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 (CMMS) مدیریت نگهداشت سامانه قابلیتهایبررسی  

 ینگهدار یتهایفعال یابیرد و تیریمد لیتسه یبرا یافزار ابزار نرم کی راتیو تعم ینگهدار تیریمد زهیمکان ستمیس

و  ینگهدار یها و پروژه دیخر ،یدکیقطعات  یموجود شده، دستور کارها، یزمانبند یها برنامه لیاز قب راتیو تعم

 ستمیدر خدمت بهبود مستمر س یابزار یستیدر واقع با راتیو تعم ینگهدار تیریافزار مد . نرمباشد یم راتیتعم

 .کنندیم لیتسه و بخشندیرا بهبود م یریگمیهستند که تصم ییافزارها توانمندسازها باشد. نرم راتیتعم و ینگهدار

و  ینگهدار ستمیکمک به بهبود س یبرا دیمف اریبس یابزار نسبتاً ارزان ول کی راتیو تعم ینگهدار تیریافزار مد نرم

مدارک و  زات،یاطالعات تجه تیریمد مانندیی بخشها یعموماً دارا CMMS ینرمافزارها. باشدیم راتیتعم

 هستند. لیقب نیاز ا یموارد و مستندات، گردش کارها، ثبت اطالعات، گزارشها

 :باشدیم لیبه شرح ذ راتیو تعم ینگهدار تیریمد یافزارها نرم تیاهم لیدال یبرخ

 یابیکنترل، ارز اجرا، ،یزمانبند ،یزیر برنامه افت،یصدور، در یبرا راتیو تعم ینگهدار انیکمک به متول 

 کارها یریعملکرد و گزارشگ

 ها ییزمان عمر مورد انتظار دارا شیکمک به افزا 

 هیسرما مواد و زات،یتجه ،یانسان یرویاز منابع با ارزش مانند ن یبردار بهره یساز نهیبه 

 یآت یدر زمانها یفراخوان یبرا یتالیجیاطالعات به صورت د رهیذخ 

 ارتقاء  ایشده  نیگزیجا زاتیو تجه ها یبازرس رات،یو تعم ینگهدار یها اثربخش برنامه یابیکمک به رد

 افتهی

 و کمک به سهولت ثبت اطالعات اثربخش یحذف مکاتبات کاغذ 

 ها ییاطالعات مرتبط با دارا هیکل یتدارک بانک داده واحد برا 

 با دقت مناسب یآت یها پروژه یبرا یانسان یرویمواد و ن یها نهیهز نیتخم 

 راتیو تعم ینگهدار تیریافزار مد استقرار نرم یمراحل الزم برا نیتری دیو کل نیتری اصل یالملل نیمراجع معتبر ب

 :ندینمای م انیب بیترت نیرا بد (زهیمکان ستمیس)

 راتیو تعم ینگهدار ستمیس یزیر اول: طرح مرحله

 راتیو تعم یاطالعات نگهدار یآور دوم: جمع مرحله

 ستمیکردن س زهیسوم: مکان مرحله

 نتیهامعرفی سامانه  

 CMMS سامانه یک توسعه داده شده است، ویانشرکت بهپکه توسط ( نتیهاو یکپارچه )سامانه هوشمند اثربخش 

به کمک ابزارهای پشتیبان  ،نگهداری و تعمیرات سازمان فرایندهای که عالوه بر مدیریت باشدیمهوشمند 

فیزیکی  هایداراییحوزه نگهداشت  سازیبهینهدر آن هرچه بیشتر موجب بهبود قابلیت اطمینان و  یافتهتوسعه

 است. شدهارائهتکمیلی آن  هایقابلیتاین سامانه به همراه  هایقابلیتذیل  هایبخشدر . شودیم



 

 سامانه اصلی هایقابلیت 

 پیکربندی 

 0و ایجاد هرم تاکسونومی تجهیزات هاآنط به مستندات مربو و سازمان و اطالعات هایداراییثبت  •

 و تخصیص به یکدیگر هامیت، تجهیزات، ادوات ابزار دقیق، نفرات و تأسیساتامکان تعریف مناطق،  •

 یرایش پارامترهای هر عضو گروهوامکان تعریف شناسنامه مجزا برای هر گروه  •

 امکان بارگذاری تصویر و اسناد فنی مربوط به هر تجهیز •

 گرید زیچند تجه ای کیبه  زیتجه کیانتقال مشخصات از  امکان •

 راتیتعم یکار یهامیتپرسنل و  فیتعر •

 قابلیت تعریف پیمانکاران نگهداری و تعمیرات •

 
 تجهیز یاشناسنامهصفحه مشخصات  

 پیکربندی 

 هامستندات مربوط به آن و های سازمان و اطالعاتثبت دارایی •

 و تخصیص به یکدیگر هامیتامکان تعریف مناطق، تأسیسات، تجهیزات، ادوات ابزار دقیق، نفرات و  •

 امکان تعریف شناسنامه مجزا برای هر گروه ویرایش پارامترهای هر عضو گروه •

 امکان بارگذاری تصویر و اسناد فنی مربوط به هر تجهیز •

 گرید زیچند تجه ای کیبه  زیتجه کیانتقال مشخصات از  امکان •

 راتیتعم یکار یهامیپرسنل و ت فیتعر •

 قابلیت تعریف پیمانکاران نگهداری و تعمیرات •
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 ی تجهیزاشناسنامهصفحه مشخصات  

 کدینگ 

 یزات، ابزارآالت و قطعاتتجه، هامکان نگیکدقابلیت  •

 صورت دو، سه و یا چهاربخشیقابلیت کدگذاری به •

 
 نمای بخش کدینگ 



 

 استانداردسازی 

 تخصیص عملکردهای مربوط به هر دستگاهتعریف و  •

 تعریف و تخصیص حاالت و علل خرابی مربوط به هر عملکرد •

 و... ضیتعو ،یکارروغن ،ی، آچارکشیبازرس و دیهای مختلف نت مانند بازدفعالیت فیامکان تعر •

 فعالیتقابلیت تشریح مراحل انجام کار و یا بارگذاری دستورالعمل و مستندات مربوط به انجام  •

 زمان انجام فعالیت و میزان تأخیر مجاز در انجام آنتعیین مدت •

 تیابزار و قطعه( به هر فعال ،یمنابع موردنیاز )رسته کار صیتخص •

 تعریف حاالت و علل خرابی عملکردهای تجهیزات •

 قابلیت ترسیم ساختار درختی علل خرابی تجهیزات •

 اجزاء و یا قطعات آنایجاد ارتباط علت خرابی تجهیز با زیرسیستم،  •

 های خرابی تجهیزاتهای نگهداشت به حاالت و علتتخصیص فعالیت •

 

 
 های نتفعالیت تعریف 



 

 
 و تعریف عملکرد جدید عملکردهاصفحه مدیریت  

 
 دستگاه عملکردتعریف و تخصیص حاالت خرابی به  



 

 
 خرابی دستگاه هایحالتتعریف و تخصیص علل خرابی به  

 
 هاخرابیهای نت به فعالیت تخصیصتعریف و  

 بندی تأسیسات و تجهیزاتاولویت 

 هاداراییبندی قابلیت تعریف پارامترهای تأثیرگذار در اولویت •

 امکان تعیین تأسیسات کلیدی و مهم •

 بندی تجهیزات نسبت به یکدیگرقابلیت اولویت •

 برای هر تجهیزامکان تعیین رویکرد نگهداشت کار تا خرابی، پیشگیرانه و مبتنی بروضعیت  •

 های نگهداشت نسبت به یکدیگربندی فعالیتامکان اولویت •



 

 

 بندی و تعیین استراتژی نگهداشتنمایی از بخش اولویت 

 (EMدرخواست کار و رسیدگی به درخواست کار ) 

 و تعیین اولویت آن بر اساس نوع خرابی امکان صدور درخواست کار اضطراری •

 و زمان درخواست خیکننده، تاردرخواست اولویت، حالت خرابی، ثبت درخواست کار، •

 دأییمربوطه و ارجاع آن در صورت ت ریبه درخواست کار توسط مد یدگیرس  •

 و رسیدگی به درخواست کار صادرشده امکان ویرایش پارامترها •

 دادهتر به خرابی رخجهت رسیدگی دقیققابلیت مشاهده سوابق علت خرابی تجهیز  •

 نابع موردنیاز )زمان، نیرو، ابزار و...( به درخواست کارهاتخصیص م •

 
 فهرست درخواست کارهای اضطراری 



 

 
 کارهای اضطراری درخواستتعریف  

 (PMنت پیشگیرانه ) 

 ی زمانی، کارکردی و یا هر دوهادورهریزی نت پیشگیرانه تجهیزات بر اساس برنامه •

 و ابنیه هاساختمانقابلیت تعریف برنامه نگهداشت برای  •

 هر دوره های تعریف شده به هر دوره و تعیین کل منابع موردنیازتخصیص فعالیت •

 سال کاری جاری PMی هادورهنمایش وضعیت  •

 شده برای هر تجهیزانجام PMی هادورهنمایش سوابق  •

 
 تجهیزات PM یهادورهتعریف  



 

 
 تجهیز PM یهادورهنمایش تاریخچه  

 (CBMنت مبتنی بر وضعیت ) 

 ش آفالینپای -

 ی پایش وضعیتهادورهبندی لیست جهت پایش آفالین تجهیزات و زمانامکان طراحی چک 

 ی تعریف شدههادورهصدور خودکار دستور کارهای پایش وضعیت تجهیزات بر اساس  •

 لیست جهت صدور خودکار دستور کاری چکهاتمیآقابلیت تخصیص فعالیت به  •

 
 لیستهای آفالینصفحه طراحی چک 

 پایش آنالین -

 صورت آنالینقابلیت پایش وضعیت تجهیزات موردنظر به •

 های سالمت برای گروه تجهیزاتتعریف روابط حاالت خرابی و شاخص •

 امکان ویرایش پارامترهای پایش وضعیت برای هر تجهیز •

 صدور خودکار دستور کار در صورت تجاوز پارامترهای تجهیز از حدود تعریف شده •



 

 
 های پایش سالمت تجهیزاتصشاخ تعریفصفحه  

 مدیریت دستور کار 

 بندی کلیه دستور کارهای صادرشده در سامانه و نمایش به کاربراولویت •

 قابلیت سیدبندی دستورکارهای سازمان به صورت روزانه، هفنگی و ماهانه بر اساس تنظیم کاربر •

 یرات بروی نمودارنمایش گرافیکی دستورکارها به صورت نمودار گانت با قابلیت اعمال تغی •

 و پایش وضعیت برای دستور کار EM ،PMثبت گزارش انجام کار  •

 
 از صفحه مدیریت دستور کارها نمایی 

 گردش کار 

 و شخص/ اشخاص سازمان هاسمتقابلیت تعریف گردش کارهای مختلف بر اساس سمت/ 

 خودکارارتباط با سطح دسترسی و دریافت اطالعات چارت سازمانی و اشخاص بصورت 

 ی نت بر اساس گردش کارهای تعریف شده در ماژول ارجاعاتهاسامانهقابلیت ارجاع دستورکارها در 



 

 و پایش بر اساس گردش کارهای تعریف شده PMامکان تعریف ارجاع خودکار برای دستورکارهای 

 
 کارهای مختلف بصورت پویا گردشقابلیت تعریف  

 

 
 ار هاینت بر اساس گردش کارهای تعریف شدهارجاع دستورکارها در نرم افز 

 

 

 

 



 

 
 در نرم افزار بضورت روزانه، هفتگی و ماهانه دستورکارهاتنظیمات سیدبندی  

 
 گردش کار خودکار ایجادتنظیمات  

 (RCFAتحلیل علت خرابی ) 

 شده برای حاالت خرابی تجهیزاتامکان بررسی سوابق علل خرابی ثبت •

 مختلف در بازه زمانی موردنظر کنندگاننیتأمامکان مقایسه کیفیت قطعات و تجهیزات  •

 مقایسه عملکرد تیمهای نگهداری و تعمیرات بر وقوع خرابی تجهیزات در بازه زمانی موردنظر •

 

 سطح دسترسی 

 امکان ایجاد حساب کاربری برای هر کاربر 

  حساب کاربریبر اساس چارت سازمانی و تخصیص به هاسمتتعریف واحدها و 



 

 امکان تعریف سطوح دسترسی برای هر حساب کاربری 

 افزارتعیین مجوز یا عدم مجوز نمایش/حذف/ویرایش/افزودن برای هر کاربر در هرکدام از صفحات نرم 

 
 ماژول سطح دسترسی کاربران 

 مدیریت ارتباط با انبار 

  ارتباط با انبارهای مختلفقابلیت شناسایی و ایجاد 

 امکان تعریف ارتباط بصورت آنالین از طریق وب سرویس و یا بصورت آفالین 

 مشاهده و بررسی موجودی اقالم انیارهای مختلف بر اساس نوع ارتباط تعریف شده 

 مدیریت و درخواست اقالم از انبار بر اساس اقالم مورد نیاز دستورکارها 

 



 

 انبارها با قابلیت تعریف وب سرویس و ارتباط آفالینصفحه تنظیمات ارتباط با  

 
 موجودی انبارها بروزرسانیصفحه مشاهده و  

 
 از انبار هادرخواستصفحه مدیریت  

 



 

 
 صفحه مشاهده و بروزرسانی موجودی انبارها 

 فرم و گزارش ساز 

 قابلیت طراحی انواع چک لیستها با استفاده از ماژول فرم ساز پیشرفته 

  ی اختیاریهانهیگزی کشویی بر اساس پیکربندی یا با هاستیلایجاد 

 امکان تعیین محدوده برای مقادیر وارد شده برای فرمها و صدور آالرم درصورت تخطی از محدوده مورد نظر 

 ایجاد گزارشات مختلف با انتخاب جدوال پایگاه داده مورد نظر 

  مورد نظرقابلیت ترسیم انواع نمودارها و جدول از پایگاه داده 

 
 مختلف و تنوع طراحی گزارش دادهی هاگاهیپاماژول گزارش ساز با قابلیت اتصال به  



 

 
 ی پایش، اتصال به پایگاه داده، کنترل مقادیر و صدور آالرم در سیستمهادورهبا قابلیت تعریف  پیشرفتهماژول فرم ساز  

 اپلیکیشن همراه 

 کارها و چک لیستهای مورد نظر به اپراتورتعریف اپلیکشین همراه با قابلیت ارجاع دستور 

 نمایش تاسیسات بروی نقشه و امکان انتخاب دستورکارها از روی نقشه 

 مورد نظر از طریق کنترل موقعیت کاربر سیتأستکمیل چک لیست فقط در محدوده  امکان انجام دستورکار 

 



 

 
 ، عکس سمت راست لیست دستورکارهاPDAاصلی  صفحهعکس سمت چپ  



 

 
 عکس سمت چپ صفحه حساب کاربری، عکس سمت راست مشاهده نقشه تاسیسات 

 

 سایر 

 های اضطراری و پیشگیرانهوضعیت دستورکارها و درصد فعالیت با قابلیت نمایش یتیریداشبورد مد 

  یانهیهزی ریگگزارشی نگهداری و تعمیرات جهت هانهیهزقابلیت تعریف مراکز هزینه و 

  امکان نگاشت برنامهPM از یک سال کاری به سال آتی 

 



 

 
 داشبورد صفحهنمایی از  

 
 ی نیروی انسانی نتهانهیهزو  هزینهصفحه تعریف مراکز  



 

 
 PMهای صفحه نگاشت فعالیت 

 CMMSآن با سامانه  سازییکپارچهو موارد فوق  سازیپیاده قبل، با هایبخشدر  شدهارائهعنایت به توضیحات  با

 پذیری و دسترسی در بهبود یامالحظهقابل، به نتایج CMMSسامانه  یسازادهیپعالوه بر مزایای حاصل از  توانیم

 نگهداشت دست یافت. یهانهیهزو کاهش  تجهیزات قابلیت اطمینان
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