالعات مديريت معيار / ساحف 
 



برخی از امکانات سامانه
اطالعات مدیریت معیار 
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دسترسی آسان و آنالین به تمامی آمار و اطالعات شرکت در قالب داشبوردهاي مدیریتي
امكان انتشار اقالم آماري بر روي وبسايت سازمان

برنامه كاربردي اندرويدي معيار
امكان اتصال به سامانه  هاي ديگر (بهساد و غيره)

صحت و شفافیت آمار و اطالعات موجود در سامانه
تولید آمار به روش مکانیزه و مستقل از نیروی انسانی

کاهش هزینه  های تولید و انتشار آمار و اطالعات (زمان، خطا و مکان)
جمع آوری اطالعات از سطوح پایین شرکت و واحدها و ادارات پراکنده

ایجاد انبار داده هاي متمرکز و یکپارچه آمار و اطالعات شرکت
(ETL) تجميع اطالعات و آمار از پايگاه اطالعاتي سيستم هاي مکانيزه

تولید گزارش های متنوع مدیریتی و در اختیار قرار دادن آنها برای مدیران ارشد، مدیران میانی و
کارشناسان، جهت بهره برداری

مبدل داده ای
(ETL) همگام ساز داده ای

فرم ساز و فرآیندساز
پرس و جو ساز

گزارش  ساز
گزارش های آماده اجرا

سرویس مدیریت قالب  گزارش ها
داشبور مدیریتی

ارسال آالرم
داده  کاوی

کاربران
وقایع ، شاخص ها، انتشار آمار، ورود اطالعات و ده ها مورد دیگر

 



امکان دسترسی بدون محدودیت زمانی به اطالعات اثربخش و پوشش
حداکثری نیازهای اطالعاتی به منظور 

ایجاد بستر الزم جهت تصمیم سازی از اصلی ترین نیازمندی های مراکز
حراست و امور محرمانه است.

تمرکز، سرعت، دقت، امنیت و صحت اطالعات و نیز انعطاف پذیری در
زیرساخت ها، ماژول ها، امکانات،

گزارش ها و داشبوردهای سامانه نکات مهمی هستند که در طراحی سامانه می
بایست در نظر گرفته می شدند.

از سال 1399 طراحی و توسعه سیستم اطالعات مدیریت (MIS ) حوزه حفاظت
فیزیکی با همکاری شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در دستور کار

شرکت کارنو قرار گرفت.
هم اکنون این سامانه بصورت کامل طراحی و پیاد ه سازی شده و استقرار
یافته و آماده بهره برداری توسط سایر مراکز حراست و امور محرمانه در سطح

کشور است.
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معرفی سامانه اطالعات مدیریت حفاظت فیزیکی (ساحف)
امروزه فرصت های نهفته در فناوری اطالعات بویژه سرعت، دقت، صحت و سهولت در جمع آوری، پردازش و
انتقال اطالعات، مزیت های بیشماری را برای سازمان ها و به ویژه مدیران به ارمغان آورده است. از سوی دیگر،
پویایی و برخط بودن اطالعات تولید شده در حوزه های مرتبط با حراست و امور محرمانه به ویژه حفاظت فیزیکی

از اهمیت خاصی برخوردار است.
بی شک نقش فناوری اطالعات در حراست و امور محرمانه را به سادگی نمیتوان نادیده گرفت. در حوزه مدیریت
اطالعات حفاظت فیزیکی برای نخستین بار در کشور سامانه ساحف توسط شرکت فناوری اطالعات کارنو یزد

(کارنوسافت) با همکاری شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران طراحی و پیاد ه سازی گردیده است.
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برخی از امکانات سامانه
اطالعات مدیریت حفاطت

فیزیکی (ساحف)
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تردد ارباب رجوع 

تردد خودرو

           *مهمان ها
                  ثبت ورود میهمان

                  مراجعه مجدد میهمان
                  رزرو میهمان 

                  اخذ تائیدیه مالقات میهمان و میزبان 
                  ورود و خروج مهمان های شرکتی 

                       ثبت اطالعات شرکتهای پیمانکارو همکار
                       ثبت اطالعات شرکتهای پیمانکار بهمراه مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره.

                        ورود اطالعات قراردادهای شرکتهای پیمانکار.
                        ثبت اطالعات پرسنل شرکتهای پیمانکار و صدور کارت تردد.

                        ثبت اطالعات خودروهای شرکتهای پیمانکار و ورود اطالعات رانندگان و صدور کارت تردد.
                         ثبت اطالعات دستگاهها و ماشین آالت شرکتهای پیمانکار.
                         ثبت ورود و خروج کاالهای پیمانکاران و گزارشات مربوطه.

          *پرسنل
                 کنترل ورود و خروج پرسنلی

                 پرسنل ممنوع الخروج و ممنوع الورود
           *اتباع بیگانه

                 ثبت اطالعات اتباع بیگانه ممنوع الورود.
                 ثبت مشخصات اتباع بیگانه و برنامه بازدید آنها.
                 ثبت تردد اتباع بیگانه بهمراه صدور کارت تردد.

                ثبت و کنترل ورود و خروج خودرو ها 
 



برخی از امکانات سامانه
اطالعات مدیریت حفاطت

فیزیکی (ساحف)
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خروج کاال های مجاز با قابلیت پیگیری 

لوح های نگهبانی

مانیتورینگ

صدور مجوز

دفتر حضور و غیاب نگهبان ها و افسر نکهبان
 RFID گشت زنی نیروهای حفاظتی با استفاده از تگ های

اتصال به تجهیزات نوین مانند  face detection , گیت های ورود و خروج و اسکنر کارت ...
قابلیت راه اندازی بر روی شبکه local و ارسال دیتای آماده به سرور های شبکه بزرگتر

                رزرو و ثبت و کنترل ورود و خروج کلیه اقالم امانی  بهمراه هشدارهای دوره ای برای
برگشت آنها

                خروج کاالهای امانی از شرکت 
                 ورود کاالهای شخصی 

                 ثبت شیفت های نگهبانی و ارائه لوح نگهبانی همراه با دفتر ثبت وقایع
                 ثبت رویدادها

                ثبت گزارش خرابی تجهیزات
                ثبت گزارش فعالیتهای مانیتورینگ

                جدول زمانی رویت نفرات و مسئولیت شیفت

                صدور مجوز ورود و خروج برای پرسنل
                پیمانکاران

                کاالها
                صدور مجوز تردد خودرو و صدور برگه تردد خودرو

 

 



شرحفازردیف

شناسایی سامانه، روش ها و دیگر منابع اطالعاتی سازمان، اقالم آماریشناسایی وضعیت موجود1
و گزارش های موجود

اقالم آماری، گزارش های مدیریتی و کارشناسی، زیرساخت های نرمتحلیل نیازها2
افزاری و سخت افزاری مورد نیاز

طراحی الگوریتم ها و ساختمان داده ها، پایگاه داده های مورد نیاز،طراحی3
رابط گرافیکی و دیگر المان ها

اتصال به / یکپارچه سازی با سایر سامانه های موجودیکپارچه سازی4

انتقال خودکار داده های موجود در دیگر سامانه ها به سامانههمگام سازی5
مرکزی معیار در دوره¬های زمانی منظم

نصب و راه اندازی سامانه مدیریت اطالعات معیار بر روی سرور موردنصب و راه اندازی معیار6
نظر کارفرما

پیاده سازی گزارش های مدیریتی و کارشناسی مورد نیاز درپیاده سازی گزارش ها7
سامانه معیار که در مراحل 2و3 تحلیل و طراحی شده اند.

ارزیابی درستی / تطابق گزارش های پیاده سازی شده در سامانه معیاررفع مغایرت8
با گرازشات مرجع

کاربران و حقوق دسترسی9
تعریف کاربران و راهبران سامانه. تنظیم حقوق دسترسی با سامانه و
گزارش های موجود در سامانه بازای هر کاربر و اعمال سایر تنظیمات

مورد نیاز

آموزش نحوه کاربری و راهبری سامانهآموزش10

رفع باگ های احتمالی، نگهداری از سامانه و پشتیبانی از درخواستنگهداری و پشتیبانی11
های کارفرما

پایش و بهبود و توسعه12
پایش منابع اطالعاتی، اقالم و گزارش های آماری، نیازهای جدید و
اعمال تغییرات جدید در سامانه به منظور بهبود و توسعه مستمر

سامانه

انتشار گزارش های آماری مورد نظر کارفرما در درگاه اطالع رسانیانتشار13
شرکت

 در جدول زیر  به صورت کامل به جزئیات مراحل استقرار سامانه داشبورد مدیریت معیار
اشاره شده است. نکته قابل ذکر اینکه ممکن است با توجه به نوع و ماهیت سیستم های

اطالعاتی پایه و اقالم آماری مورد نیاز اولویت یا نحوه اجرای برخی از مراحل تغییر کند.
 

مراحل انجام پروژه

صفحه 13 | 

پروپوزال سیستم اطالعات مديريت معيار / ساحف 
 



برخی از مشتریان
سامانه اطالعات
مدیریت معیار 

صفحه 14 | 

شركت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

شركت توزیع نیروی برق استان مازندران

شركت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

شركت توزیع نیروی برق استان یزد

شركت سهامی برق منطقه ای استان یزد

شركت توزیع نیروی برق اهواز

شركت توزیع نیروی برق استان اردبیل

پروپوزال سیستم اطالعات مديريت معيار / ساحف 
 


